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Κυρίες και Κύριοι,
Οι παρουσίες σας εδώ στην αίθουσα του Συνεδριακού κέντρου του
φιλόξενου Δήμου Θηβαίων, στην ημερίδα που διοργάνωσε και
εκτελεί το τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας υπό τον Πρόεδρο του κ. Στέλιο Ζαχαρόπουλο, δείχνουν το
ενδιαφέρον και την αγωνία όλων μας για την ανάπτυξη της
περιοχής.
Είναι γεγονός ότι το ενδιαφέρον αυτό εκδηλώνεται και εκφράζεται
με διαφορετικό τρόπο και από άλλη οπτική γωνία από την κάθε
κοινωνική ομάδα που την αφορά.
Είναι όμως αναμφίβολο ότι όλοι μας στοχεύουμε στο ίδιο
αποτέλεσμα, δηλαδή στην παραγωγή πλούτου και ευημερίας για
τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο, με τρόπο που
να διασφαλίζονται: η ποιότητα ζωής τους δηλ. η υγεία τους, η
ποιότητα εκπαίδευσης τους και η ασφάλεια τους.
Είναι ύψιστη η ανάγκη, τα συμπεράσματα της Ημερίδας αυτής να
κινηθούν πάνω στον άξονα αυτό και να καταδείξουν ακριβώς τους
κοινούς στόχους

για την επίτευξη των οποίων πρέπει να

συστρατευτούν όλες οι κοινωνικές ομάδες.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βοιωτίας και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις
που συμμετέχουν σε αυτόν προβαίνουν σε όλες εκείνες τις
ενέργειες και δράσεις που διασφαλίζουν την επίτευξη όλων των
ανωτέρω κοινών με την κοινωνία στόχων.
Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα η επιχείρηση δεν είχε δώσει την
πρέπουσα σημασία στην ανάγκη παρουσίασης και προβολής των
δράσεων της που εκπορεύεται από τη διαρκώς αναπτυσσόμενη
και βελτιούμενη ποσοτικά και ποιοτικά Εταιρική Υπευθυνότητα.
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Ίσως αυτός είναι ο λόγος που η επιχείρηση και δη η Βιομηχανία
έχει αποτελέσει τον προσφιλή στόχο ορισμένων ενώσεων πολιτών,
καθώς και Μέσων Ενημέρωσης και στην οποία φορτώνονται όλα
τα

δεινά

που

προκύπτουν

από

την

ανεύθυνη

λειτουργία

αναρίθμητων μικρών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν έχουν ούτε την
τεχνογνωσία ούτε τους πόρους να λάβουν τα μέτρα εκείνα που
επιβάλλονται για την σύννομη λειτουργία τους.
Κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βοιωτίας που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του
2009 και κατά την οποία εξελέγη νέο Δ.Σ., εκτός των άλλων
θεμάτων, συζητήθηκε σε μεγάλη έκταση η εισήγηση μου για το
περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής και τη δημοσιότητα που
έχει πάρει το θέμα του Ασωπού Ποταμού.


Διαπιστώθηκε και εκεί ότι η Βιομηχανία βάλλεται και της
έχει αποδοθεί στο σύνολο της, χωρίς διάκριση, η ευθύνη για
τη ρύπανση της περιοχής.



Διαπιστώθηκε ότι η Βιομηχανία αποτελεί προσφιλή στόχο
των Μέσων Ενημέρωσης.



Διαπιστώθηκε ότι η Βιομηχανία δεν έχει κάνει επαρκείς
ενέργειες για να προβάλλει το Οικονομικό, Κοινωνικό,
Πολιτιστικό έργο και την εν γένει προσφορά της στην
κοινωνία

,

ούτε

των

μέτρων

που

λαμβάνει

και

των

επενδύσεων που πραγματοποιεί για την προστασία του
περιβάλλοντος


Αποφασίσθηκε η εντονότερη δραστηριοποίηση του νέου ΔΣ
προκειμένου να αναδειχθούν όλα αυτά με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.
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Αποφασίσθηκε η διακήρυξη και η δημοσίευση των αρχών και



των στόχων του Συνδέσμου που έχουν ως ακολούθως:

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 το αρμόδιο συμβούλιο του Σ.Ε.Β.

Ειδικότερα προτάθηκε προς τα μέλη του Συνδέσμου:
 Να σέβονται τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να
προωθούν

την

υιοθέτηση

περιβαλλοντικά

ορθών

παραγωγικών διαδικασιών.
 Να εκπαιδεύουν το ανθρώπινο δυναμικό τους σε θέματα :
- ασφάλειας και Υγιεινής στους χώρους εργασίας,
- σε θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας,
 Να συμβάλλουν στην κοινωνική, πολιτιστική και γενικότερη
οικονομική

ανάπτυξη

της

κοινωνίας

που

δραστηριοποιούνται.
 Γενικώς να αναπτύξουν στο μέγιστο δυνατό την Εταιρική
Κοινωνική Υπευθυνότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΒ και τα μέλη του έχουν ενεργοποιηθεί και
προωθούν τους

ακόλουθους στόχους με γνώμονα και οδηγό τις

ανωτέρω αρχές,
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α) Συνεχίζουμε την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 20
χρόνια να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων του
Νομού

σε

περιβάλλον

επιχειρηματικότητα,

την

που

υποστηρίζει

και

ανταγωνιστικότητα

προάγει

και

τη

την

βιώσιμη

ανάπτυξη.
β) Διεκδικούμε 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, δηλαδή:
 Βιομηχανικό νερό κατάλληλο για την παραγωγική
διαδικασία των επιχειρήσεων
 Πόσιμο νερό για τους εργαζόμενους.
 Οδικό δίκτυο και κόμβοι προσπέλασης.
 Κεντρική
αστικών

μονάδα επεξεργασίας
και

υγρών

προ-επεξεργασμένων

και δίκτυο

βιομηχανικών

λυμάτων.
 Δίκτυο συλλογής ομβρίων.
 Μονάδα διάθεσης στερεών βιομηχανικών αποβλήτων,
που θα είναι σε θέση να παραλαμβάνει τα Βιομηχανικά
κατάλοιπα παραγωγικής διαδικασίας.
Τέλος επισημάνθηκε ότι οι υπεύθυνες επιχειρήσεις γνωρίζουν πως
πρέπει να προστατεύσουν το περιβάλλον και διαθέτουν τους
αναγκαίους πόρους προς αποφυγή της ρύπανσης. Αυτό όμως δεν
συμβαίνει και για πλειάδα άλλων επιχειρήσεων που έχουν την
ανάγκη των ανωτέρω υποδομών.
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Τα ανωτέρω αποτελούσαν έτσι κι αλλιώς τις θεμελιώδεις αρχές
των επιχειρήσεων και το γνώμονα λειτουργίας τους.
Η επικαιροποίηση των στόχων αυτών των εταιρειών μελών μας
και η δημοσιοποίηση τους πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην
ενημέρωση των κοινωνιών μέσα στις οποίες δραστηριοποιούμεθα,
ιδιαίτερα όταν γίνεται με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας όπως
οι δικτυακές πύλες στις οποίες ο πολίτης μπορεί να προσφεύγει
για να ενημερωθεί όχι μόνο για τα οικονομικά τους αποτελέσματα
αλλά και για τις επιδόσεις τους στα πλαίσια της Εταιρικής
Κοινωνικής Υπευθυνότητας . Με το πνεύμα αυτό αποφασίστηκε να
προωθηθούν τέτοιες εφαρμογές, οι οποίες σήμερα μπορούμε να
πούμε ότι ήδη ως επί το πλείστον ολοκληρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι οι θέσεις αυτές της Βοιωτικής Βιομηχανίας δεν
είναι καινούριες. Διατυπώθηκαν και στο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» που έγινε για την προετοιμασία της
προγραμματικής περιόδου 2007-2013 το Δεκέμβριο του 2005.

«Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την δημιουργία ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων μέσα στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας βελτιώσεως των
συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται σήμερα το «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», είναι
ένα κρίσιμο θέμα που σίγουρα απασχολεί όλους μας, ιδιαίτερα στην περίοδο που
διανύουμε, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Βρισκόμαστε σε κάμψη της ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών
Αγώνων.
β) Στην Διεθνή Αγορά τα μηνύματα δεν είναι καλύτερα. Επικρατούν αβεβαιότητες
που έχουν σχέση και με την άνοδο τιμών του πετρελαίου και τα εγγενή οικονομικά
προβλήματα των επί μέρους χώρων που δεν ευνοούν την εξαγωγική προσπάθεια.
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γ) Η ανάπτυξη της Κίνας που είναι ραγδαία και απαιτεί αντίδραση της Ελληνικής
παραγωγής.
δ) Τέλος βρισκόμαστε σε εποχή ελλειμμάτων και υψηλού Δημόσιου χρέους με ότι
αυτό συνεπάγεται για την Ελληνική Οικονομία στο σύνολο της.

Οι δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας διακρίνονται σε έμμεσες και
άμεσες. Οι άμεσες αφορούν στα κίνητρα και στην φορολογία.
Θα αναφερθώ κυρίως στις έμμεσες, που συμβάλλουν στην διαμόρφωση του κλίματος
και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα.
Η βελτίωση του κλίματος και της Ανταγωνιστικότητας επιτυγχάνεται μόνο με
συντονισμένες προσπάθειες σε όλους τους τομείς που μπορεί να προωθηθούν με την
αρωγή φορέων όπως του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
καθώς και συγκεκριμένες δράσεις και έργα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην
υπό συζήτηση προγραμματισμένη περίοδο 2007-2013.
Αναφέρθηκα και σε συγκεκριμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις:
1. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
α) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός οδικού άξονα Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – ΘΗΒΑΣ –
ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ.
β) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός οδικής σύνδεσης ΚΑΝΑΒΑΡΙ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΙΣΒΗΣ.
2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ,

ΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.
α) Ίδρυση Τεχνικών Σχολών βιομηχανικού προσανατολισμού για ειδικότητες
μεγάλης ζήτησης από τις Βιομηχανίες του Νομού (Ηλεκτρολόγοι – Σωληνουργοί –
Εφαρμοστές – Χειριστές μηχανημάτων)
β) Εγκατάσταση ΤΕΙ ή ΑΕΙ Τεχνολογικού εξοπλισμού
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ίδρυση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Βιομηχανικών Αποβλήτων. (ΧΥΤΒΑ)
Σήμερα προστέθηκαν όλα εκείνα που προανέφερα ότι αποτελούν τους Στόχους του
Συνδέσμου.
4. ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Βελτίωση της ταχύτητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την δημιουργία Υπηρεσίας
μιας στάσης.
Η ένταξη των ανωτέρω στον στρατηγικό σχεδιασμό του Νομού θα εξασφαλίσει:
1) Την Βιωσιμότητα αλλά και την προοπτική ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας
των υφισταμένων οικονομικών δραστηριοτήτων του Νομού και ιδιαίτερα της
Βιομηχανίας της Γεωργίας και του Τουρισμού.
2) Την ευκολία εγκαταστάσεως εργαζομένων κοντά στον τόπο εργασίας του ή
την ευκολότερη και οικονομικότερη πρόσβαση σε αυτή.
3) Την έξοδο της οικονομικής δραστηριότητας και των εργαζομένων σε αυτή
από την απομόνωση.
4) Την άντληση εντόπιου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της
Βιομηχανίας και τη μείωση ανεργίας,
5) Την προσέκλυση νέων κατοίκων στις βιομηχανικές περιοχές.
6) Την περιβαλλοντική λύση για το Νομό και τέλος την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των δραστηριοποιούμενων σε αυτόν.»

Σήμερα πλέον καθίστανται όλα τα ανωτέρω ακόμα πιο επιτακτικά
και αναγκαία.
Κυρίες και κύριοι:
Η Βοιωτία σε σχέση με άλλους Νομούς έχει το πλεονέκτημα να
στηρίζεται σε όλους τους πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης.
Διαθέτει Βιομηχανία, Αγροτική Δραστηριότητα και Τουρισμό, και
μια καλά σχεδιασμένη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε όλους
τους πυλώνες. Ένας σώφρων σχεδιασμός ανάπτυξης οφείλει να
στηριχθεί περισσότερο στους τομείς που θα αντέχουν περισσότερο
σε περιόδους κρίσης.
Η Βιομηχανία του Νομού κατέχει σημαντικό ποσοστό στη συνολική
Οικονομική

δραστηριότητα.

Μόνο

στη

περιοχή

Οινόφυτα

-

Σχηματάρι είναι εγκατεστημένες Βιομηχανίες που συμβάλουν στην
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διαμόρφωση των Εθνικών Εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένων και
των αγροτικών προϊόντων ) κατά 15%. Είναι γνωστό ότι η
εξωστρέφεια στην οικονομία είναι το βασικό στοιχείο για την
ανάπτυξη,
Πέραν

των

εξαγωγών

συμβάλλουν

στη

διαμόρφωση

του

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε ποσοστό πάνω από 3%.
Οι εργαζόμενοι στην Βιομηχανία της ευρύτερης περιοχής κατά την
εκτίμηση μου ξεπερνούν τα 20.000 άτομα και αντιπροσωπεύουν
σημαντικότατο ποσοστό του ενεργού πληθυσμού του Νομού. Θα
τολμούσα να εκτιμήσω ότι αυτό ανέρχεται σε ποσοστό πάνω από
40%. Οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν ποσοστό πάνω από το 80%
των αναγκών των επιχειρήσεων του Νομού, που σημαίνει ότι η
ανάπτυξη των υποδομών συγκοινωνίας, της εύκολης μετακίνησης
και πρόσβασης καθώς και η ανάπτυξη της προσανατολισμένης
προς τη Βιομηχανία εκπαίδευσης θα δώσει σημαντική ώθηση στην
απασχόληση του Νομού.
Σήμερα

που η Οικονομία διέρχεται σοβαρή κρίση, ο πυλώνας

Βιομηχανία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ στήριξη. Τα μέτρα
που ήδη περιέγραψα θα προσδώσουν νέα ώθηση στην προώθηση
των επενδύσεων στην περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ για τη Βιομηχανία υπολογίζει τη
μείωση των επενδύσεων κατά το 2009 σε ποσοστό 44% έναντι της
προηγούμενης περιόδου. Αυτό πρέπει να αλλάξει σύντομα.
Η παρούσα εισήγηση δεν στοχεύει στο να δώσει ποσοτικά στοιχεία
του τομέα της Βιομηχανίας στο Νομό. Στοχεύει να δώσει τα
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ποιοτικά χαρακτηριστικά της δράσεως της και να καταδείξει μέσα
από αυτά την προσφορά της προς την κοινωνία.
Παράλληλα όμως θέλει να καταδείξει:
1. Τι

περιμένει

η

Βιομηχανία

από

τους

σχεδιαστές

της

ανάπτυξης του τόπου, δηλαδή από την Διοίκηση και
2. Τι περιμένει από την κοινωνία του τόπου.
Ήδη αναφέρθηκα αρκετά στο πρώτο ερώτημα, περιγράφοντας τις
αναγκαίες υποδομές και διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται
και για το περιβάλλον και για τη Δημόσια Διοίκηση κ.λ.π.
Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο στο δεύτερο θέμα

που

αφορά τον κόσμο. Όπως προείπα οι υπεύθυνες εταιρείες πρέπει
να βγουν προς τα έξω και να παρέχουν όλα τα απαραίτητα
στοιχεία που απαιτούνται για να γνωρίζει ο κόσμος για την δράση
τους. Αυτό όμως συνεπάγεται την παράλληλη απαίτηση των
επιχειρήσεων από τον κόσμο να αξιολογούν με προσοχή την
ρητορική που στρέφεται εναντίον των επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι
η ρητορική αυτή είναι βλαπτική για την ανάπτυξη των ίδιων αλλά
και του τόπου.
Πιστεύω

ότι

η

Εταιρική

Κοινωνική

και

Περιβαλλοντική

Υπευθυνότητα είναι πλέον συνώνυμη και ισότιμη στην ιεραρχία
των προτεραιοτήτων των εταιρειών με τις λοιπές δράσεις και
δραστηριότητες

τους.

Οι

σύγχρονες

πρακτικές

εταιρικής

υπευθυνότητας βασίζονται στην αξιολόγηση των ζητημάτων που
απασχολούν

την

κοινωνία

και

στην

ενεργοποίηση

των

επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση τους σε συνεργασία με τους
κοινωνικούς τους συμμετόχους.
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Δεδομένου αυτού τα ερωτήματα που αυτοδίκαια ακολουθούν
συνοψίζονται στα εξής:


Αναγνωρίζουμε

την

συμβολή

της

Βιομηχανίας

στην

Οικονομική και Κοινωνική ανάπτυξη του τόπου?


Επιδιώκουμε την ανάπτυξη τους ή την στασιμότητα και τον
μαρασμό τους?



Ποιο είναι το σημείο επαφής και συμφωνίας των κοινωνικών
εταίρων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη?

Ήδη αναφέρθηκα στο ότι οι επιχειρήσεις ήδη έχουν διακηρύξει, ότι
τάσσονται υπέρ της ανεπιφύλακτης αποδοχής , υιοθέτησης και
προώθησης του κώδικα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη όπως έχει
διαμορφωθεί από τον αρμόδιο Σύμβουλο του ΣΕΒ.
Οι ανωτέρω αρχές όπως ήδη ανέπτυξα δεν αποτελούν ένα τυπικό
κείμενο. Αποτελούν τρόπο δράσεως των υπεύθυνων επιχειρήσεων
που τις θέτουν όπως είπα, σε κορυφαία θέση στην ιεράρχηση των
αποφάσεων τους.
Είναι φυσικό λοιπόν να διεκδικούν τίμια αντιμετώπιση, χωρίς
γενικεύσεις

του

τύπου.

«Η

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΡΥΠΑΙΝΕΙ»

αλλά

με

αναφορές σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και για συγκεκριμένες
πράξεις ή παραλείψεις. Η αποφυγή γενικεύσεων είναι καθήκον
όλων, ιδιαίτερα εκείνων που δηλώνουν ότι έχουν ταχθεί στην
υποστήριξη των δικαιωμάτων των πολιτών,
Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις χωρίς να το διαλαλούν κάνουν ακριβώς
το ίδιο.
Ελπίζω όλα αυτά να συμβάλλουν στο να εδραιώσουν Βιώσιμη
Ανάπτυξη για την περιοχή, βασισμένη στην αμοιβαία αξιοπιστία,
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καλή πίστη και διαμόρφωση υγιούς επιχειρηματικού κλίματος,
στοιχείου τελείως απαραίτητου για την ανάπτυξη.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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