
25/10/13 kathimerini.gr - ΣΒΒΕ: Να επανέλθει  η μεταποί ηση στο επί κεντρο της αναπτυξι ακής δι αδι κασί ας

www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_30/09/2013_520949 1/2

 HOME | MOBILE | NEWSLET T ER | SHOPPING | ENGLISH EDIT ION | ΓΙΝΕΤ Ε ΣΥΝΔ ΡΟΜΗΤ ΗΣ Βρείτε μας:

Δ ευτέρα, 3 0 Σεπ τεμ βρίου 2 01 3
Επιχειρήσεις  Αναζήτηση

Σύν θετη Αν αζήτηση | Αρχ είο Εκδόσεων   

Επικαιρότητα Οικονομία Εντυπη Απόψεις Αφιερώματα Επιστήμη Τεχνολογία Ταξίδια Αγγελίες Γυναίκα

Ελληνική Οικονομία Επιχειρήσεις Διεθνής Οικονομία Χρηματιστήριο Real Estate Europages Εταιρικές Ανακοινώσεις

ΣΒΒΕ: Να επανέλθει η μεταποίηση στο επίκεντρο της
αναπτυξιακής διαδικασίας

Την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας, ζήτησε απόψε, στη
διάρκεια συνάντησης με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης.
Αναφερόμενος ειδικά στην Κ.Μακεδονία, ο κ.Σαββάκης σημείωσε ότι η περιφέρεια πραγματοποιεί
άνω του 22% των εξαγωγών της χώρας, αφού ακόμη και τα γεωργικά προϊόντα και οι πρώτες
ύλες ενέχουν οπωσδήποτε κάποιο ποσοστό μεταποίησης, ενώ απασχολεί περίπου το 20% των
εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης πανελλαδικά, οι οποίοι ξεπερνούν τους 80.000.

Τόνισε ότι, με την ανεργία να ανέρχεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο 30,1%, το
δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στη χώρα, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι μόνον η ενίσχυση της
παραγωγικής βάσης τα επόμενα χρόνια μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και στη δημιουργία πραγματικής ανάπτυξης.

Η διοίκηση του ΣΒΒΕ επέδωσε στον κ.Τζιτζικώστα υπόμνημα με προτεινόμενες δράσεις
βιομηχανικής πολιτικής και ενίσχυσης της μεταποίησης, για τη συμπερίληψή τους στο σχεδιασμό
του νέου ΠΕΠ της Περιφέρειας. Παράλληλα, συζητήθηκαν η θεσμοθέτηση της βιομηχανικής
συγκέντρωσης του Λακκώματος σε πραγματικό Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ), η διασφάλιση της
λειτουργίας των υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην οδηγία SEVEZO
και η ολοκλήρωση της σύνδεσης με τη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης με ΕΟ Κατερίνης (ΠΑΘΕ) και ΕΟ
Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας – Έδεσσας – Φλώρινας.
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