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Θεσσαλονίκη- Συνάντηση Μπιρµπίλη µε τη διοίκηση του ΣΒΒΕ 

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Κ. Μπιρµπίλη
και ο υφυπουργός Ι. Μανιάτης συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη µε τη διοίκηση
του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). 

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Ν. Πέντζος αναφέρθηκε στο θέµα της διάθεσης στερεών
βιοµηχανικών αποβλήτων στο νοµό Θεσσαλονίκης και ζήτησε από την υπουργό
την επίσπευση των διαδικασιών τροποποίησης της σχετικής άδειας του ΧΥΤΑ
Μαυροράχης. Ο κ. Πέντζος ανέφερε ότι ένα από τα φλέγοντα ζητήµατα που
αφορούν τη βιοµηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι η ελλιπής λειτουργία
της µονάδας κατεργασίας αποβλήτων (ΜΚΑ).  

Η διοίκηση του ΣΒΒΕ παρουσίασε επίσης τα οφέλη που θα προκύψουν από την
εφαρµογή του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον», µέσω του οποίου
προβλέπεται σειρά εργασιών στις οικοδοµές, µε στόχο την εξοικονόµηση
ενέργειας. 

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ τόνισε την καθυστέρηση της απόφασης για τη
µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ και τη δηµιουργία ενός πνεύµονα πρασίνου στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Η κα Μπιρµπίλη ανέφερε ότι τα προβλήµατα που αφορούν στο περιβάλλον και
τη συµµόρφωση και προσαρµογή της βιοµηχανίας είναι ιδιαίτερα σύνθετα και
αποτελούν πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου.  

Όσον αφορά το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον», η υπουργός ανέφερε
ότι την ερχόµενη εβδοµάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριµένες δράσεις για την
προκήρυξη του προγράµµατος, ενώ ζήτησε από τον ΣΒΒΕ να υποβάλλει
συγκεκριµένη πρόταση στο θέµα της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.
Για την µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ η υπουργός δεσµεύθηκε ότι θα υπάρξει
σύντοµα συγκεκριµένη τοποθέτηση από την Κυβέρνηση.  
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