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ΣΒΒΕ: Ζητά λύσεις στα προβλήµατα του ιδιωτικού τοµέα 
στην περιφέρεια  

Λύσεις για τα «οξυµένα και εντεινόµενα"-όπως υποστήριξε- προβλήµατα του ιδιωτικού 
τοµέα στην περιφέρεια, αλλά και αποφάσεις για την ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων του βορειοελλαδικού τόξου, ζήτησε σήµερα από τον πρωθυπουργό, 
Κώστα Καραµανλή, η διοίκηση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Β. Ελλάδος (ΣΒΒΕ), στη 
διάρκεια της καθιερωµένης συνάντησής τους, ενόψει των εγκαινίων της 73ης ∆ιεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΒΒΕ, στη διάρκεια της συνάντησης ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου, Γιώργος Μυλωνάς «ανέλυσε στον Πρωθυπουργό την οριακή 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η βορειοελλαδική βιοµηχανία εξ΄ αιτίας της 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, από τη γραφειοκρατική λειτουργία του κράτους, και από τις 
απεργίες εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα». 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μυλωνάς τόνισε «τη δυσκολία του κράτους να αναδείξει την υγιή 
επιχειρηµατικότητα σε µοχλό ανάπτυξης της χώρας, αλλά και τη διαρκή αδυναµία της 
πολιτείας να θέσει σε προτεραιότητα την ενίσχυση της βιοµηχανίας». 

Παράλληλα, µετέφερε στον Πρωθυπουργό «την αίσθηση του συνόλου του επιχειρηµατικού 
κόσµου της Βόρειας Ελλάδας για τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, η οποία», όπως 
υπογράµµισε, «δρα αναχρονιστικά, δεν ανταποκρίνεται θετικά στην κατεύθυνση της 
επίλυσης των προβληµάτων του ιδιωτικού τοµέα και η οποία, σκόπιµα, τις περισσότερες 
φορές, συντηρεί τη γραφειοκρατία». 

Με αφορµή την κρίσιµη χρονική συγκυρία για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της 
Βόρειας Ελλάδας (αρχή εφαρµογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς - ΕΣΠΑ), 
η διοίκηση του ΣΒΒΕ παρέθεσε τα διαχρονικά έντονα αναπτυξιακά προβλήµατα, τονίζοντας 
ότι «οι αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής θα πρέπει άµεσα να 
αναδειχθούν, έτσι ώστε να µπορέσει να ανακτηθεί η αναπτυξιακή της δυναµική. 

Σύµφωνα µε τον ΣΒΒΕ, οι προτάσεις που τέθηκαν υπόψη του Πρωθυπουργού 
αποσκοπούν: α) στη βελτίωση της λειτουργίας και των υπηρεσιών του κράτους που 
επιδρούν άµεσα στην επιχειρηµατικότητα, β) στην ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, για την περιφερειακή 
ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση, και, γ) στην επίλυση ειδικών προβληµάτων που 
απασχολούν τη βιοµηχανία και τα οποία καθηµερινά µειώνουν την ανταγωνιστικότητά της. 

Οι θέσεις και οι προτάσεις του ΣΒΒΕ οµαδοποιούνται σε τέσσερις θεµατικές ενότητες, 
ως εξής: 

1. η ανάδειξη της επιχειρηµατικότητας σε βασικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής, 

2. η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Βόρειας Ελλάδας, 

3. η υποστήριξη της Θεσσαλονίκης από την πολιτεία και η ενίσχυση των προοπτικών 
ανάπτυξής της, και, 

4. η επίλυση ειδικών προβληµάτων που απασχολούν τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις της 
χώρας. 

Σηµειώνεται ότι σήµερα πραγµατοποιήθηκε, επίσης, συνάντηση της διοίκησης του ΣΒΒΕ µε 
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τον αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Γιώργο Παπανδρέου. 

Στις συναντήσεις συµµετείχαν εκτός από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ κ.Μυλωνά και τον 
Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, Γιάννη Σταύρου, και οι κ.κ. Ι. Βεργίνης, Β' Αντιπρόεδρος, Στ. 
Τζιρίτης, Γενικός Γραµµατέας, Ν. Πέντζος, Οικονοµικός Επόπτης, ∆. Αµπατζής, Έφορος και 
Α. Αλεξανδρίδης, Μέλος της ∆ιοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ. 

Συµµετείχαν επίσης οι Γ΄ Αντιπρόεδροι του ΣΒΒΕ κ.κ. Λ. Μητακάτης, Πρόεδρος του 
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Φλώρινας, Γ. Νικολαϊδης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης και Β. Σκαρλάτος, Πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Ξάνθης 
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 

www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

    Τελευταία Νέα κατηγοριών 

   Πολιτική
- Στυλιανίδης: Χτυπάµε την παραπαιδεία στο σκληρό πυρήνα της
- Πενθήµερη πανελλαδική απεργία των νοσοκοµειακών γιατρών

   Οικονοµία
- Πτωτική η επενδυτική διάθεση στο Χ.Α. 
- Αύξηση 3,5% σηµείωσε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

   Επιχειρήσεις
- Βιοµηχανικό πάρκο για τους συνεργάτες της Ford στη Ρουµανία 
- «Παγώνει» η παραγωγή του Tata

   ∆ιεθνής Οικονοµία
- Μικρή άνοδος του Nikkei
- ∆υσοίωνα στοιχεία για την Ευρωζώνη µε πτώση του ΑΕΠ κατά 0,2% 

   Ελλάδα
- Επτά στρατιώτες και τρεις πολίτες τραυµατίστηκαν σε τροχαίο 
- Έκρηξη αυτοσχέδιου µηχανισµού πίσω από νυχτερινό κέντρο

   Κόσµος
- Αποζηµίωση Καναδά στους «βετεράνους της ατοµικής ενέργειας» 
- Πόλος έλξης τουριστών η Μοσχόπολη στην Αλβανία 

   Πολιτισµός
- Κυπριακή ταινία σε Φεστιβάλ Τουρκικού Κινηµατογράφου 
- Απεβίωσε ο Ντον Λαφοντέν

   Αθλητισµός
- Παρέµεινε στη 18η θέση η Εθνική οµάδα
- Κλήση Πλιάτσικα στην εθνική ανδρών 
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