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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερίδα για τη Βιομηχανία
διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ημερίδα με θέμα «Κατάσταση της Βιομηχανίας - Μεταποίησης στην Κεντρική Μακεδονία:
Ανταγωνιστικότητα και προοπτικές» διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, στις 5
μ.μ., στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς».
Σκοπός της διοργάνωσης είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης της μεταποίησης στην
Κεντρική Μακεδονία, όπως επίσης η διατύπωση απόψεων και θέσεων επί των θεσμοθετημένων
στρατηγικών για την ενίσχυση της βιομηχανίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει δύο ενότητες. Στην πρώτη, εκπρόσωποι των υπουργείων
Ανάπτυξης και Απασχόλησης, του ΤΕΕ/ΤΚΜ, των Συνδέσμων Βιομηχανιών και Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος όπως και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσουν τις προτεινόμενες
πολιτικές όπως και τις θέσεις τους για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στη Κεντρική Μακεδονία.
Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής θα παρουσιασθούν και τα αποτελέσματα μελέτης Ομάδας Εργασίας του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, η οποία και εξέτασε την κατάσταση της βιομηχανίας στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.
Η δεύτερη ενότητα θα είναι αφιερωμένη σε παρεμβάσεις και ανοικτή συζήτηση με θέμα τη διερεύνηση
εκείνου του στρατηγικού σχεδίου που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Στην ενότητα αυτή έχουν προσκληθεί να
υποβάλλουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση
Βιομηχανίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης όπως
και το Βιοτεχνικό, καθώς επίσης ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων ΚΕΠΑ.
Επιδίωξη των διοργανωτών είναι η επισήμανση των εντοπισμένων προβλημάτων που παρεμποδίζουν τη
περαιτέρω ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα στη Κεντρική Μακεδονία, αλλά και η υποβολή προτάσεων
για συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη
περιοχή.
Αναλυτικότερα, οι εργασίες της ημερίδας θα αρχίσουν με τοποθετήσεις των εκπροσώπων των
Υπουργείων Ανάπτυξης και Απασχόλησης. Ακολούθως η Πρόεδρος της Μ.Ε. Βιομηχανίας, Τεχνολογίας,
Δικτύων, Υλικών και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κα. Λιάνα Γούτα, θα παρουσιάσει τις θέσεις και
προτάσεις του Τμήματος.
Στη συνέχεια το λόγο θα πάρουν ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γιώργος Μυλωνάς, ο Γεν. Διευθυντής του
ΣΕΒΕ κ. Σάκης Παπακωνσταντίνου και ο Πρόεδρος του ΕΚΘ κ. Νίκος Γιαννόπουλος.
Τη μελέτη Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με θέμα τη Βιομηχανία στην Κεντρική Μακεδονία, θα
παρουσιάσουν οι κ.κ. Γιάννης Τσιτσόπουλος και Άγγελος Σκούμπας.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, θα ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις από εκπροσώπους της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ΚΕΠΑ, ΕΒΕΘ και ΒΕΘ ενώ αμέσως μετά θα δοθεί χρόνος για
συζήτηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

