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Επιστροφή 

"∆εκάλογος" πρωτοβουλιών για συνεργασία Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών και δήµου Εχεδώρου 

Σε "δεκάλογο" κοινών παρεµβάσεων, µε στόχο την τόνωση της απασχόλησης
και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήµατα δεκάδων µεταποιητικών
επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, συµφώνησαν ο πρόεδρος του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Β.Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Νικόλαος Πέντζος και ο δήµαρχος Εχεδώρου,
Σπύρος Σταµατάκης. 

Το κείµενο 10 σηµείων περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την προώθηση τοπικού
συµφώνου απασχόλησης (ΤΣΑ) για την πρόσληψη άνεργων κατοίκων του
Εχεδώρου από επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στα όριά του (σ.σ. στον δήµο
Εχεδώρου εδρεύουν µεταξύ άλλων η ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, τα βιοµηχανικά
συγκροτήµατα ∆ιαβατών και Καλοχωρίου, ο σταθµός επεξεργασίας λυµάτων και
πολλές µεµονωµένες επιχειρήσεις).  

Επίσης, το κείµενο περιλαµβάνει την ανάπτυξη τριµερούς συνεργασίας ΤΕΙ-
∆ήµου-ΣΒΒΕ, µε στόχο την προώθηση αποφοίτων του ΑΤΕΙ για πρακτική
εξάσκηση σε βιοµηχανίες της περιοχής.  

Προβλέπει, εξάλλου, τη συγκρότηση κοινού "µετώπου" για την αναβάθµιση,
µέσω Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), της περιοχής του
Γαλλικού Ποταµού και τη µετατροπή της σε πάρκο αναψυχής. 

Κοινή δράση θα αναληφθεί επίσης για τη δηµιουργία εµπορευµατικού σταθµού,
στον οποίο θα µετεγκατασταθούν όλες οι µεταφορικές εταιρίες της περιοχής,
σήµερα διάσπαρτες σε διάφορα σηµεία.  

Οι δύο φορείς θα επιδιώξουν, εξάλλου, την ένταξη -στα έργα µεταφορικών
υποδοµών, που θα υλοποιηθούν στην περιοχή το επόµενο χρονικό διάστηµα-
της συνδετικής οδού της βιοµηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης µε τις εθνικές
οδούς Κατερίνης (ΠΑΘΕ) και Θεσσαλονίκης-Χαλκηδόνας-Έδεσσας-Φλώρινας. 

Παράλληλα, ο ΣΒΒΕ θα υποστηρίξει τον δήµο στη δηµιουργία τεχνοκρατικά
τεκµηριωµένης πρότασης µελέτης για νέα µονάδα κατεργασίας αποβλήτων
(ΜΚΑ) στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης. ∆ήµος και ΣΒΒΕ θα εµµείνουν επίσης στην
άµεση υλοποίηση της απόφασης για µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ στη δυτική
Θεσσαλονίκη. 

Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν, τέλος, για την καλύτερη λειτουργία του
φορέα διαχείρισης της βιοµηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης, ενώ θα
επιδιώξουν συνεργασία για την εκπόνηση α)Σχεδίου Πράσινης Ανάπτυξης του
∆ήµου και β) µελέτης διάθεσης στερεών αποβλήτων των επιχειρήσεων._ 
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