ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΒΒΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, η
∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ κατέθεσε το παρακάτω υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων:
Α.

Οδικές µεταφορές:
1. Απελευθέρωση της αγοράς µεταφορών – τροποποίηση του νόµου
383/76,
¾ ελεύθερη µετατροπή αδειών οχηµάτων: α) κοινού φόρτου, β)
βυτιοφόρων καυσίµων και θερµής ασφάλτου, και, γ) ψυγείων διεθνών
µεταφορών,
¾ µετατροπή αδειών µεταφορών από εθνικές σε διεθνείς και το
αντίστροφο,
¾ χορήγηση
απεριόριστου
αριθµού
αδειών
κυκλοφορίας
ρυµουλκούµενων
και
ηµιρυµουλκούµενων
σε
µεταφορικές
επιχειρήσεις, για κάθε ρυµουλκό όχηµα ∆.Χ.,
¾ δυνατότητα στις βιοµηχανίες ρυµούλκησης διαφορετικών ρυµουλκών
από τον ίδιο τράκτορα,
¾ άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας των βαρέων φορτηγών
αυτοκινήτων τις Παρασκευές,
¾ δυνατότητα µεταφοράς µε τα Ι.Χ. φορτηγά της µητρικής εταιρείας
προϊόντων των θυγατρικών τους,
2. Νοµοθεσία περί αστικής ευθύνης και ασφαλιστικών καλύψεων τροποποίηση του ν. 3446 του 2006, αναφορικά µε την ευθύνη του
µεταφορέα και του συνεργού στη φόρτωση.
3. Εργατική νοµοθεσία που αφορά οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού του κλάδου των µεταφορών.
4. Αύξηση του τονάζ για αυτοκίνητα που εκτελούν εθνικές µεταφορές για
µείωση του µεταφορικού κόστους.

Β.

Επιχειρηµατικές υποδοµές µεταφορών
5. ∆ηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων σε Θεσσαλονίκη – Ηγουµενίτσα και
Αλεξανδρούπολη – γενικότερη πολιτική του Υπουργείου για τις
συνδυασµένες µεταφορές στην περιοχή – προοπτικές της Βόρειας
Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης για τη µετεξέλιξή τους σε διεθνές hub
µεταφορών.
6. Αναβάθµιση σιδηροδροµικού δικτύου – σύνδεση µε βιοµηχανικές
περιοχές.
7. Υποδοµές τηλεπικοινωνιών – ευρυζωνικά δίκτυα – δηµιουργία 3ου δρόµου
ευρυζωνικότητας από Αθήνα για τη Βόρεια Ελλάδα – δίκτυα οπτικών ινών
στις βιοµηχανικές περιοχές.
8. ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα – άξονας 10 και 9 – συνεργασία µε Υπουργείο
Εξωτερικών και ΠΕΧΩ∆Ε.
9. Αναβάθµιση αεροπορικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης µε τις ευρωπαϊκές
και βαλκανικές πρωτεύουσες.

Γ.

Άλλα θέµατα
10. Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας στα Ι.Χ. φορτηγά (αρθρωτά ή συρµοί) να
έλκουν εναλλάξ ρυµουλκούµενα ή επικαθήµενα (πλατφόρµες, καρότσες)
ανάλογα µε το είδος του µεταφερόµενου φορτίου.
11. Τροποποίηση της ΚΥΑ 27660/1992 σχετικά µε την κυκλοφορία των
πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. µικρών φορτηγών στους νοµούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης.

