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Ανησυχία ΣΒΒΕ από τις κινητοποιήσεις στο λιµάνι του 
Πειραιά  

Κινδύνους για σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία πολλών βορειοελλαδικών επιχειρήσεων 
εγκυµονούν -λόγω έλλειψης πρώτων υλών- οι συνεχιζόµενες κινητοποιήσεις των 
εργαζοµένων στο λιµάνι του Πειραιά, ενώ ορισµένες βιοµηχανίες της περιφέρειας χάνουν 
ήδη πωλήσεις, πελάτες και ολόκληρες αγορές, όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του 
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Β.Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Νίκος Πέντζος, σε επιστολή του προς την 
αρµόδια υπουργό, Λούκα Κατσέλη. Η κατάσταση αυτή, ιδίως εν µέσω της οικονοµικής 
κρίσης, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα «την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στην 
περιοχή», προσθέτει. 

Ο ίδιος σηµειώνει, πάντως, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση της 
συµφωνίας µε την Cosco για το λιµάνι του Πειραιά, ώστε να µη δηµιουργηθούν αρνητικές 
επιπτώσεις στην εικόνα της Ελλάδας διεθνώς, λαµβάνοντας ταυτόχρονα «κάθε µέτρο που 
θα αίρει τις κινητοποιήσεις στο λιµάνι, θα διασφαλίζει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και 
θα αποζηµιώνει όσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί βλάβη από την απεργία». 

Στην επιστολή του προς την υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο 
κ.Πέντζος επισηµαίνει ακόµη ότι, πέραν των παραπάνω, υπάρχει σηµαντική πιθανότητα να 
παρατηρηθούν ελλείψεις σε αγροτικά και καταναλωτικά προϊόντα, γεγονός που θα έχει ς 
αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών σε πολλά βασικά είδη. 

www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από AΠΕ-ΜΠΕ  

    Τελευταία Νέα κατηγοριών 

   Πολιτική
- ∆ιπλωµατικό "πόκερ" για τον πρόεδρο της Ε.Ε. 
- Χρυσοχοΐδης: Η ανοµία δε πρόκειται να γίνει δεκτή από την κυβέρνηση

   Οικονοµία
- Εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Ευρωζώνης
- Η δωροδοκία και η διαφθορά πλήττουν την ελληνική αγορά

   Επιχειρήσεις
- Αγορά ιδίων µετοχών από τη Eurobank Properties
- Sprider Stores: Αύξηση µεγεθών στο τρίµηνο

   ∆ιεθνής Οικονοµία
- Άλµα κερδών τριµήνου ανακοίνωσε η Air Berlin
- Σε εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει η Γαλλία 

   Ελλάδα
- ∆ύο πυρκαγιές στο κέντρο της Αθήνας
- Κανονικά λειτουργεί το αεροδρόµιο "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" 

   Κόσµος
- Αποκατάσταση διπλωµατικών σχέσεων Ισηµερινού - Κολοµβίας
- Έρευνα για Καναδούς αξιωµατούχους για εγκλήµατα πολέµου 

   Πολιτισµός
- Επανεκδόθηκε το πρώτο ελληνικό βιβλίο της Αυστραλίας 
- ∆ιεθνές Συµπόσιο για τον Καβάφη στην Αίγυπτο

   Αθλητισµός
- Αντιπαράθεση στου Βουλή για τον αθλητισµό
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