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ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΣΒΒΕ-∆ήµος Εχεδώρου: ∆έκα σηµεία για την
ανάπτυξη της ΒΙΠΕ
Συναντίληψη για την ανάπτυξη της µεγαλύτερης βιοµηχανικής περιοχής της 
χώρας

Στην εξεύρεση λύσεων στα 
προβλήµατα των βιοµηχανιών που 
είναι εγκατεστηµένες στα όρια του 
δήµου Εχεδώρου επικεντρώθηκαν ο  
Προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζου µε 
τον ∆ήµαρχο Εχεδώρου κ. Σπ. 
Σταµατάκη, στη συνάντηση που είχαν 
την ∆ευτέρα 15 Μαρτίου 2010  
 
Ο ∆ήµος Εχεδώρου έχει ιδιαίτερη 

σηµασία για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, αφού στα όριά 
του είναι εγκατεστηµένες πολλές και σηµαντικές βιοµηχανίες της 
Θεσσαλονίκης.  
 
Η συνάντηση διεξήχθη σε εξαιρετικά θετικό κλίµα και είχε ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία πνεύµατος συναντίληψης µεταξύ ΣΒΒΕ και ∆ήµου Εχεδώρου στα 
ακόλουθα δέκα σηµεία, για τα οποία θα αναληφθούν κοινές ενέργειες από 
τους δυο φορείς: 
 
1. Η ένταξη και η χρηµατοδότηση της συνδετικής οδού της βιοµηχανικής 
περιοχής Θεσσαλονίκης µε την εθνική οδό Κατερίνης (ΠΑΘΕ) και εθνική οδό 
Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας – Έδεσσας – Φλώρινας στα έργα µεταφορικών 
υποδοµών που θα υλοποιηθούν στην περιοχή το επόµενο χρονικό διάστηµα. 
 
2. Η υποστήριξη από τον ΣΒΒΕ στη δηµιουργία τεχνοκρατικά τεκµηριωµένης 
πρότασης µελέτης δηµιουργίας νέας µονάδας κατεργασίας αποβλήτων (ΜΚΑ) 
της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Γαλλικού ποταµού. 
 
3. H στενή συνεργασία του ΣΒΒΕ µε το ∆ήµο Εχεδώρου για την καλύτερη 
υποστήριξη στη λειτουργία του φορέα διαχείρισης της βιοµηχανικής περιοχής 
Θεσσαλονίκης 
 

Εργαλεία

     

Σχετικά:

Στη µαύρη λίστα της 
διεθνούς οικονοµίας οι 
ελληνικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις

Η κακή οικονοµική 
κατάσταση της χώρας 
µας και η διεθνής 
δυσφήµηση της 
προκαλούν επιπλέον 
δυσκολίες στους 
Έλληνες εξαγωγείς, 
δήλωσε ο πρόεδρος του
ΣΕΒΕ, Β.Θωµαΐδης. 

Τόνωση των 
ελληνικών εξαγωγών 
στις ΗΠΑ

Κάµψη κατά 14% 
σηµείωσαν οι ελληνικές 
εξαγωγές προς τις ΗΠΑ 
το δεκάµηνο του 2009

ΣΕΒΕ: Εργαλεία 
εκβιασµού των 
γεωπόνων προς την 
κυβέρνηση οι 
επιχειρήσεις 

Ο ΣΕΒΕ καλεί τους 
γεωπόνους να µην 
οδηγήσουν στην 
καταστροφή τις 
επιχειρήσεις και το 
υπουργείο να λάβει όλα
τα απαραίτητα µέτρα
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4. Η προώθηση Τοπικού Συµφώνου Απασχόλησης (ΤΣΑ) στο ∆ήµο Εχεδώρου 
για την πρόσληψη ανέργων κατοίκων του ∆ήµου από επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστηµένες στα όριά του. 
 
5. Η δηµιουργία εµπορευµατικού σταθµού στον οποίο θα µετεγκατασταθούν 
όλες οι µεταφορικές εταιρείες που είναι διάσπαρτα  εγκατεστηµένες στην 
περιοχή. 
 
6. Η άµεση υλοποίηση της απόφασης για τη µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ σύµφωνα
µε τις αποφάσεις του ΟΡΘΕ.  
 
7. Η ανάπτυξη τριµερούς συνεργασίας µεταξύ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης – ∆ήµου 
Εχεδώρου και ΣΒΒΕ για την προώθηση φοιτητών – αποφοίτων του ΑΤΕΙ σε 
επιχειρήσεις µέλη του ΣΒΒΕ για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης και 
απόκτησης εργασιακής εµπειρίας. 
 
8. Η ανάπτυξη µέσω Συµπράξεων ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) της 
περιοχής του Γαλλικού ποταµού και η µετατροπή της σε πάρκο αναψυχής. 
 
 9. Η συνεργασία ΣΒΒΕ – ∆ήµου Εχεδώρου για την εκπόνηση Σχεδίου Πράσινης 
Ανάπτυξης του ∆ήµου και 
 
10. Η εκπόνηση µελέτης διάθεσης στερεών αποβλήτων των επιχειρήσεων όπως
είχε προταθεί κατά το παρελθόν από τον ΟΡΘΕ. 
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