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Οικονοµία
Απόψεις - Αναλύσεις
Εκπαίδευση - Ανθρώπ. 
∆υναµικό
Επενδύσεις - 
Χρηµατοδοτήσεις
Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
Συστήµατα - 
Εξοπλισµός
Συµβουλευτικές 
Υπηρεσίες
Πληροφορική - 
Αυτοµατισµοί

Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας - 
Περιβάλλον
Logistics - Προµήθειες
Ασφάλεια
Συσκευασία
Τρόφιµα - Ποτά
Ποιότητα
Eπαγγελµατικό γεύµα

 

∆ιαµαρτυρία του Σ.Β.Β.Ε. για τις κινητοποιήσεις των 
αγροτών 

Ο κ. Ν. Πέντζος, Πρόεδρος του Σ.Β.Β.Ε. δήλωσε σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των 
αγροτών που, όπως είπε, αποδιαρθρώνουν τον παραγωγικό ιστό στην ελληνική 
περιφέρεια.  
Οι συνεχιζόµενες κινητοποιήσεις των αγροτών της χώρας, αλλά και άλλων 
κοινωνικών οµάδων κατά περιόδους, ειδικά σε περίοδο οικονοµικής κρίσης, έχει ως 
κύριο αποτέλεσµα την αποδιάρθρωση των τοπικών οικονοµιών και του παραγωγικού 
ιστού, πολλαπλασιάζοντας έτσι τα αυξηµένα προβλήµατα των αγροτικών περιοχών 
της ελληνικής περιφέρειας. 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ανέµενε από την κυβέρνηση 
καλύτερα αντανακλαστικά για την αντιµετώπιση του θέµατος, αφού οι συγκεκριµένες 
κινητοποιήσεις επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο τέτοιες µέρες… 
Είναι αυτονόητο, ότι οι ζηµίες που καταγράφουν οι επιχειρήσεις της περιφέρειας 
αυξάνονται µε εκθετικούς ρυθµούς, σε καθηµερινή µάλιστα βάση. Γι’ αυτό 
προτείνουµε την άµεση έναρξη διαλόγου κυβέρνησης - αγροτών, για την επίλυση των 
προβληµάτων και την άρση του αδιεξόδου που έχουν διαµορφώσει οι κινητοποιήσεις. 
Από τη µέχρι σήµερα στάση των αγροτών, είναι φανερό ότι σηµαντική µερίδα της 
κοινωνίας δεν έχει συνειδητοποιήσει την κρίσιµη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 
χώρα και σε πόσο εύθραυστη θέση βρίσκονται οι επιχειρήσεις της περιφέρειας. 
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∆ιαβάστε επίσης... 
• Συµµετοχή της ΕΕΤΤ στη Σύνοδο της Οµάδας των Ρυθµιστικών Αρχών των 
Μεσογειακών Χωρών (EMERG) 
Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι εργασίες της Συνόδου των Εθνικών Ρυθµιστικών 
Αρχών των Μεσογειακών Χωρών (EMERG) που έλαβε χώρα, υπό την αιγίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ραµπάτ του Μαρόκου στις 12 και 13 Ιανουαρίου 
2010. Στο ∆ίκτυο EMERG συµµετέχουν οι αρχές των κρατών µελών της 
Μεσογειακής λεκάνης, τόσο από τα κράτη - µέλη της Ε.Ε.  

 
• 15ο Banking Forum 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοικήσεως 
Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) συµπληρώνοντας δεκαπέντε χρόνια γόνιµης παρουσίας στο 
χώρο των τραπεζών και της πληροφορικής, προσεγγίζει και εφέτος τον ευαίσθητο 
χώρο των τραπεζικών εξελίξεων µε το διήµερο Forum, 9-10 Μαρτίου 2010, στο 
ξενοδοχείο Athens Hilton, 

Καλέστε στο 210 7482987 
για να συζητήσουµε την 
κατασκευή & προβολή της 
ιστοσελίδας σας.  
www.dreamweaver.gr 

45% Οικονοµία Ρεύµατος 
Για τα σπίτια,γραφεία,επιχειρήσεις 
Κερδίστε εκατοντάδες ευρώ µόνο 
εδώ  
www.energyeconomy.gr 

PocketBiz Warehouse 
Αποτελεσµατική οργάνωση και 
διαχείριση των αποθηκών  
www.sieben.gr/PocketBizWarehous

TELE Logistics 
Αποθηκεύσεις, Συσκε
∆ιανοµές Τελωνειακή
τηλ 210.5584180  
www.tele.gr 
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