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«πάνω από 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας-πρωτοβουϊ'ες
για την περιβαηηοντική εξυγίανση της παραγωγής»
Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ.
Α λέξης Χαρίτσης ήταν κεντρι
κός ομιλητής στην ετήσια γενι
κή συνέλευση του Συνδέσμου
Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας.
Μ
Ο κ. Χαρίτσης παρουσίασε
O κ. Χρήστος Χαρίτσης
στη συνέλευση τις στοχευμένες παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομίας για την
στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης με στόχο
την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και το άνοιγμά τους
στις νέες αγορές. Οπως σημείωσε χαρακτηριστικά:
«Η κρίση των τελευταίων ετών ήταν πρωτίστως, κρί
ση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Ένα μοντέ
λο εσωστρεφές, χαμηλών δυνατοτήτων, που οδήγησε
στην αποβιομηχάνιση, σε υψηλά εξωτερικά ελλείμματα
και στην απώλεια χιλιάδων σταθερών και ποιοτικών θέ
σεων εργασίας. Το μοντέλο αυτό ή θα το αλλάξουμε ή η
κοινωνία και η οικονομία θα βυθιστούν σε ένα καθοδικό
σπιράλ διαρκούς παρακμής. Η στήριξη και η αναβάθμι
ση της βιομηχανίας είναι απαραίτητος όρος για την πα
ραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη η χώρα.

Στο Υπουργείο Οικονομίας υλοποιούμε ένα ολοκλη
ρωμένο πλέγμα από παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
βιομηχανικής και μεταποιητικής δραστηριότητας. Τόσο
μέσα από το ΕΣΠΑ, με προγράμματα δεκάδων εκατομ
μυρίων ευρώ, όπως αυτά για την στήριξη της περιβαλ
λοντικής βιομηχανίας, τη δημιουργία επιχειρηματικών
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στη Γενική Συνέλευση του ΣΒΣΕ.

πάρκων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, την ενίσχυση
της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όσο και από το νέο Ταμείο Υποδομών, αλλά και τον
νέο Αναπτυξιακό Νόμο που είναι επίσης προσανατολι
σμένος στην τόνωση της βιομηχανίας, με ιδιαίτερη έμ
φαση στην αγροδιατροφή, αλλά και στην στήριξη της
καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση. Συνολικά, για
την αναβάθμιση του βιομηχανικού δυναμικού της χώ
ρας, θα δοθούν πάνω από 2 δισ. ευρώ».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός ζήτησε τη στενή συνερ
γασία των παραγωγικών και τοπικών φορέων για τον
σχεδιασμό και υλοποίηση εκείνων των έργων που απα
ντούν με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες και τις ανα
πτυξιακές δυνατότητες της κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο
αυτό, χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στε
ρεάς Ελλάδας και του Συνδέσμου για την περιβαλλοντι
κή και επιχειρηματική εξυγίανση της ευρύτερης περιο
χής του Ασωπού ποταμού. «Η αναπτυξιακή μας στρατη
γική συνδυάζει τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις με την
προστασία του περιβάλλοντος. Αυτόν τον διπλό στόχο
έρχονται να υπηρετήσουν οι Ολοκληρωμένες Χωρικές
Επενδύσεις του νέου ΕΣΠΑ. Το ολοκληρωμένο Στρατη
γικό.
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Ομιλία ίου κ. Νικολάου Κουδούνη
Προέδρου ΔΣ ίου ΣΒΣΕ
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, κύριε Γενικέ, Κύριε Περι
φερειάρχη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι!
Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαιτέρως και μας γεμίζει
κουράγιο αισιοδοξία και δύναμη να συνεχίσουμε τις προ
σπάθειες μας ως Βιομηχανίες και ως Σύνδεσμος, ώστε να
καταφέρουμε να αναδείξουμε την Άτυπη Βιομηχανική Συ
γκέντρωση Οινοφύτων - Σχηματαρίου σε μία δεσπόζουσα
χωροθετημένη, πολεοδομημένη και θεσμοθετημένη ΒΙΠΕ πρότυπο.
Ηδη ετέθη ο θεμέλιος λίθος.
Σήμερα υπογράφηκε από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας
και την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ η «Συμφωνία Προθέσεων Συνερ
γασίας για την ΑνάπτυξηΥλοποίηση του Επιχειρη
ματικού Πάρκου Εξυγίαν
σης Οινοφύτων».
Τα μέρη συμφώνησαν
να εργαστούν από κοινού,
για την οργάνωση, χρημα
τοδότηση και ανάπτυξη του
Επιχειρηματικού Πάρκου
Οινοφύτων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.
Η s
3982/11 και με βάση τις ει
δικότερες κατευθύνσεις, α
ποφάσεις και δεσμεύσεις
που το κάθε μέρος αναλαμL l
,
βάνει.
0 χ. Κουδούνης.
Πρόκειται για μία Συμ
φωνία που η υλοποίησή της θα εδραιώσει στην κοινωνία
την πεποίθηση ότι δεν υφίσταται πλέον ζήτημα Ασωπού,
ότι η άναρχη άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση των Οινο
φύτων που αποτελεί, σε Περιφερειακό και σε Εθνικό επί
πεδο, έναν από τους μεγαλύτερους μητροπολιτικούς πό
λους μεταποιητικής δραστηριότητας, ανάπτυξης της επι
χειρηματικότητας και απασχόλησης είναι πλέον παρελθόν.
Στην Λεκάνη Απορροής του Ασωπού έχουν απομείνει
σήμερα να λειτουργούν γύρω στις 200 βιομηχανίες.
Πάνω από 100 ή έχουν αναστείλει την δραστηριότητα
τους ή έχουν μετεγκατασταθεί σε γειτονικές χώρες.
Οι εναπομείνασες, οι περισσότερες από τις οποίες εί
ναι μέλη μας, είναι κατά βάση εξωστρεφείς με ποσοστά ε
ξαγωγών που κυμαίνονται από 40-85% με Μ.Ο 50%. Πά
νω από το 15% των εξαγωγών της χώρας είναι από προϊ
όντα της περιοχής αυτής τα οποία συμβάλλουν στην δια
μόρφωση του ΑΕΠ κατά 2,5% .
Η Βιομηχανία, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώ
σεις, δεν αποτέλεσε για την πολιτεία, εδώ και πολλά χρό
νια, προτιμητέο πυλώνα ανάπτυξης της Χώρας. Χαρακτη
ριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάργηση και η επί πολλά
χρόνια απουσία Υπουργείου Βιομηχανίας.
Η κατάσταση αυτή, τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσε
ων, φάνηκε να αναστρέφει η σύσταση του Υφυπουργείου
Βιομηχανίας και η μετέπειτα Διοικητική μετεξέλιξη του εί
ναι ένα θετικό και αισιόδοξο βήμα. Η καταγραφή και η κω
δικοποίηση των μέτρων που απαιτούνται προκειμένου να
αναδειχθεί ο ρόλος και η συμμετοχή της Βιομηχανίας στην
ανάπτυξη της Χώρας και στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της
συντελέσθηκε με τη σύσταση του Φόρουμ Βιομηχανίας.
Το Φόρουμ Βιομηχανίας προχώρησε στη συγκρότηση ε 
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νός επιτελικού συμβουλευτικού οργάνου, το «όργανο ε
θνικής συνεργασίας», βασικός στόχος του οποίου είναι η
συστηματική αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του
χώρου της βιομηχανίας, μέσω της εκπόνησης ενός προ
γράμματος άμεσων ενεργειών, που προσδιορίζει την
«Εθνική στρατηγική για την Βιομηχανία».
Στο Φόρουμ για τη Βιομηχανία που δημιουργήθηκε και
πλαισιώθηκε από θεματικές ομάδες εργασίας, που επεξεργάσθηκαν επιμέρους σχέδια δράσης και άμεσων ενεργει
ών, ο ΣΒΣΕ είχε καταλυτική συμμετοχή. Οι προτάσεις μας
ειδικότερα στις ομάδες ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑ
ΛΛΟΝΤΟΣ και προσδιορισμού των ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ στόχευσαν στη δημιουργία και διατή
ρηση ενός απλού, σταθερού και φιλικού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, στην άρση διοικητικών εμποδίων, για τη
βελτίωση της διαδικασίας αδειοδότησης, για την επίλυση
θεμάτων που αφορούν βιομηχανικά πάρκα και τα πάρκα ε
φοδιαστικής αλυσίδας, για θέματα εποπτείας της αγοράς,
για τα θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και ενέργειας
προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ανταγω
νιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα
στην αναστροφή της αποβιομηχάνισης της Ελλάδας.
Δυστυχώς καμία από τις τεκμηριωμένες προτάσεις των
ομάδων δεν υλοποιήθηκε με νόμο ή με Υπουργική απόφα
ση παρά το γεγονός ότι όλες έτυχαν της έγκρισης του
ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. Η ήδη υπογραφείσα «Συμφωνία Προθέσεων Συ
νεργασίας» για την ανάπτυξη του Ε.Π φέρνει, κύριε
Υπουργέ, πιο κοντά την ανάγκη νομοθετικής πρωτοβου
λίας σας για το θέμα αυτό.
Ο ΣΒΣΕ είναι πρόθυμος να συμμετάσχει ενεργά σε
σχετική ομάδα εργασίας που θα επεξεργασθεί και θα προ
τείνει τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
Κυρίες και κύριοι ο τομέας της Παραγωγής, ιδιαίτερα
των δυναμικών κλάδων της οικονομίας αποτελεί σύμφωνα
με τις διατυπωθείσες θέσεις του Φόρουμ, βασική αναπτυ
ξιακή παράμετρο της οικονομίας κάθε χώρας. Χαρακτηρί
ζεται από μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπινων και οικονομι
κών πόρων, διασυνδέεται στενά με άλλους τομείς της οι
κονομίας (πρωτογενής & τριτογενής τομέας) και έχει τις
σημαντικότερες έμμεσες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις
σε αυτούς, ιδιαίτερα δε στη δημιουργία νέων θέσεων ερ
γασίας. 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 και τη διαπι
στωμένη αποβιομηχάνιση, η βιομηχανία παραμένει σημα
ντική για την ελληνική οικονομία 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.
4. Προσφέρει μόνιμη απασχόληση, μη υποκείμενη
στις εποχικές διακυμάνσεις και κατά συνέπεια είναι ο ση
μαντικότερος αιμοδότης όχι μόνο ασφαλιστικών εισφο
ρών αλλά και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Επομένως, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας
με στόχο την επανεκκίνηση και αναζωογόνηση της εθνι
κής οικονομίας, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς
την ανάκαμψη της Ελληνικής βιομηχανίας και την επανάκτηση και αύξηση του μεριδίου της στο ΑΕΠ.
Απαιτείται όμως και η δημιουργία χώρων υποδοχής νέ

ων επενδύσεων και θέσπιση πολεοδομικών κανόνων για
την δημιουργία δυνατότητας επέκτασης των ήδη εγκατε
στημένων βιομηχανιών.
Είμαστε βέβαιοι ότι ανάπτυξη του Ε.Π. θα δώσει μεγά
λη ώθηση για ανάπτυξη σε τοπικό σε Περιφερειακό αλλά
και σε Εθνικό επίπεδο. Είναι βέβαιο ότι το ρηθέν από τον
Αρχιμήδη τον αρχαίο πρόγονο μας και εφευρέτη του μο
χλού «Δος μοι πα στω και τον γαν κινάσω», ταιριάζει από
λυτα στην περίπτωση μας. Δημιουργούμε το ΕΠ ως μοχλό
για να λειτουργήσει η ανάπτυξη την οποία όλοι προσδο
κούμε.
Προσδοκούμε επίσης την σύμπραξη και αρωγή της Πο
λιτείας. Πιστεύουμε ότι η παρουσία του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κυρίου Αλέξη Χαρίτση και του Γ.Γ Βιομηχανίας κυρίου Ευστράτιου Ζαφείρη
εδώ το επιβεβαιώνει. Επιβεβαιώνει ότι η Πολιτεία θα στηρί
ξει και χρηματοδοτικά την προσπάθεια μας η οποία θα αποτελέσει έναν από τους κύριους πυλώνες 6 της παραγω
γικής ανασυγκρότησης της χώρας και της εξόδου της από
την κρίση. Εχουμε προσκαλέσει και είναι εδώ:
- Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυ
ξης κύριος Αλέξης Χαρίτσης,
- Ο Γ.Γ. Βιομηχανίας κύριος Ευστράτιος Ζαφείρης
- Ο Περιφερειάρχης Π.Στ.Ε κύριος Κώστας Μπακο
γιάννης,
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κύριος Γιάννης Ταγκαλέγκας,
- O Δήμαρχος Τανάγρας κύριος Βασίλειος Περγάλιας,
- Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κύριος Πα
ναγιώτης Αγνιάδης,
- Η Πρόεδρος ΣΒθ&ΚΕ κυρία Λένα Κολιοπούλου.
- Ο Αντιπρόεδρος του ΣΒθ&ΚΕ κύριος Ευριπίδης Δοντάς
- Ο Πρόεδρος του ΣΒΑΠ κύριος Δημήτριος Μαθιός
- Ο Πρόεδρος του ΣΒΠΕ&ΔΕ Καθηγητής κύριος Κλεο
μένης Μπάρλος και ο Γενικός Διευθυντής κύριος Νικόλαος
Κωτσώνης είναι ωσεί παρόντες γιατί συγκυριακή ανωτέρα
βία δεν τους επέτρεψε να είναι μαζί μας.
- Βεβαίως είναι εδώ όλη η ομάδα μελέτης και ανάπτυ
ξης της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ για το ΕΠ με τον επικεφαλής της τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Βρασίδα Ζάβρα,
- Είναι μαζί μας ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ (Enterprise
Greece) κύριος Χρίστος Στάικος με μέλη του ΔΣ, την κυρία
Μαργαρίτα Αντωνίου και τον κύριο Κων. Αλεξόπουλο. Με
την Enterprise Greece, της οποίας βασικός σκοπός είναι η
προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η
διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, υπογράψαμε πριν
την έναρξη της εκδήλωσης Σύμφωνο Συνεργασίας για την
προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου μεταξύ των οποί
ων είναι η ανάπτυξη του Επιχειρείν και της Επιχειρηματι
κότητας
- Είναι εδώ ο κύριος Παναγιώτης Πέτρου, Συντονιστής
του Φόρουμ Βιομηχανίας με τη συνεργάτιδα του κυρία
Αλευρή
- Είναι κοντά μας ο Διευθυντής της Ναυτεμπορικής κύ
ριος Γιάννης Περλεπές
- και βέβαια όλοι οι εκπρόσωποι των Βιομηχανιών με
λών μας ως φιλοξενούντες καθώς και πολλοί συνεργάτες
και εκπρόσωποι συνεργαζομένων βιομηχανιών.
Ευχαριστώ.
Οινόφυτα, 24 Απριλίου 2017
Νικόλαος Κουδούνης

