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“Έχουμε τη βούληση να προχωρήσουμε γρήγορα τις εκκρεμότητες πολλών ετών και να
δώσουμε νέα ώθηση στην οικονομία της Ελλάδος αλλά και στην οικονομία της
Μακεδονίας που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα” τόνισε ο υπουργός ανάπτυξης και
επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης στα εγκαίνια του περιπτέρου του ΣΒΕ στην 84η ΔΕΘ.

Ρεπορτάζ: Χριστίνα Μισιρλή

“Μετά τη χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού που μίλησε απολύτως συγκεκριμένα
υιοθέτησε και προτάσεις από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ιδιαίτερα για
την ελεύθερη οικονομική ζώνη και όχι μόνο” είπε κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στις
εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την οικονομία στη χθεσινή του ομιλία.

Ο υφυπουργός ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Ελλάδος συμβάλει στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. “Με το πολυνομοσχέδιο το
οποίο θα κατατεθεί θα επισπευσθούν όλες οι αδειοδοτικές διαδικασίες οι οποίες
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βασανίζουν πολλά έτη τις βιομηχανίες της χώρας. Επίσης, και άλλα μέτρα εντός του
πολυνομοσχεδίου θα διευκολύνουν τη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων στη Βόρεια
Ελλάδα” τόνισε.

Σχολιάζοντας τη χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι “είχε
αναπτυξιακό χαρακτήρα, όλα τα μέτρα τα οποία εξήγγειλε είναι υπέρ της ισχυρής
ανάπτυξης και βεβαίως το μότο είναι “ανάπτυξη για όλους””.

Από τη μεριά του ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης δήλωσε πως: “Αυτό που
περιμένουμε από τον πρωθυπουργό δεν είναι γενικές και αόριστες εξαγγελίες αλλά μέτρα
ουσιαστικά, ρεαλιστικά και μετρήσιμα. Από αυτά που ακούσαμε θεωρούμε ότι έχουν
απόλυτα αναπτυξιακό χαρακτήρα”.

“Στη διαβούλευση που είχαμε με τον πρωθυπουργό και το επιτελείο πολλές από τις
προτάσεις μας,  η ειδική οικονομική ζώνη υιοθετήθηκαν. Έχουμε πολύ δρόμο και δουλειά
ώστε να αρχίσουν να εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα. Η ουσία είναι ότι η μεταποίηση, η
βιομηχανία και ειδικότερα η περιφερειακή οικονομία, η Βόρεια Ελλάδα επανέρχεται στο
προσκήνιο και αυτός είναι ο σκοπός μας. Ελπίζουμε να υλοποιήσουμε πολύ πιο γρήγορα
όλες τις αποφάσεις που θα μας βοηθήσουν να δουλεύουμε και να δημιουργηθούν
βιώσιμες θέσεις εργασίας και θα δώσουν αέρα στον τόπο” πρόσθεσε.

“Η ΔΕΘ για εμάς είναι μια γιορτή και το ξεκίνημα ενός οικονομικού έτους. Είμαστε
απόλυτα ευχαριστημένοι με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Μιλάμε για ρεαλιστικά και
μετρήσιμα μέτρα” κατέληξε ο κ. Σαββάκης.

Παρόντες στα εγκαίνια ήταν η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική
Λαζαράκου, ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ Λάζαρος Κυρίζογλου και ο πρόεδρος του ΟΑΕΔ
Σπύρος Πρωτοψάλτης.


