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Σήµερα Τρίτη 26 Αυγούστου 2008, πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη συνάντηση της 
διοίκησης του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) µε τον πρωθυπουργό κ. 
Κ. Καραµανλή, στο πλαίσιο των ενηµερωτικών επαφών του µε τους κοινωνικούς εταίρους 
εν όψει των εγκαινίων της 73ης ∆ΕΘ.  
 

Αντικείµενο της συνάντησης ήταν η αναζήτηση λύσεων για τα οξυµένα και διαρκώς 
εντεινόµενα προβλήµατα του ιδιωτικού τοµέα στην περιφέρεια, τα οποία απαιτούν 
άµεσα αποφάσεις που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των τοπικών 
επιχειρήσεων και θα δηµιουργούν συγκεκριµένη αναπτυξιακή προοπτική σε 
ολόκληρο το βορειοελλαδικό τόξο.  
 
Συγκεκριµένα, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνάς, ανέλυσε στον πρωθυπουργό την 
οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η βορειοελλαδίτικη βιοµηχανία εξαιτίας 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, 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.  
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Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ υποστήριξε ότι στην Ελλάδα, όταν το κράτος θέλει κάτι, το 
καταφέρνει, οπότε µόνον µε τη σχετική πολιτική βούληση µπορούν να λυθούν τα 
χρονίζοντα και διαρκώς διογκούµενα προβλήµατα της επιχειρηµατικότητας. Μόνον έτσι 
µπορούµε να επιτύχουµε ένα αναπτυξιακό ποιοτικό άλµα, που θα δώσει την απαραίτητη 
προοπτική στη χώρα και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια.  
 
Τέλος, η διοίκηση του ΣΒΒΕ, και µε αφορµή την κρίσιµη χρονική συγκυρία για την 
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας (αρχή εφαρµογής του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς - ΕΣΠΑ), 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.  
 
Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ που τέθηκαν υπόψη του πρωθυπουργού, και οι οποίες 
ακολουθούν αναλυτικά, στοχεύουν: 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.  
 

Ακολουθούν αναλυτικά οι θέσεις και οι προτάσεις του ΣΒΒΕ οµαδοποιηµένες στις 
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 συνάντηση της διοίκησης του ΣΒΒΕ, στο ίδιο 
ακριβώς πλαίσιο, και µε τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης κ. Γιώργο Α. 
Παπανδρέου.  
 
Στις συναντήσεις συµµετείχαν εκτός από τον πρόεδρο κ. Γ. Μυλωνά και τον εκτελεστικό 
αντιπρόεδρο, κ. Γ. Σταύρου, και οι κ. Ι. Βεργίνης,  β΄αντιπρόεδρος, Στ. Τζιρίτης, γενικός 
γραµµατέας, Ν. Πέντζος, οικονοµικός επόπτης, ∆. Αµπατζής, έφορος και Α. Αλεξανδρίδης, 
µέλος της διοικητικής επιτροπής του ΣΒΒΕ. Συµµετείχαν επίσης οι γ΄ αντιπρόεδροι του 
ΣΒΒΕ 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».  
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