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05/10/09 20:31  
Καταθέτει πακέτο 51 προτάσεων 
Ουσιαστική στήριξη της µεταποίησης ζητά ο ΣΒΒΕ 
από τη νέα κυβέρνηση

 
ΑΠΕ 

Θεσµοθέτηση µετρήσιµων στόχων ανάπτυξης και ρεαλιστικά 
χρονοδιαγράµµατα ζητά ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Ν.Πέντζος

Θεσσαλονίκη 

«Πακέτο» 51 προτάσεων για την έξοδο των επιχειρήσεων 
από την οικονοµική κρίση, την ενίσχυση της µεταποίησης, 
την περιφερειακή ανάπτυξη και την αναβάθµιση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, καταθέτει στη νέα 
κυβέρνηση η διοίκηση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Β.Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ζητώντας από τον πρωθυπουργό, 
Γ.Παπανδρέου, να τις συµπεριλάβει στις προγραµµατικές 
δηλώσεις του.  
 
Παράλληλα, ζητά αποφασιστικότητα στη λήψη µέτρων και 
αποφάσεων, θεσµοθέτηση µετρήσιµων στόχων ανάπτυξης 
και ρεαλιστικά χρονοδιαγράµµατα. Σύµφωνα µε τον ΣΒΒΕ, 
η ευρύτατη πλειοψηφία µε την οποία αναδείχτηκε η νέα 
κυβέρνηση, τής δίνει τη δυνατότητα να προβεί στις 
αναγκαίες τοµές και µεταρρυθµίσεις.  
 
Με ανακοίνωσή τους, οι Βορειοελλαδίτες βιοµήχανοι 
διεκδικούν επαναφορά της µεταποίησης στο επίκεντρο της 
αναπτυξιακής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι οι 
µεταποιητικές επιχειρήσεις έχουν αγνοηθεί από τις 
κυβερνήσεις τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας. 
 
Οι προτάσεις του ΣΒΕΕ 

Για την έξοδο των επιχειρήσεων από την κρίση, ο ΣΒΒΕ 
ζητά µεταξύ άλλων: δηµιουργία ειδικού προγράµµατος για 
τη στήριξη της µεταποίησης, «πάγωµα» και 
κεφαλαιοποίηση τόκων δανείων τουλάχιστον για δύο 
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εξάµηνα, θεσµοθέτηση προγράµµατος τύπου ΤΕΜΠΜΕ, 
αποκλειστικά για µεταποιητικές επιχειρήσεις και 
ανεξαρτήτως µεγέθους αυτών, κατάργηση της εισφοράς 
0,6% στα δάνεια και του ΕΤΑΚ για τις εταιρίες και παροχή 
ενισχύσεων και κινήτρων για τη διατήρηση υφιστάµενων 
θέσεων εργασίας.  
 
Μάλιστα, ο ΣΒΒΕ εισηγείται να θεσµοθετηθεί διαδικασία, 
βάσει της οποίας θα συµψηφίζονται οι οφειλές των 
επιχειρήσεων προς το δηµόσιο µε εκείνες του δηµοσίου 
προς τις επιχειρήσεις. 
 
Σε σχέση µε την ενίσχυση της µεταποιητικής βιοµηχανίας, 
ζητά τη µετεξέλιξη της γενικής γραµµατείας Βιοµηχανίας 
(υπάγεται στο ΥΠΑΝ) σε φορέα σχεδιασµού, παραγωγής και 
άσκησης βιοµηχανικής πολιτικής.  
 
Παράλληλα, τίθεται υπέρ της διατήρηση του υφιστάµενου 
επενδυτικού/αναπτυξιακού νόµου και της συγκέντρωσης 
όλων των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης 
επενδύσεων σε ένα υπουργείο.  

Επίσης, ζητά τον διπλασιασµό του ορίου αξιολόγησης 
επενδύσεων του αναπτυξιακού από τις περιφερειακές 
επιτροπές.  
 
Ο ΣΒΒΕ διεκδικεί επίσης: δηµιουργία στοχευµένων 
προγραµµάτων ενίσχυσης διεθνοποίησης/εξωστρέφειας 
µεταποιητικών επιχειρήσεων και σαφή προσανατολισµό 
πολιτικών και προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 σε 
δράσεις που θα ενισχύουν έµπρακτα τη µεταποίηση και 
αναβάθµιση Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Να µεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη η έδρα του ΕΣΑΑ 
 
Τη µεταφορά της έδρας του Εθνικού Συµβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
και την ίδρυση περιφερειακών συµβουλίων 
ανταγωνιστικότητας (µε το πρώτο να λειτουργεί πιλοτικά 
στην Κ.Μακεδονία), προτείνει ο ΣΒΒΕ.  

Παράλληλα, ζητά: δηµιουργία Παρατηρητηρίου 
Παρακολούθησης Περιφερειακών Ανισοτήτων, µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, εξειδίκευση των µέτρων πολιτικής του ΕΣΠΑ 
σε περιφερειακό επίπεδο και όχι -όπως γίνεται σήµερα- από 
τις κεντρικές υπηρεσίες, ίδρυση παραρτηµάτων υπηρεσιών 
του δηµόσιου τοµέα, που σχετίζονται µε τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων, σε επίπεδο περιφέρειας και γενικότερη 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης σε 
τοπικό επίπεδο. 
 
Ακόµη επιθυµεί άµεσες αποφάσεις για τη µετεγκατάσταση 
της ∆ΕΘ και τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου στον 
χώρο όπου σήµερα βρίσκεται το εκθεσιακό κέντρο, ζητούν 
οι βιοµήχανοι σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη.  

Επιπλέον, εισηγούνται: επιτάχυνση της δηµιουργίας της 
Ζώνης Καινοτοµίας, διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για 
την αξιοποίηση του θαλάσσιου µετώπου της Θεσσαλονίκης 
και της εν γένει ταυτότητας της πόλης στην επόµενη 30ετία 
(µε φορέα υλοποίησης το ΥΜΑΘ), εκσυγχρονισµό του 
συνόλου των παραγωγικών υποδοµών του λιµένα της 
Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της 
Εγνατίας Οδού. 
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ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 

Επιδοτούµενα µηχανήµατα
 

ΕΣΠΑ προγράµµατα δείτε ακριβώς τι δικαιούστε 
www.marex.gr 

Σας κλείνουν το parking ;

 

Ετοιµοπαράδοτα εµπόδια στάθµευσης 39 Ευρώ. Αποστολή µε 
αντικαταβολή 
www.shop4home.gr 

45% Οικονοµία Ρεύµατος

 

Για τα σπίτια,γραφεία,επιχειρήσεις Κερδίστε εκατοντάδες ευρώ 
µόνο εδώ 
www.energyeconomy.gr 

Προσφορά-Φοιτητικά Έπιπλα

 

Όλα το Φοιτητικό δωµάτιο µόνο 499€! Τώρα οι φοιτητές πάνε 
NEOSET. 
www.neoset.gr 

Τεχνικά Μαθήµατα

 

Ηλιακής & Αιολικής Ενέργειας Προετοίµασε Το Μέλλον Σου! 
www.MasterD.gr 

 
  

Κατάργηση φορέων και οργανισµών του δηµοσίου 
 
Για την ανταγωνιστικότητα συνολικά της ελληνικής 
οικονοµίας, οι βιοµήχανοι επιµένουν σε: απλοποίηση 
φορολογικού συστήµατος, κατάργηση Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων (ΚΒΣ), λήψη µέτρων πάταξης 
φοροδιαφυγής/εισφοροδιαφυγής, ταχύτερη έκδοση 
βιοµηχανικών αδειών-µείωση γραφειοκρατίας, έλεγχο 
δαπανών δηµοσίου, ίδρυση και λειτουργία κέντρων 
εξυπηρέτησης επιχειρήσεων «µιας στάσης», 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου 
Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων και απελευθέρωση κλειστών 
αγορών/επαγγελµάτων. 
 
Επίσης, ζητούν µείωση µεγέθους του δηµόσιου τοµέα µε 
την κατάργηση φορέων και οργανισµών που δεν 
λειτουργούν στην πράξη και µε τη συγχώνευση των 
συναφών. ∆ιεκδικούν, τέλος, αύξηση δαπανών για την 
παιδεία σε τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ.  

Newsroom ∆ΟΛ, µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 
Οικονοµία: Περισσότερες ειδήσεις
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