ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
«Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ HELLASCERT»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
Χώρος: Επιμελητήριο Ηρακλείου (Κορωναίου 9, αίθουσα «Καστελάκη»)
Ημερομηνία:18 Απριλίου 2013, Ώρα:10.00π.μ.

Dr. Μανώλης ∆εληγιαννάκης
Μέλος ∆.Σ. του Ε.Σ.Υ.Π. & Πρόεδρος της HELLASCERT

Ευχαριστίες προς τους συνδιοργανωτές.
-

Περιφέρεια Κρήτης
Εµπορικό Επιµελητήριο Ηρακλείου

Αγαπητές κυρίες και κύριοι, φίλοι Συµπατριώτες,
Ξεκινώντας την σύντοµη αυτή παρέµβασή µου στην εκδήλωσή σας, επιτρέψτε µου να
αποφύγω αυτά που συνήθως ακούγονται σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις, όπου
διεξάγεται ο ∆ηµόσιος ∆ιάλογος για θέµατα που αφορούν καίρια τον ελληνικό Λαό, τις
επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους της χώρας µας και να µην αναφερθώ καθόλου στην
οικονοµική κρίση που βιώνουµε όλοι µας καθηµερινά, τις αιτίες που την προκάλεσαν,
ποιοί φταίνε, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, αν τα φάγαµε όλοι µαζί ή όχι, αν
υπάρχουν ή δεν υπάρχουν λεφτά και εάν θα ξεφύγουµε από τα δεσµά του Μνηµονίου
µε συνοπτικές διαδικασίες, µε έναν µόνο Νόµο, όπως ισχυρίζονται κάποιοι ή µόνο µε
σκληρές, επίπονες και συνεχείς ∆ιαπραγµατεύσεις, όπως πιστεύουν κάποιοι άλλοι. Ας
κρατήσουµε µόνο ένα: Το Μνηµόνιο δεν το θέλει κανένας από τα έντεκα εκατοµµύρια
των Ελλήνων και όσο πιο γρήγορα απαλλαγούµε από αυτό, τόσο το καλύτερο. Σ’ αυτό
το σηµείο συµφωνούν όλοι οι Έλληνες και όλες οι πολιτικές παρατάξεις της χώρας.
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Αφού, λοιπόν, δεν επιθυµώ να έχω στραµµένο το βλέµµα προς τα πίσω, να παίρνω
µέρος σε ανούσιες αντιπαραθέσεις και να χάνω µ’ αυτά τον καιρό µου, αναγκαστικά δεν
έχω άλλη επιλογή παρά να δω µπροστά και να σκεφτώ τι πρέπει να γίνει γρήγορα,
αποτελεσµατικά, συλλογικά και συντονισµένα, ώστε να ξεφύγουµε από τις επιταγές του
Μνηµονίου, να φτάσουµε σε αποδεκτό ποσοστό ανεργίας και να αφήσουµε πίσω µας τα
30-άρια στη συνολική ανεργία και τα 60-άρια στην ανεργία των Νέων, να
προχωρήσουµε σε συνθήκες πλήρους Απασχόλησης γιατί µόνο αυτό αρµόζει σε µία
προοδευµένη και δίκαιη οικονοµία, να ισορροπήσουµε το Ισοζύγιο Εξωτερικών
Πληρωµών, την σχέση Εισαγωγών-Εξαγωγών, να διαµορφώσουµε συνθήκες
σταθεροποίησης της οικονοµίας και τέλος, να βελτιώσουµε το ΑΕΠ µας µε µέτρα
Ανάκαµψης κατ’ αρχήν και Ανάπτυξης στην συνέχεια. Ανάπτυξη, όµως, σηµαίνει
επενδύσεις και επενδύσεις προϋποθέτουν χρήµατα και για να είµαστε απόλυτα σαφείς:
Λεφτά δεν υπάρχουν. Άρα, τι γίνεται; Έχουν δίκιο αυτοί που τα βλέπουν όλα µαύρα, οι
εθνικές και διεθνείς Κασσάνδρες που βλέπουν να γίνονται όλα Γής Μαδιάµ;
Εµένα θα µου επιτρέψετε, παρ’ όλο που ζούµε σε µία εξαιρετικά δυσµενή συγκυρία,
να είµαι αισιόδοξος, να µην µε πιάνει η κατάθλιψη αλλά να προσπαθώ µαζί µε πολλούς
άλλους να επιχειρώ, να ψάχνω και να βρίσκω δρόµους για ένταξη της χώρας µας και
της εθνικής µας οικονοµίας αλλά και του κάθε ένα από εµάς σε µία τροχιά συνεχούς
οικονοµικής και κοινωνικής Ανάπτυξης και Πολιτιστικής Αναβάθµισης.
Φυσικά πρέπει να καταλάβουµε και να συµφωνήσουµε όλοι στην Ελλάδα, ότι ο
δρόµος προς την έξοδο από την κρίση δεν είναι η διαδοχική λήψη νέων δανείων για να
πληρώνουµε παλαιότερα δάνεια, έστω και αν µειώνονται τα επιτόκια δανεισµού και
παρατείνονται οι προθεσµίες αποπληρωµής τους αλλά η στροφή της Οικονοµίας µας,
κρατικής και ιδιωτικής προς την Ποιότητα, που είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί µε
σιγουριά στην αύξηση της Παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση στην βελτίωση της
Ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της Οικονοµίας µας γενικότερα,
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού και παγκόσµιου οικονοµικού γίγνεσθαι.
Υπάρχει δρόµος, οδικός χάρτης, όπως λέγεται, για ένα τέτοιο εγχείρηµα; Ναι,
υπάρχει: H στροφή προς την Ποιότητα σηµαίνει την Πιστοποίηση των ελληνικών
προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις επιχειρήσεις µας σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Πρότυπα αλλά και τους Κανονισµούς, τις Οδηγίες και τα εναρµονισµένα
Πρότυπα της Ε.Ε.
•

Πρέπει, λοιπόν, να πιστοποιούµε:

- τα βιοµηχανικά µας προϊόντα σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 45011,
- τις εγκαταστάσεις µας και τα προϊόντα που ενσωµατώνονται σ’ αυτές µε το πρότυπο
EN ISO 17020
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- τις δεξιότητες και τα επαγγελµατικά προσόντα των εργαζοµένων µε το πρότυπο EN
ISO 17024 και τέλος,
- το Management των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των κρατικών Οργανισµών και
των ∆ιοικητικών Υποδοµών σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 17021.
Παράλληλα, πρέπει να λειτουργήσει στην χώρα µας χωρίς ρουσφέτια, χαρίσµατα και
πολιτικές παρεµβάσεις η Εποπτεία της Αγοράς και να εφαρµοσθεί, επίσης, ο Νόµος
4072 του Απριλίου 2012 για την «Σήµανση των ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
και ιδίως των άρθρων 187 και 192 που προβλέπουν ρητά την πιστοποίηση κατά την
διαδικασία απονοµής του Σήµατος. Ιδιαίτερα πρέπει να αναληφθεί µία σηµαντική
προσπάθεια για την Σήµανση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και των τροφίµων,
όπου υστερούµε απελπιστικά.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθώ, δυστυχώς, στην εσφαλµένη αντίληψη του
τέως ΟΠΕΓΕΠ, ο οποίος αντί να βλέπει ανταγωνιστικά και να επιδιώκει να επιβληθεί
στους Φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι στο κάτω κάτω δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να
εφαρµόζουν το διεθνές και το ευρωπαϊκό νοµικό και θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα,
όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσµου, είτε αυτές ανήκουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είτε όχι και το οποίο πλαίσιο η χώρα µας έχει βάσει διεθνών συνθηκών και
ρυθµίσεων αποδεχθεί και συνυπογράψει, θα έπρεπε να είχε προχωρήσει από καιρό
στην Τυποποίηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, τόσο κλαδικά όσο και
περιφερειακά, ώστε να µπορούν οι Φορείς Πιστοποίησης στην συνέχεια να πιστοποιούν
αυτά τα προϊόντα και να προχωράει έτσι η Σήµανσή τους που είναι πλέον
επιβεβληµένη.
Οι µεγάλες κουβέντες για την περήφανη Αγροτιά και τις ψευτοεκδηλώσεις
συµπαράστασης προς τους αγρότες, όταν αυτοί απηυδισµένοι από την αδιαφορία που
µόνιµα σχεδόν επιδεικνύει η ελληνική Πολιτεία, δεν πείθουν πια κανέναν. Η ελληνική
αγροτική Οικονοµία διατρέχει όντως µεγάλους κινδύνους. Εδώ και λίγα χρόνια έχει
υπογραφεί η Ευρωµεσογειακή Συµφωνία της Βαρκελώνης, που προβλέπει, ότι τα
αγροτικά προϊόντα των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου θα µπορούν να
κυκλοφορούν χωρίς δασµούς σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την
προϋπόθεση της Τυποποίησης και της Πιστοποίησής τους.
Τι γίνεται στην Ελλάδα σ’ αυτήν την κατεύθυνση; Σχεδόν τίποτα. Εάν συνεχιστεί αυτή
η κατάσταση, σε λίγα χρόνια ο Έλληνας παραγωγός, όχι στο εξωτερικό αλλά ούτε στην
Ελλάδα δεν θα µπορεί να πουλάει τα προϊόντα του γιατί θα εισάγονται από χώρες εκτός
Ε.Ε. τυποποιηµένα, πιστοποιηµένα και φθηνότερα προϊόντα που θα ανταγωνίζονται τα
δικά µας. Ας ξυπνήσουµε λοιπόν όσο είναι καιρός.
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Πώς θα προχωρήσουµε λοιπόν; Φυσικά και δεν πρέπει να προσπαθήσουµε να
ανακαλύψουµε εκ νέου τον τροχό και να χάνουµε χρόνο. Αυτή η ιστορία έχει τελειώσει
από καιρό. Αυτό, όµως, που πρέπει απαραίτητα να κάνουµε είναι να µελετήσουµε και
να ενστερνιστούµε καλά την «Νέα Πολιτική Συνοχής-Ευρώπη 2020», που αφορά το
διάστηµα 2014-2020.
•

Στα πλαίσια αυτής της Νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής έχουν προσδιορισθεί τρείς
κατευθύνσεις που εξειδικεύονται σε έντεκα θεµατικούς στόχους.

•

Οι κατευθύνσεις αυτές αναφέρονται:

-

στην Έξυπνη Ανάπτυξη,

-

στην Βιώσιµη Οικονοµική Ανάπτυξη και

-

στην Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισµούς.

Όπως βλέπουµε, λοιπόν, και η Ε.Ε. για το χρονικό διάστηµα 2014-2020 προτάσσει
επίσης την Ανάπτυξη για την Συνοχή και την παραπέρα οµαλή πορεία και εξέλιξη
της Ευρώπης στο σύνολό της. Ας µην ψάχνουµε, λοιπόν, στην Ελλάδα για να
βρούµε άλλους δρόµους που ουσιαστικά δεν υπάρχουν και να εφαρµόσουµε άλλες
πολιτικές προτάσσοντας ως συνήθως τις ιδιαιτερότητές µας και ας κοιτάξουµε µε
προσοχή τους εξειδικευµένους στόχους της Πολιτικής της ευρωπαϊκής Συνοχής και
να αξιοποιήσουµε τους πόρους και τις ευκαιρίες που προσφέρουν αυτοί για το καλό
της εθνικής Οικονοµίας και του Λαού µας.
• Οι στόχοι λοιπόν που προσδιόρισε η Επιτροπή της Ε.Ε. και θα αποτελέσουν τα
εργαλεία της Ανάπτυξης έως το 2020 είναι:
1) Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας,
2) Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης
Πληροφορικής και Επικοινωνίας,

και

ποιότητας

των

τεχνολογιών

3) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του
Γεωργικού Τοµέα, της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών,
4) Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών εκποµπών CO2 σε όλους
τους τοµείς,
5) Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, της πρόληψης και της
διαχείρισης του κινδύνου,
6) Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων,
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7) Προώθηση των βιώσιµων Μεταφορών και αποµάκρυνση των σηµείων
συµφόρησης σε σηµαντικά ∆ίκτυα Υποδοµών,
8) Προώθηση της
Εργαζοµένων,

Απασχόλησης

και

υποστήριξη

της

Κινητικότητας

των

9) Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέµηση της Φτώχειας,
10) Επένδυση στην Εκπαίδευση, τις ∆εξιότητες και στην ∆ια Βίου Μάθηση,
11) Βελτίωση της θεσµικής Επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
Η Ε.Ε. προσδοκά µε την εφαρµογή των παραπάνω θεµατικών στόχων να
ενισχύσει την συνοχή µεταξύ των µελών της αλλά και εσωτερικά σε κάθε χώραµέλος προτάσσοντας την µείωση της ανεργίας που είχε φτάσει τον Φεβρουάριο του
2013, πριν δυο µήνες δηλαδή, στα 26 εκατοµµύρια ανέργους ή 12% του εργατικού
δυναµικού στην Ε.Ε. και στα 19 εκατοµµύρια ή αντίστοιχα στο 10,9% στην
Ευρωζώνη.
Ο Ευρωβουλευτής Σπύρος ∆ανέλης επισηµαίνει, ότι βασικοί στόχοι σε σχέση µε
την εφαρµογή της Πιστοποίησης της Ποιότητας στα αγροτικά προϊόντα και τα
τρόφιµα, ως επακόλουθο των θεµατικών στόχων της Νέας Πολιτικής Συνοχής θα
είναι:
•

η βιώσιµη παραγωγή τροφίµων,

•

η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,

•

η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και των
τροφίµων,

•

η βελτίωση της Τεχνογνωσίας, της Καινοτοµίας και µέσω αυτών η
παραγωγή προϊόντων υψηλής Ποιότητας,

ενώ πιστεύει, ότι παράλληλα θα επιτευχθούν
•

η βιώσιµη ∆ιαχείριση των Φυσικών Πόρων και

•

η Ισόρροπη Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Εγώ δεν µπορώ να είµαι τόσο συγκεκριµένος αλλά µια απλή ανάγνωση των
εξειδικευµένων θεµατικών στόχων καταδεικνύει, ότι άµεσα ή έµµεσα η αγροτική
παραγωγή και τα τρόφιµα καλύπτονται από οκτώ από τους προαναφερθέντες
5

στόχους. Άρα, εάν προσέξουµε, συνεργαστούµε, συµπορευθούµε, παραγωγοί,
επιχειρήσεις µεταποίησης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και παραγωγής
τροφίµων, εµπορικές επιχειρήσεις, Τράπεζες που χρηµατοδοτούν σχετικές δράσεις
και ωφελούνται από αυτές τις δραστηριότητες, ασφαλιστικές εταιρείες, η
πανεπιστηµιακή Κοινότητα, οι υπηρεσίες του Κράτους και τέλος, οι Φορείς
Πιστοποίησης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε, ότι το τελικό ζητούµενο είναι το
πιστοποιηµένο, υψηλής ποιοτικής στάθµης προϊόν, τότε, ε, δεν γίνεται, κάτι καλό θα
προκύψει.
Από τα παραπάνω συµπεραίνεται η σαφής αναγκαιότητα της Πιστοποίησης των
ελληνικών αγροτικών προϊόντων και των τροφίµων γιατί µόνο µ’ αυτό τον τρόπο θα
µπορούµε να έχουµε ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι του φθηνού ανταγωνισµού
από χώρες όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Αίγυπτος κ.α. Η δραστική βελτίωση του
αγροτικού εισοδήµατος αλλά και αυτού των εργαζοµένων στις ελληνικές επιχειρήσεις
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και παραγωγής τροφίµων, δεν µπορεί να
διασφαλιστεί µε άλλο τρόπο παρά µόνο µε την Πιστοποίηση της Ποιότητάς τους. Η
Ελλάδα δεν µπορεί, όπως ήδη σηµείωσα, να γίνει ούτε Βουλγαρία, ούτε Κίνα. ∆εν
µπορούµε την πατροπαράδοτη ελληνική φασολάδα να την συµπληρώσουµε µε το
κινέζικο ρύζι και τα επόµενα χρόνια, άγνωστο πόσα, να τρώµε φασουλόρυζο. Μόνο
όταν αποδείξουµε την ανώτερη Ποιότητα της παραγωγής µας και µόνο όταν στις
διαδικασίες παραγωγής εφαρµόσουµε άµεσα και αποτελεσµατικά τα αναγνωρισµένα
∆ιεθνή Πρότυπα και Πρωτόκολλα, ISO 22000, Global Gap, IFS, BRC θα
διαµορφώσουµε την ειδοποιό διαφορά µεταξύ της χώρας µας και των χωρών
χαµηλού κόστους.
Επειδή, όµως, ο διεθνής ανταγωνισµός, έτσι και αλλιώς, είναι έντονος και γίνεται
συνεχώς εντονότερος δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασµού. Τα ελληνικά
αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιµα πρέπει απαραίτητα να τυποποιούνται, να
πιστοποιούνται και να φέρουν στην ετικέτα τους την σχετική σήµανση. Πρέπει,
εποµένως, ο διάλογος για την διαµόρφωση του πλαισίου της Πιστοποίησης, της
επίβλεψης και της Εποπτείας της Αγοράς να ξεκινήσει άµεσα και να ολοκληρωθεί
πολύ σύντοµα.
Στα πλαίσια αυτά, η προσπάθεια που ξεκίνησε από την Περιφέρεια Κρήτης µε τα
Σύµφωνα Τοπικής Ποιότητας και τα σήµατα Ποιότητας της κρητικής κουζίνας, είναι
ιδιαίτερα θετική και αξιέπαινη, στοχεύει σε ό,τι προανέφερα σχετικά µε την νέα
Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. και προωθεί την Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, µία
µορφή οικονοµικής δραστηριότητας που στηρίζεται στον οικονοµικό, κοινωνικό και
περιβαλλοντικό άξονα και οδηγεί σε βιώσιµες επιχειρήσεις και δραστηριότητες.
Οι πράσινες επιχειρήσεις δεσµεύονται για:
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•

την ορθολογική χρήση της ενέργειας,

•

την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων,

•

την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού,

•

την προώθηση
απασχόλησης,

•

την αποτελεσµατική συµµετοχή στην τοπική κοινωνία και

•

την παροχή υπηρεσιών σε ό,τι αφορά την κοινωνία, την οικονοµία και το
περιβάλλον.

συνθηκών

κοινωνικής

συνοχής,

ανάπτυξης

και

Όπως διαπιστώνετε, η Πράσινη Επιχειρηµατικότητα συµβαδίζει απόλυτα µε την
νέα Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. και είναι λογικό να προσανατολιστούν όλες οι
προσπάθειές µας σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Η HellasCert ήδη εργάζεται σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Τον Νοέµβριο 7 και 8
οργανώνεται στο Μέγαρο Μουσικής το 1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα, όπου
θα µπουν στο µικροσκόπιο όλοι οι κλάδοι της εθνικής µας Οικονοµίας µε στόχο να
βελτιωθεί η Ποιότητα, η Παραγωγικότητα και η Ανταγωνιστικότητα
-

του ελληνικού Τουρισµού,

-

της ελληνικής Αγροτικής Οικονοµίας,

-

της Βιοµηχανίας και της Βιοτεχνίας µας,

-

της Ναυτιλίας,

-

των Υπηρεσιών Υγείας,

-

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,

µε λίγα λόγια, όλων των σηµαντικών θεµατικών ενοτήτων που αναφέρονται στη Νέα
Πολιτική Συνοχής-Ευρώπη 2020 και ακόµα παραπάνω.
Προσωπικά, εργάζοµαι µαζί µε όλους τους Φορείς και τα στελέχη τους για την
επιτυχία αυτού του σκοπού και καλούµε την Περιφέρεια Κρήτης και όλους τους
παράγοντες που έχουν σκοπό τους την προώθηση των κρητικών αγροτικών προϊόντων
και της κρητικής κουζίνας να συνεργαστούµε για την παραγωγή και διακίνηση
ποιοτικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε µεγάλη προστιθέµενη αξία σε
υψηλές τιµές.
7

Στροφή προς την Ποιότητα λοιπόν χωρίς ανούσιες,
αντιπαραθέσεις και κυνήγι µικροσυµφερόντων, πολιτικών ή άλλων.

αντιπαραγωγικές

Πρέπει, επιτέλους, να καταλάβουµε όλοι µας, ότι από την µια πλευρά του Λόφου
βρίσκονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι Έλληνες εργαζόµενοι και το ελληνικό
επιστηµονικό δυναµικό και από την άλλη βρίσκονται οι ανταγωνιστές µας και να
προσπαθούµε συνεχώς να υπηρετούµε ανάλογα τα συµφέροντα της εθνικής µας
Οικονοµίας.

Σας ευχαριστώ.
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