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ΒΔΠ: ΚΡΑΤΓΗ ΑΓΧΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΧΝ 

ΒΤΡΟΓΔΦΔΙΧΝ 

«Απνηέιεζκα απηώλ πνπ δελ έθαλε ηόζα ρξόληα ην Κξάηνο είλαη λα έρεη ζπξξηθλσζεί 

πεξηζζόηεξν από 70% ν θιάδνο ηεο ειιεληθήο βπξζνδεςίαο θαη λα αμηνπνηεί 

ειάρηζην πνζνζηό από ηα αξίζηεο πνηόηεηαο Διιεληθά δέξκαηα θαη ην ππόινηπν λα 

αμηνπνηείηαη, κε θέξδνο κία κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία, από Τνύξθνπο, Ιηαινύο θαη 

Ιζπαλνύο βπξζνδέςεο» 

----- 

 

πλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ Κώζηα Υαηδεδάθε δεηά εθ λένπ κε επηζηνιή ηνπ ν 

Πξόεδξνο ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά Αλδξηαλόο Μηράιαξνο 

πξνθεηκέλνπ λα παξαζέζεη ηα αηηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ-κειώλ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, ηα νπνία έρνπλ σο αληηθείκελν ηε βπξζνδεςία. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ν Πξόεδξνο θαη νη εθπξόζσπνη ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

Πεηξαηά θαη ηνπ θιάδνπ ησλ βπξζνδεςείσλ έρνπλ δεηήζεη ζπλάληεζε γηα ην 

ζέκα από ηνλ Τπνπξγό από ηηο  12 Ννεκβξίνπ 2012 (αξ. πξσηνθόιινπ 1900) 

ρσξίο όκσο λα έρνπλ πάξεη θάπνηα απάληεζε κέρξη ζηηγκήο. 

    Γεδνκέλεο ηεο δξακαηηθήο κείσζεο πνπ πθίζηαηαη ν θιάδνο ηεο βπξζνδεςίαο, 

θαζώο θαη νη θιάδνη πνπ ζπλδένληαη κε απηή (θιάδνη ππνδήκαηνο θαη δεξκαηίλσλ 

εηδώλ), θαηάζηαζε πνπ επηδεηλώλεη ε θξίζε πνπ έπιεμε γεληθά ηε κεηαπνηεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, ε Γηνίθεζε ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά δεηά κε λέα 

επηζηνιή ηεο ζπλάληεζε κε ηνλ Υπνπξγό πξνθεηκέλνπ λα ηνπ εθζέζεη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο θαη λα ηνπ θαηαζέζεη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζή 

ηνπο.   

      Από ην 1975 αθόκε, νη βπξζνδέςεο δηαηζζαλόκελνη ηνλ θίλδπλν ηεο άλαξρεο 

δόκεζεο ζηελ Αηηηθή, δήηεζαλ κεηεγθαηάζηαζε. Από ην 1976, όινη νη Υπνπξγνί 

Αλάπηπμεο θαη ΠΔΦΩΓΔ εμήγγεηιαλ ηε κεηεγθαηάζηαζε, πνπ πνηέ, όκσο, δελ έγηλε. 

Από ην 1985 νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ιεηηνπξγνύλ ρσξίο άδεηα ιεηηνπξγίαο, 

γηαηί… απιά άιιαμε ε ρξήζε γεο ζηνλ Διαηώλα, ζε ζπλδπαζκό κε κία από ηηο πνιιέο 

εμαγγειζείζεο κεηεγθαηαζηάζεηο. Με ην Π.Γ. 1049Γ΄/1995, απαγνξεύζεθαλ νη 

επηζθεπέο θαη ν εθζπγρξνληζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ γηαηί, όπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζην 
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Π.Γ., κέρξη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2000 έπξεπε νη κνλάδεο λα κεηεγθαηαζηαζνύλ, θάηη 

πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έγηλε ιόγσ αηνικίαο, ζθνπηκνηήησλ ή πξνθαηάιεςεο όηη ην 

βπξζνδεςείν ζα ξππαίλεη, όπνπ θαη αλ εγθαηαζηαζεί. 

    Τα απνηειέζκαηα από ηηο ελέξγεηεο πνπ δελ έθαλε ην θξάηνο είλαη λα έρεη 

ζπξξηθλσζεί πεξηζζόηεξν από 70% ν θιάδνο θαη λα αμηνπνηεί ειάρηζην πνζνζηό από 

ηα αξίζηεο πνηόηεηαο ειιεληθά δέξκαηα θαη ην ππόινηπν λα αμηνπνηείηαη, κε θέξδνο 

κία κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία, από Τνύξθνπο, Ιηαινύο θαη Ιζπαλνύο βπξζνδέςεο. 

   Ο θιάδνο αδπλαηεί, ιόγσ έιιεηςεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, λα επελδύζεη θαη λα 

εθζπγρξνληζηεί, αδπλαηεί λα απνξξνθήζεη θνηλνηηθά θνλδύιηα θαη δελ έρεη πξόζβαζε 

ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα. Αδπλαηεί λα εθαξκόζεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζην 

management, ζηηο πσιήζεηο θαη ζηελ παξαγσγή, κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα 

παξάγνπλ κε πςειό θόζηνο θαη, ελ ηέιεη, δελ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο 

βπξζνδέςεο λα έρνπλ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ κε ηνπο ππόινηπνπο 

βπξζνδέςεο εληόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηζεκαίλεη ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ 

Υπνπξγό ν Πξόεδξνο ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά Αλδξηαλόο 

Μηράιαξνο.  

 

 

 


