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 επικαιρότητα

Ελλάδα 
Πολιτική, Κοινωνία, 
Παιδεία, ∆ικαιοσύνη, 
∆ιπλωµατία... 

Κόσµος 
Ευρώπη, Αµερική, Ασία, 
Αφρική, Μ.Ανατολή... 

Οικονοµία 
Ελλάδα, Κόσµος, 
Επιχειρήσεις, Αγορές... 

Αθλητισµός 
Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, 
Βόλεϊ, Στίβος... 

Επιστήµη - Τεχνολογία 
∆ιάστηµα, Βιολογία, 
∆ιαδίκτυο, Περιβάλλον... 

Πολιτισµός 
Σινεµά, Θέατρο, Μουσική, 
Εκδηλώσεις, ΥΠΠΟ... 

Περίπτερο 
Πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων

Καιρός 
Αθήνα, Ελλάδα, Ευρώπη, 
Αµερική, Ασία...

 αναζήτηση

  

Ειδήσεις ∆ιαδίκτυο nmlkji nmlkj

Αναλυτική αναζήτηση

 οι απόψεις σας 
19/11/2007 14:11 
Έκρηξη της 
εγκληµατικότητας 
καταγράφεται σε 
απόρρητη έκθεση της 
ΓΑ∆Α
21/11/2007 18:38 
Μονόδροµος οι 
παραιτήσεις µας, λένε τα 
µέλη της Αρχής 
Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων

 

 ειδικά νέα 

Εκδηλώσεις 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα...

Αυτοκίνητο 

26/08/08 13:43  
Ανήσυχοι οι βιοµήχανοι 
Mε το προεδρείο του ΣΒΒΕ συναντήθηκε ο 
Γ.Παπανδρέου εν όψει ∆ΕΘ

 
Eurokinissi 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Γ.Παπανδρέου µε το προεδρείο 
του ΣΒΒΕ

Αθήνα 

Με το προεδρείο του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος 
συναντήθηκε την Τρίτη ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος 
Παπανδρέου στη Χαριλάου Τρικούπη, στα πλαίσια των 
επαφών που θα έχει µε κοινωνικούς φορείς ενόψει της 
∆ΕΘ. 

Πριν από τη σύσκεψη, ο κ. Παπανδρέου είχε ιδιαίτερη 
συνοµιλία µε τον πρόεδρο του Συνδέσµου, Γιώργο 
Μυλωνά, µετά την πρόσφατη περιπέτειά του.  

«Χαίροµαι που ο πρόεδρός σας επέστρεψε πιο δυναµικός 
και χωρίς τραύµατα», είπε ο κ. Παπανδρέου, ενώ από τη 
µεριά του ο κ.Μυλωνάς τον ευχαρίστησε πολύ για το 
ενδιαφέρον που επέδειξε και χαριτολογώντας είπε: «όπως 
λέµε και στις επιχειρήσεις που λύνονται µε χρήµατα δεν 
υπάρχει πρόβληµα». 

«Το θέµα είναι να µη γίνονται αυτά, υπάρχουν χώρες που 
δυστυχώς συνηθίζονται τέτοιες πρακτικές, το θέµα της 
ασφάλειας είναι πάρα πολύ σηµαντικό», είπε µε τη σειρά 
του ο κ.Παπανδρέου και πρόσθεσε ότι «στη χώρα µας 
υπάρχει µεγάλη ανασφάλεια από τους πολίτες, όχι µόνο για 
θέµατα ασφαλείας, αλλά και σε ένα γενικότερο επίπεδο, το 
οποίο θα συζητήσουµε». 

Στην συνάντηση που είχε το προεδρείο του ΣΒΒΕ µε τον κ. 
Παπανδρέου από την µεριά των επιχειρηµατιών 
αναφέρθηκε ότι η αγορά δεν πάει καλά και έχει χαθεί η 
διάθεση δηµιουργίας, ενώ οι επιχειρηµατίες αισθάνονται 
κουρασµένοι γιατί δεν λύνονται θέµατα, αλλά γίνονται 
«πασαλείµµατα». 

∆είτε το βίντεο...
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Παρουσιάσεις, ∆οκιµές, 
Αγωνιστικά Θέµατα, 
Εκθέσεις ...

Υγεία 
Πολιτική υγείας, 
επιστηµονικές εξελίξεις, 
περιβάλλον - διατροφή

Εκπαίδευση 
Ειδήσεις από το χώρο της 
Παιδείας

 
Οι Ειδήσεις του in.gr στο 

κινητό σας

 

 
Οι βιοµήχανοι εκτιµούν ότι «έχουµε χάσει την αξιοπιστία 
µας ως κράτος» και καλούν την αντιπολίτευση να βοηθήσει 
ώστε να αλλάξει το κλίµα. 
 
Αναφέρθηκε επίσης ότι η κυβέρνηση κάνει πογκρόµ 
εισπράξεων και µετακυλύει στους επιχειρηµατίες την δική 
της ανικανότητα διαχείρισης. 
 
Μεταξύ των θεµάτων που συζητήθηκαν ήταν το θέµα της 
Θράκης και η απουσία µακρόχρονης πολιτικής για την 
περιοχή, η ανάπτυξη της βιοµηχανίας στην Β. Ελλάδα, η 
παραθεριστική κατοικία, ο ανταγωνισµός ειδικά µε την 
Τουρκία, στην περιοχή, η έλλειψη προδιαγραφών των 
ελληνικών προϊόντων, θέµατα φορολογίας καθώς και 
θέµατα ανάπτυξης ζωνών καινοτοµίας. 
 
Ο ΣΒΒΕ ανέφερε ότι περιµένει από το ΠΑΣΟΚ 
συγκεκριµένες προτάσεις ειδικά για την αντιµετώπιση της 
γραφειοκρατίας. 
 
Στο απόθεµα κυβερνητικής εµπειρίας του ΠΑΣΟΚ 
αναφέρθηκε στην σύσκεψη ο Γιώργος Παπανδρέου, 
τονίζοντας ότι το Κίνηµα θέλει µόνιµη συνεργασία και µε 
τον ΣΒΒΕ, προκειµένου να περάσει από «γενικολογίες και 
στρατηγικές κατευθύνσεις» σε πρακτικές λύσεις, ώστε να 
είναι «έτοιµο από την πρώτη µέρα για την διακυβέρνηση 
της χώρας». 
 
Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι η χώρα πορεύεται χωρίς σχέδιο 
και τόνισε ότι στην εποχή της δηµιουργίας και της 
καινοτοµίας ο ρόλος της πολιτείας είναι να εξοπλίζει τους 
πολίτες. 
 

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι πρέπει να προχωρήσουµε 
σε νέες µορφές ανάπτυξης στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 
οι κατασκευές, οι νέες τεχνολογίες και η βιοµηχανία 
τροφίµων, ενώ τάχθηκε υπέρ των «απλών κανόνων στην 
φορολογία και των σταθερών νόµων που να προωθούν τις 
επενδύσεις». 
 
Στη διάρκεια της συζήτησης δόθηκε µεγάλη έµφαση στα 
θέµατα καταπολέµησης της διαφθοράς µε τον κ. 
Παπανδρέου να αναφέρεται στη πρόταση που έχει κάνει το 
ΠΑΣΟΚ για το θέµα αυτό. 
 
Επίσης, ο κ. Παπανδρέου έδωσε µεγάλη έµφαση στο θέµα 
της αποκέντρωσης, επικρίνοντας την κυβέρνηση ότι έχει 
συγκεντρωτική αντίληψη γιατί θέλει να ελέγχει. 
 
Τοποθετούµενος σχετικά µε τις δυνατότητες της χώρας, ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε χαρακτηριστικά ότι «αποδείξαµε 
πως µπορούµε να διοργανώσουµε Ολυµπιακούς Αγώνες, 
γιατί δεν µπορούµε να κάνουµε καλύτερη Παιδεία και 
Υγεία;». 
 
Τέλος, η γενική εκτίµηση που υπάρχει στην Χαριλάου 
Τρικούπη µετά την σηµερινή συνάντηση, είναι ότι «οι 
επιχειρηµατίες είναι σε απόγνωση, ακούνε µε πολύ µεγάλο 
ενδιαφέρον τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και περιµένουν 
απαντήσεις από αυτό στην ∆ΕΘ». 

«Αυτό που είναι σαφές µετά την συνάντηση του Προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ µε το προεδρείο του Συνδέσµου Βιοµηχάνων 
Βορείου Ελλάδος είναι ότι η οικονοµική πολιτική της 
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ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 

Ηλιακή Ενέργεια
 

Σπουδές ηλιακής &αιολικής ενέργειας Πρόγραµµα σπουδών 
στη Θεσσαλονίκη 
www.MasterD.gr 

Αδιαβροχοποίηση ΕΞΟΧΙΚΟΥ;

 

Νανοτεχνολογία για ΤΣΙΜΕΝΤΟ, Σοβά, ΤΟΙΧΟ,Πέτρα,Μάρµαρο 
- Εύκολα&Μόνοι 
www.nanophos.com 

∆ουλειά από το σπίτι

 

Κέρδισε 1000-3000€ /µήνα part-time ή 3.000 - 10.000 € / 
µήνα full-time 
www.moreincome.gr 

Έξτρα εισόδηµα

 

∆ούλεψε για σένα και κέρδισε από 1000 έως 4000 € το µήνα 
www.homework-opportunity.com 

Ποδοσφαιρικές Προβλέψεις

 

Το καλύτερο livescore στο internet. Ολοι ταµείο τώρα µε τους 
ειδικούς! 
www.callsports.com 

 
  

κυβέρνησης δεν πλήττει µόνο τους εργαζοµένους, αλλά και 
την επιχειρηµατικότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές 
της χώρας», δήλωσε και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, 
Γιώργος Παπακωνσταντίνου. 

Newsroom ∆ΟΛ 
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