
 
Ανησυχία του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

για την κλιμακούμενη αποβιομηχάνιση 

  
  

      Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από συνάντηση που είχε με τους 
εργαζόμενους της Εταιρίας «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.», την 
18.1.2006 απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και 
Οικονομικών και τους συναρμόδιους υπουργούς, που αφορά το κλείσιμο του 
Εργοστασίου Λιπασμάτων και Χημικών στη Θεσσαλονίκη. 

  
Κύριε Υπουργέ, 
  

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, εκφράζει την 
έντονη ανησυχία του για την κλιμακούμενη αποβιομηχάνιση της περιοχής μας, μετά 
και το επικείμενο από 1.2.2006 κλείσιμο του Εργοστασίου Λιπασμάτων και Χημικών 
στη Θεσσαλονίκη (ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ μέχρι 
31.12.1999) της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ από 31.1.2006. 

Είναι γνωστό ότι η συγκεκριμένη Εταιρεία βρίσκεται σε δεινή ταμιακή 
κατάσταση, που οφείλεται σε παλιά οικονομικά βάρη, συσσωρευμένα ανεξόφλητα 
χρέη Γεωργικών Συνεταιρισμών και χονδρεμπόρων λιπασμάτων (αποτέλεσμα της 
εμπορικής πολιτικής της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων την τελευταία 
δεκαετία), υψηλό δανεισμό και διοικητική αδυναμία για διαρθρωτικές τομές στην 
εξυγίανση και βελτίωση της Εταιρείας. 

Το κλείσιμο του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης της Βιομηχανίας Φωσφορικών 
Λιπασμάτων σημαίνει : 

       Περαιτέρω αποβιομηχάνιση της χώρας 

       Απώλειες για την Εθνική Οικονομία 

       Να βρεθούν άμεσα άλλες 650 οικογένειες της περιοχής στο δρόμο 

       Εξάρτηση της αγροτικής οικονομίας από εισαγόμενα λιπάσματα (αμφιβόλου 
ποιότητας) και πρόσθετα ζωοτροφών 

       Εξάρτηση της εγχώριας βιομηχανίας / βιοτεχνίας από εισαγόμενα χημικά 
προϊόντα 

       Εξάρτηση του έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου από ανεξέλεγκτα εμπορικά 
δίκτυα χονδρεμπόρων 

       Απαξίωση της γεωγραφικής οικονομικής και εμπορικής θέσης της πόλης 
της Θεσσαλονίκης στον ευρύτερο ελλαδικό και βαλκανικό χώρο 

       Απώλεια του σημαντικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει το έμπειρο και 
εξειδικευμένο προσωπικό του Εργοστασίου (μηχανικοί και λοιπό 
επιστημονικό προσωπικό, τεχνικοί άλλες ειδικότητες) 

       Απώλεια της από ετών αναπτυγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 
(διεθνώς αναγνωρισμένης), που δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο σημείο 
της χώρας. 

  

 

 

 

 

 



Κύριε Υπουργέ, 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας ζητά την παρέμβασή σας, ως 
αρμόδιου υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οι κύριοι μέτοχοι της 
εταιρίας είναι η Εμπορική και η Εθνική Τράπεζα για: 

       την άμεση άρση της απόφασης για το κλείσιμο του Εργοστασίου 
Θεσσαλονίκης 

       την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας και για τα δύο 
Εργοστάσιά της, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον εξωστρεφή προσανατολισμό 
της 

       την υλοποίηση κατάλληλων διαρθρωτικών τομών στην κατεύθυνση της 
εξυγίανσης της διοικητικής, εμπορικής και λειτουργικής δραστηριότητας της 
Εταιρείας και των δύο Εργοστασίων της. 

 


