
 

Συνάντηση της νέας ∆ιοίκησης του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Βορείου Ελλάδος µε τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης  
Αθήνα - Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 

 

Πραγµατοποιήθηκε, την Τετάρτη, συνάντηση της νέας ∆ιοίκησης του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Β
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) µε τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης κ. Στ. Καλαφάτη, στο Υπουργείο Μακε
– Θράκης.  

Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος αναφέρθηκε στην παγκόσµια οικονοµι
κρίση, και κυρίως στο ότι κατά τη διάρκειά της έχουν αναδειχθεί τα δοµικά προβλήµατα της ελλη
οικονοµίας, τα οποία, όπως υπογράµµισε, είναι εντονότερα στην περιφέρεια εξ΄ αιτίας της συνεχ
διεύρυνσης των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Ακολούθως, τόνισε προς τον
υπουργό τη σηµασία και τη διαχρονικά σηµαντική συµβολή της µεταποιητικής δραστηριότητας σ
ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή. Παρ’ ό
υπογράµµισε, ο τοµέας της οικονοµίας ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της κρ
είναι η µεταποίηση, η οποία, τα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον, δεν έχει τεθεί σε προτεραιότ
καµία Ελληνική κυβέρνηση.  

Ο κ. Πέντζος ανέλυσε τις θέσεις και τις προτάσεις του ΣΒΒΕ για τη Ζώνη Καινοτοµίας, τη 
µετεγκατάσταση του εκθεσιακού κέντρου της ∆ΕΘ και τον Λιµένα Θεσσαλονίκης. Και για τις τρε
πρωτοβουλίες τονίσθηκαν ιδιαίτερα οι σηµαντικές χρονικές καθυστερήσεις, οι οποίες, κατά τον Π
του ΣΒΒΕ, απαξιώνουν τέτοιου είδους εγχειρήµατα και ζητήθηκε η άµεση υποβολή συγκεκριµένο
χρονοδιαγράµµατος.  

Ειδικότερα επισηµάνθηκαν τα ακόλουθα:  
 
· Για τη µετεγκατάσταση του εκθεσιακού κέντρου: θα πρέπει να ληφθεί άµεσα η απόφαση για τη
επιλογή του χώρου στον οποίο θα µετεγκατασταθεί η ∆ΕΘ, ενώ τα έργα στο νέο εκθεσιακό κέντρ
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το 2012, ούτως ώστε να συµπέσουν µε τα εκατό χρόνια από τ
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης,  

· Για τον Λιµένα Θεσσαλονίκης: θα πρέπει να υπάρξει εκσυγχρονισµός του συνόλου των παραγωγ
υποδοµών του λιµένα και, κυρίως, η επιτάχυνση της κατασκευής του 6ου προβλήτα. Παράλληλα,
πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα του λιµένα και να εφαρµοσθεί τιµολογιακή πολιτική που θα
καταστήσει το λιµάνι της Θεσσαλονίκης το ανταγωνιστικότερο της περιοχής, ούτως ώστε αυτό να
επανέλθει άµεσα στη διεθνή λιµενική αγορά, µε την επανάκτηση πελατών που αποχώρησαν λόγω
πρόσφατων προβληµάτων λειτουργίας του,   

· Για τη Ζώνη Καινοτοµίας: είναι το εγχείρηµα για το οποίο ο χρόνος είναι ο πλέον σηµαντικός 
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παράγοντας για την επιτυχία του. Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου και κυρίως στον ο
των θυλάκων υποδοχής καινοτόµων δραστηριοτήτων είναι αξιοσηµείωτες, κυρίως όταν υπάρχει 
πρωθυπουργική εντολή για την άµεση υλοποίηση του έργου, ενώ η πρόσφατη δηµόσια δήλωση π
εγκατάστασης των πρώτων επιχειρήσεων εντός της Ζώνης το 2013, αντιβαίνει σε οποιαδήποτε λο
επίσπευση των ρυθµών υλοποίησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει: α) να επιταχυνθούν οι ρυθµο
υλοποίησης του έργου, β) να ορισθούν άµεσα τουλάχιστον δυο θύλακες υποδοχής καινοτόµων 
δραστηριοτήτων, και, γ) οι πρώτες επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στους θύλακες στις αρχές του

Ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Στ. Καλαφάτης είπε ότι θα υπάρξουν άµεσες αποφάσεις στ
περισσότερα θέµατα αρµοδιότητάς του στις ερχόµενες ηµέρες ενώ πρότεινε τη συµµετοχή του 
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στην Επιτροπή των Επιµελητηρίων της Βόρειας Ελλάδ
θα συνέρχεται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα για τη συζήτηση των προβληµάτων του επιχειρηµ
κόσµου.  
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