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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

► ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΒΒΕ

Στον Έβρο

Συνάντηση εργασίας

δραστηριοποιείται

η «Γυναίκα Επιχειρηματίας»
της Βόρειας Ελλάδας
Το βραβείο για το 2013 απονεμήθηκε
στην Κωνσταντίνα Ουζουνοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλο
της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.» στον Έβρο.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ Νικόλαος Πέντζος
και η Κωνσταντίνα Ουζουνοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλος
της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου,
η τελετή απονομής «Βραβεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου Ελλάδος». Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
ο οποίος συνεργάζεται με την
οικονομική εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ,
με στόχο την ανάδειξη, την προβολή και τελικά τη βράβευση
μεταποιητικών
επιχειρήσεων
που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις
τους τη χρονιά που πέρασε. Για
την φετινή βράβευση των επιχειρήσεων, ακολουθήθηκε η ίδια
διαδικασία όπως και πέρυσι.
Συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από άτομα
υψηλού κύρους η οποία συνεδρίασε ούτως ώστε να αξιολογήσει
τις υποψηφιότητες των μεταποιητικών επιχειρήσεων που διεκδικούσαν τα βραβεία σε καθεμιά
από τις επιμέρους κατηγορίες. Τα
μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
πραγματικά αφιέρωσαν μέρος
από τον πολύτιμο χρόνο τους
για να συμβάλλουν κι αυτά στην
ανάδειξη επιτυχημένων προσπαθειών επιχειρήσεων που αγωνίζονται να επιβιώσουν την εποχή
της οικονομικής κρίσης.
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης με αλφαβητική σειρά, ήταν:
ο Καθηγητής Γιάννης Χατζηδη-

μητρίου, πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Καθηγητής Κώστας Γραμμένος, πρόεδρος του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ο ∆ημήτρης Λακασάς, πρόεδρος του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος,
ο Αθανάσιος Σαββάκης, γενικός
γραμματέας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο
Γιάννης Σταύρου, εκτελεστικός
αντιπρόεδρος του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
και ο Γιώργος Καλοφωλιάς ∆ιευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιάς
Η επιτροπή αξιολόγησης ευχαριστεί όλες τις επιχειρήσεις που
υπέβαλλαν υποψηφιότητα, αλλά,
δυστυχώς, γιατί αυτό δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, δεν
βραβεύθηκαν εφέτος. Η συμμετοχή τους ήταν πολύ σημαντική
και γι΄ αυτό θέλησε να τους συγχαρεί.
Ακολουθούν οι εταιρείες που
βραβεύθηκαν ανά κατηγορία
βραβείου.
Βραβείο «Γυναίκα Επιχειρηματίας»:
Το βραβείο για το 2013 απονεμήθηκε στην κα Κωνσταντίνα
Ουζουνοπούλου, ∆ιευθύνουσα
Σύμβουλο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ
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Η κα Ουζουνοπούλου: Είναι
διπλωματούχος
αρχιτέκτων
Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Έχει λάβει
το MBA της από το INSEAD.
Ομιλεί άπταιστα 4 γλώσσες και
συγκεκριμένα: Αγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά και ισπανικά. ∆ιετέλεσε πρόεδρος του ελληνικού
τμήματος του Young Presidents’
Organization τη διετία 20112012 και Education Chair τη διετία 2009-2010. Στους ΜΥΛΟΥΣ
ΘΡΑΚΗΣ εφαρμόζει δομές και
συστήματα διοίκησης πρωτοπόρα για την Ελλάδα και γι΄
αυτό έχει αποσπάσει διεθνείς
διακρίσεις και βραβεία, και, με τη
στρατηγική της καθοδήγηση οι
ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ παράγουν καινοτόμα προϊόντα, όπως εξειδικευμένα άλευρα, προϊόντα υγιεινής διατροφής, αλεύρι χωρίς
χημικά πρόσθετα και βελτιωτικά, ενώ επενδύουν διαρκώς σε
τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό
Τα υπόλοιπα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:
- Το βραβείο «Εξωστρέφειας»
στην εταιρία “Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΕ” και τον έπαινο «Εξωστρέφειας» στην “Κρόνος ΑΕ”.
- Το βραβείο «Καινοτομίας» στην
“ΕΥΓΕ Πιστιόλας ΑΒΕΕ”.
- Το βραβείο «Περιβάλλον» μοιράστηκαν οι εταιρίες “Ελληνικά
Πετρέλαια ΑΕ” και “Α. Χατζόπουλος ΑΕ”.
- Το βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» πήραν οι εταιρείες
“Βίκος” και “Ανατόμικ Χέλπ ΑΕ”
- Το βραβείο «Αριστεία Μεσαία
Επιχείρηση» οι “Ελβιάλ ΑΕ” και
“Ιωνική Σφολιάτα ΑΕ”
- Το βραβείο «Αριστεία Μεγάλη
Επιχείρηση» πήραν οι εταιρείες
“Κρι Κρι” και “Γιουριμάκ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ρυζιού και Ζυμαρικών”.

της Περιφερειακής Αναγέννησης

με την «Εγνατία οδό ΑΕ»
«Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα είναι στάσιμα, ενώ η ανέξοδη
υποσχεσεολογία περισσεύει», δήλωσε ο επικεφαλής Γιώργος Παυλίδης
Συνάντηση εργασίας του επικεφαλής της
αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης Γιώργου Παυλίδη,
στην οποία συμμετείχε και ο γραμματέας του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Ζαγναφέρης
με τον πρόεδρο και στελέχη της Εγνατίας
Οδού ΑΕ, προκειμένου να υπάρξει επαρκής ενημέρωση της παράταξης μας για τα
θέματα του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας, για την πορεία των κατασκευών που
υλοποιεί και των μελετών που εκπονεί στην
Περιφέρεια μας, πραγματοποιήθηκε στις
28/3/2013, στη Θεσσαλονίκη
Συζητήθηκαν η εξέλιξη, τα προβλήματα και
ο πιθανός χρόνος υλοποίησης, κυρίως, για τα εξής:

ρυθμίσεις της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των κατοίκων. Πληροφορηθήκαμε, επίσης, ότι το ήδη ταλαιπωρημένο έργα Μάνδρα-Ψαθάδες, όπως και Αρδάνιο- Μάνδρα
θα απαιτήσουν μεγάλο διάστημα έως την
ολοκλήρωσή τους. Την ίδια στιγμή η Περιφέρεια, από λόγους αδιαφορίας, αφήνει σε
οικτρή κατάσταση, διάτρητο, ασυντήρητο
τον χρησιμοποιούμενο παλαιό εθνικό δρόμο,
απ΄ όπου η διέλευση είναι πλέον επικίνδυνη
για τους δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας
του βορείου Έβρου. Τους καλούμε, αντί για
δηλώσεις ανευθυνότητας, να επισκευάσουν
άμεσα το οδόστρωμα, όπως οφείλουν!

I. Τα υπό εξέλιξη έργακατασκευές:
1. Μάνδρα Ψαθάδες και
Αρδάνιο- Μάνδρα του
καθέτου άξονα Αλεξανδρούπολη- Ορμένιο.
2. Η κατάσταση στο
παλαιό εθνικό ∆ρόμο
προς τον βόρειο Έβρο.
4. Το έργο του καθέτου
άξονα Κομοτηνή- Νυμφαία- Μάκαζα.
5. Το έργο του κόμβου της
ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.
Ι I. Η κακή κατάσταση στην Εγνατία οδό και
το θέμα των διοδίων.
ΙΙΙ. Οι εκπονούμενες μελέτες :
1. Του καθέτου άξονα Ξάνθη -∆ημάριο
-Σύνορα και το θέμα της διέλευσής της
εντός της πόλεως Ξάνθης.
2. Του αυτοκινητοδρόμου Καβάλα -∆ράμα.
3. Της Περιφερειακής οδού Καβάλας.
Μετά την συνάντηση ο Γιώργος Παυλίδης,
σχολίασε:
«Πέραν των ευχαριστιών μας στους παράγοντες της Εγνατίας Οδού, σε ότι αφορά
την διοίκηση της περιφέρειάς μας και τον
κ. Γιαννακίδη, επισημαίνουμε ότι όλα τα
μεγάλα έργα στην Περιφέρειά μας τα ανέλαβε η Εγνατία οδός. Η Περιφέρεια υπεισήλθε σε ρόλο παρατηρητή και επιλεκτικά
(a la carte) επιχειρεί να οικειοποιηθεί επικοινωνιακά ότι υλοποιείται. Στην συνάντηση
θέσαμε το θέμα της ανάγκης άμεσης συντήρησης του
οδοστρώματος της Εγνατίας, που ειδικά στο
Τμήμα από το ύψος της Αλεξανδρούπολης
έως τους Κήπους είναι επικίνδυνο σε πολλά
του σημεία. Επισημάναμε ότι λόγω των διοδίων, σημερινών και όσων δυσβάχτακτων
αναμένονται, και της εκτροπής της διέλευσης των μεγάλων οχημάτων, στους ένθεν
και ένθεν αυτής εθνικούς και επαρχιακούς
δρόμους, που διασχίζουν δεκάδες οικισμούς,
δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για τους
κατοίκους, αφού η κατάσταση επαναφέρεται
στο προ της Εγνατίας κυκλοφοριακό παρελθόν. ∆υστυχώς, η αρμόδια Περιφέρεια μας,
δεν προχώρησε έως τώρα, στις αναγκαίες

Ο αυτοκινητόδρομος δρόμος Καβάλας∆ράμας, δυστυχώς, βρίσκεται σε επίπεδο
αναγνωριστικής μελέτης και, εάν ακόμη
εξευρεθούν οι αγνώστου ύψους πόροι,
μέχρις ότου ανατραπεί η απομόνωση του
νομού ∆ράμας θα περάσουν χρόνια! Ο κάθετος άξονας Ξάνθης-∆ημαρίου-Βουλγαρίας,
με προϋπολογισμό μελέτης 8,3 εκατομμύρια
ευρώ, προβλέπεται στενός, με προδιαγραφές ταχύτητας μόλις 60 χ/ω!! Εκτιμούμε ότι
θα περατωθεί, εάν βρεθούν οι πόροι ύψους
100 εκ. ευρώ, περί το 2020!Ο δρόμος αυτός
θα καταλήγει στην καρδιά της πόλης Ξάνθη,
χωρίς καμιά πρόβλεψη παράκαμψης της.
Για τον κάθετο άξονα των πολλών στοιχημάτων του κ. Γιαννακίδη Κομοτηνή- Νυμφαία- Μάκαζα, η περιφέρεια δεν κάνει τις
πρέπουσες κινήσεις, με αποτέλεσμα να
καθυστερεί ανεπίτρεπτα η μερική έστω ολοκλήρωσή του.
Βεβαιώνεται περίτρανα ότι, τρία(3) χρόνια με διοίκηση Γιαννακίδη, παρά τις ηχηρές συνεχείς διαβεβαιώσεις,, όλα τα μεγάλα
αναπτυξιακά έργα είναι στάσιμα, εκεί που
ήταν όταν ανέλαβαν την διοίκηση, ενώ η
ανέξοδη υποσχεσεολογία περισσεύει. ∆εν
δουλεύουν, δεν προσπαθούν όσο πρέπει. Η
περιφέρεια έχει αφεθεί στην τύχη της.
Όπου δεν έχουμε κατρακύλα, τα πράγματα
πηγαίνουν αργά ή παραμένουν στάσιμα! Την
ανεπάρκεια, την ανικανότητα παραγωγής
αποτελέσματος και την προχειρότητα της
σημερινής διοίκησης την πληρώνει η δοκιμαζόμενη πολλαπλά, από φτώχεια ανεργία
και υποανάπτυξη, κοινωνία της περιφέρειας
μας. Επιτέλους ας εργασθούν για να προχωρήσει η περιφέρεια».

