ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κοινή συνάντηση εργασίας των Διοικητικών Συμβουλίων του
ΣΒΒΕ και του ΣΒΙΚ με τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας κα Μ. Λιονή στο Κιλκίς
Κοινή συνάντηση εργασίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Κιλκίς (ΣΒΙΚ) στο κτίριο διοίκησης της βιομηχανικής
περιοχής (ΒΙΠΕ) του Κιλκίς, με τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας κα Μαρία Λιονή, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε σειρά θεμάτων – προβλημάτων που
αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο του νομού Κιλκίς και συγκεκριμένα:
1. ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας της ΒΙΠΕ Κιλκίς: αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης, σύνδεση της ΒΙΠΕ με το σιδηροδρομικό δίκτυο του νομού, διάθεση
στερεών αποβλήτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,
2. θέματα υποδομών: βελτίωση της οδικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Κιλκίς,
κατασκευή οδού Κιλκίς – Πολυκάστρου – Αξιούπολης, σύνδεση της υπάρχουσας
γέφυρας στο Πολύκαστρο με την ΠΑΘΕ, σύνδεση της περιοχής του
Πολυκάστρου με το δίκτυο φυσικού αερίου, ασφαλτοστρώσεις οδών στη
βιομηχανική περιοχή του Πολυκάστρου, αντιμετώπιση των προβλημάτων
ρύπανσης, βυθίσεων τάσης κλπ, σε περιοχές όπως η Νέα Σάντα με υψηλή
βιομηχανική συγκέντρωση, και,
3. θεσμικά ζητήματα: ανταποδοτικότητα τελών καθαριότητας που πληρώνουν οι
επιχειρήσεις στους ΟΤΑ και διαχείριση και αυτοδιαχείριση των ΒΙΠΕ και ΒΕΠΕ.
Ειδικά για το θέμα αυτό προτάθηκε η συμπερίληψη στο νέο νόμο περί ΒΙΠΕ να
υπάρξει ειδική διάταξη η οποία να προβλέπει ότι η αρμοδιότητα για τις ΒΙΠΕ και
ΒΕΠΕ να ανήκει αποκλειστικά στις περιφέρειες της χώρες και όχι, όπως ισχύει
μέχρι σήμερα, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Στο πλαίσιο αυτό η χρηματοδότησή τους να γίνεται μέσω των κατά τόπους
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Τέλος, και για το ίδιο
θέμα, προτάθηκε, να μην υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ αφενός των ΒΙΠΕ και
αφετέρου ΒΙΠΑ και ΒΙΠΕΘΕ. Άλλωστε, ο σημερινός διαχωρισμός δημιουργεί
γραφειοκρατικά προσκόμματα και καθυστερήσεις ειδικά σε θέματα
αδειοδότησης.
Τέλος, εκφράσθηκε και η δυσαρέσκεια των επιχειρηματιών για το υφιστάμενο ύψος
επενδυτικών κινήτρων, τα οποία είναι ίδια στο Κιλκίς με αυτά που ισχύουν σε
περιοχές όπως η Κόρινθος και τα Οινόφυτα, και για το λόγο αυτό ζητήθηκε η αλλαγή
τους στο άμεσο μέλλον.
Η Γ.Γ. της ΠΚΜ κα Λιονή κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της για τα ανωτέρω
θέματα, επεσήμανε τη σημασία της επιχειρηματικότητας στην περιφερειακή
ανάπτυξη ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε την κατάθεση εξειδικευμένων προτάσεων από τους φορείς
ούτως ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να
χρηματοδοτήσουν τα έργα τα οποία είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της
επιχειρηματικότητας στο νομό Κιλκίς.
Όσον αφορά τα θεσμικά ζητήματα υποσχέθηκε να προβεί στις απαραίτητες
παρεμβάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες, ούτως ώστε να επιλυθούν
τα χρονίζοντα προβλήματα της περιφερειακής βιομηχανίας.

