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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΒΕΠ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗ:
Εθνικό και όχι τοπικό θέμα η ναυπηγική και επισκευαστική βιομηχανία.
<<Να εφαρμοστούν άμεσα οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και να μην παραμένει στα
συρτάρια η μελέτη Αναστασόπουλου. Επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης της
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας για την τόνωση της ελληνικής Οικονομίας>>.

Την παρέμβαση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στο ζήτημα της
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας ζήτησε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Ανδριανός Μιχάλαρος κατά την παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ που
πραγματοποιήθηκε στην Άρτα.
Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ επισήμανε ότι οι συνολικές και στοχευμένες δράσεις για την ανάκαμψη της
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, που παλαιότερα συνεισέφερε στην ελληνική Οικονομία πάνω
από 8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, από όλους τους συναρμόδιους φορείς θα σηματοδοτήσουν
θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση επαν-ενεργοποίησης της βιομηχανίας αυτής. Υπογράμμισε δε,
ότιη Ελλάδα δεν αναφέρεται πλέον σε καμία διεθνή στατιστική ως χώρα με ναυπηγική ή
ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα παρά το γεγονός ότι η ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία
κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά και ο κατεξοχήν εξωστρεφής της χαρακτήρας, συνιστά
ένα από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας.
Ο Ανδριανός Μιχάλαρος κατήγγειλε πως παρά το καταρχήν θετικό γεγονός ότι ορίστηκε ως
εθνικής σημασίας από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ομάδα μελετητών με επικεφαλής Εθνικό
Συντονιστή τον Νίκο Αναστασόπουλο προκειμένου να διερευνήσουν και να προτείνουν τους τρόπους
ανάκαμψης και ανάπτυξης του ελληνικού ναυπηγικού και επισκευαστικού τομέα κι ενώ αυτή έχει
παραδοθεί από την Ομάδα στους αρμόδιους εδώ και 4 τουλάχιστον μήνες, κανένα βήμα δεν έχει γίνει
στην κατεύθυνση ανασυγκρότησης της ελληνικής ναυπηγοεπισκευής. Ο κ. Μιχάλαρος αναφέρθηκε
στη μείωση των εργασιών στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά σε ποσοστό πάνω 40% το 2012
σε σχέση με το 2010 και τόνισε ότι οι πρώτες πληροφορίες θέλουν οι προτάσεις της ομάδας του

Εθνικού Συντονιστή για τα ναυπηγεία, εάν υλοποιηθούν, να μπορούν να συνεισφέρουν στην ελληνική
Οικονομία σήμερα πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. «Είναι άξιο απορίας πώς δεν έχει
ξεκινήσει άμεσα και με τη μορφή του κατεπείγοντος η διαδικασία εφαρμογής των προτάσεων αυτών
και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κωλυσιεργία», σχολίασε ο Πρόεδρος του ΒΕΠ.
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