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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση του Υπουργού Αναπληρωτή Σωκράτη Ξυνίδη με το Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού
•

Σ. Ξυνίδης: «Σήμερα είδα μία Ελλάδα άλλη και από τις δύο της όψεις: Από
τη μία είδα μία Ελλάδα της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, της έρευνας,
της προόδου και από την άλλη είδα, μία Ελλάδα που έχει… καταφέρει
ακόμα και το δυνατό της χαρτί, τη ναυτιλία και όλα τα παράγωγα
επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτή, δυστυχώς, να υποχωρούν»
---------------------------

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Σωκράτης Ξυνίδης, συναντήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Νοεμβρίου 2010 στο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΣΤΟΥ με τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Πολυχρονόπουλο
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του ΒΙ.ΠΑ.
Σχιστού. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιομηχανικού
Πάρκου Σχιστού ξενάγησαν τον Υπουργό Αναπληρωτή Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας Σωκράτη Ξυνίδη στις εγκαταστάσεις, τους χώρους και τις
επιχειρήσεις του Πάρκου. Με σχετικές δηλώσεις του στο Γραφείο Τύπου του ΒΙ.ΠΑ.
Σχιστού ο κ. Ξυνίδης επισήμανε σχετικά: «Σήμερα είχα την τύχη να επισκεφθώ εδώ στο
Σχιστό, το Βιομηχανικό Πάρκο μετά από πρόταση του Προέδρου και του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης. Ήταν για μένα μία πολύ σημαντική
εμπειρία. Είδα μία Ελλάδα άλλη και από τις δύο της όψεις: Από τη μία είδα μία Ελλάδα
της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, της έρευνας, της προόδου και από την άλλη είδα,
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μία Ελλάδα που έχει… καταφέρει ακόμα και το δυνατό της χαρτί, τη ναυτιλία και όλα
τα παράγωγα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτή, δυστυχώς, να υποχωρούν. Αυτό
οφείλεται κι έχει να κάνει, κυρίως, με αντιλήψεις παλιές, που οδήγησαν σε στρεβλώσεις
την πατρίδα μας, αντιλήψεις που, δυστυχώς, σήμερα τις πληρώνουμε. Έχουν να κάνουν
και με το μοντέλο ανάπτυξης αλλά έχουν να κάνουν και με αυτό, που κάποιοι έτσι το
εννοούν ως δικαιώματά τους, που στην ουσία καταστρατηγούν τα δικαιώματα των
άλλων συμπολιτών τους. Είναι λοιπόν προφανές ότι εμείς πρέπει να εργαστούμε για την
καλή πλευρά αυτών, που είδα σήμερα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα σε αυτήν τη
μεγάλη προσπάθεια της Κυβέρνησης σε αυτή την κατεύθυνση του εξορθολογισμού των
δομών της χώρας μας, να άρουμε τις στρεβλώσεις αυτές, που διώχνουν από τη χώρα
μας σημαντικά κομμάτια της Οικονομίας και της Παραγωγής και, που την
εξουθενώνουν οικονομικά. Ειλικρινά, από αυτή την επίσκεψη στο ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού
φεύγω πολύ σοφότερος και νομίζω ότι φεύγω και με πολλές ιδέες σχετικά και με τη δική
μου δράση στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή».
Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν οι βουλευτές κ.κ. Δ. Καρύδης (Α΄ Πειραιά και
Νήσων), Μ. Μπεντενιώτης (Α΄ Πειραιά και Νήσων), Γρ. Νιώτης (Β΄ Πειραιά),
ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Ε. Τσιτούρας, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Εργοδοτικών Ενώσεων Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων κ.
Δ. Μεταξάς, ο Πρόεδρος της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά
κ. Θ. Πιτσιρίκος, ο Δ/νων Σύμβουλος της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. κ. Απ. Σίγουρας.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν στην
ανάπτυξη του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού, τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, καθώς και στη συμβολή των αναπτυξιακών
προγραμμάτων στην αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας, θέμα που αποτέλεσε
προτεραιότητα στην ατζέντα της συνάντησης, δεδομένου ότι η ανάταξη της
επιχειρηματικής δραστηριότητας θα τονώσει την απασχόληση σε μια περιοχή, που
δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση.
Ο κ. Ξυνίδης ενημέρωσε αναλυτικά τους συμμετέχοντες στη συνάντηση εργασίας
για:
•

Το νέο Αναπτυξιακό Νόμο

•

Το νέο Νόμο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

•

Για το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ),

καθώς και για μια σειρά από άμεσες πρωτοβουλίες του Υπουργείου που σχετίζονται:
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•

Με τη διευκόλυνση ίδρυσης επιχειρήσεων,

•

Την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης μεταποιητικών
επιχειρήσεων,

•

Τη διαδικασία αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων και

•

Το Σχέδιο Δράσης για τη Φιλική Ελλάδα και τις Επιχειρήσεις.

Ο κ. Υπουργός επισήμανε στους επιχειρηματίες του ΒΙ.ΠΑ.Σ τις άμεσες
προτεραιότητες της Κυβέρνησης σχετικά με την τόνωση της εξωστρέφειας, την
εφαρμογή καινοτομίας, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή
συστημάτων ποιότητας στην παραγωγή και τα προϊόντα.
Τέλος, ο κ. Ξυνίδης απάντησε στα θέματα που τέθηκαν από τον Πρόεδρο του Φορέα
Διαχείρισης του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού, κ. Ιωάννη Πολυχρονόπουλο, τα
οποία αφορούσαν στη στήριξη του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού και τη
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, που λειτουργούν εκεί.
Ειδικότερα, ο κ. Υπουργός δεσμεύθηκε στα ακόλουθα θέματα:
1. Σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς και τους εμπλεκόμενους
Φορείς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να έλθουν και πάλι πλοία για
επισκευαστικές και λοιπές εργασίες στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος.
2. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Π. κ. Γ.
Ανωμερίτη να οριοθετηθεί η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ΠειραιάΔραπετσώνας-Κερατσινίου-Περάματος-Σαλαμίνας και να οργανωθεί σε
μορφή ΒΕΠΕ σύμφωνα με τον Νόμο 2545/97.
3. Σε συνεργασία με τον Υπουργό Εθν. Άμυνας κ. Ε. Βενιζέλο να βρεθεί λύση
για την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
συμπεριλαμβανομένου του επισκευαστικού (εμπορικού) τμήματος.
4. Στη δημιουργία προγραμμάτων στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. ώστε να καταστεί
δυνατή η ένταξη σε αυτά και των επιχειρήσεων του Ναυπηγοεπισκευαστικού
Κλάδου.
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