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∆ιακίνηση εµπορευµάτων στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Την άµεση ανακοίνωση χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης των ενεργειών που
απαιτούνται για την εκ νέου χρήση του εθνικού οδικού δικτύου Αθηνών –
Θεσσαλονίκης (µελέτες, έναρξη και λήξη των έργων αποκατάστασης των ζηµιών),
ζήτησε µε επιστολή της προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ.
∆. Ρέππα, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ.
Στην επιστολή επισηµαίνονται τα τεράστια προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στη
διακίνηση εµπορευµάτων στον οδικό άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της
κατολίσθησης στα Τέµπη στις 16 ∆εκεµβρίου.
Είναι γνωστά τα προβλήµατα των επιχειρήσεων που έχουν δηµιουργηθεί από την
οικονοµική κρίση. Στα προβλήµατα αυτά προστίθεται για τις επιχειρήσεις της Βορείου
Ελλάδος το σηµαντικό πρόβληµα αφενός πρόσβασης στα σηµεία πώλησης και
αφετέρου αύξησης του κόστους και των τιµών πώλησης των βορειοελλαδικών
προϊόντων, τα οποία καθίστανται απαγορευτικά και µη ανταγωνιστικά, έναντι των
προϊόντων ξένων αλλά και εγχώριων επιχειρήσεων, για λόγους που δεν οφείλονται
στις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος.
Παράλληλα, οι ανταγωνιστές των ελληνικών επιχειρήσεων από το εξωτερικό έχουν
πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στο λεκανοπέδιο Αττικής και στην ευρύτερη Νότια
Ελλάδα από ότι οι βιοµηχανίες της Βορείου Ελλάδος, µέσω των λιµανιών Πάτρας και
Ηγουµενίτσας, χωρίς να επιβαρύνονται µε νέα κόστη. Επιπλέον, η Βόρεια Ελλάδα
είναι πλέον ευκολότερα προσβάσιµη στους ανταγωνιστές του εξωτερικού έναντι των
επιχειρηµατιών της Νότιας Ελλάδας, µέσω των βορείων συνόρων µας.
Τα νέα δροµολόγια της διαδροµής Αθήνα – Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, λόγω της
στενότητας των δρόµων, του µεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, του κινδύνου
επέλευσης και άλλων ατυχηµάτων και της επιµήκυνσης των διαδροµών, έχουν ως
συνέπεια την αύξηση του κόστους µεταφοράς αφενός σε µισθούς προσωπικού και
αφετέρου σε δαπάνες καυσίµων. Η επιβάρυνση αυτή που υπερβαίνει τα 100 € /
δροµολόγιο, πλήττει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος και η κατάσταση
επιδεινώνεται καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί – ανακοινωθεί το χρονικό διάστηµα
που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζηµιών.

