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Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2020
Ø Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ παραχώρησε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς

Με

άμεση

μεταρρύθμιση

της
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εκπαιδεύσεως,

στήριξη

των

ελληνικών

παραγωγικών επιχειρήσεων και σαφές παραγωγικό μοντέλο εκτιμά ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ.
Ανδριανός Μιχάλαρος ότι θα αντιμετωπισθούν οι συνέπειες από τη δεύτερη καραντίνα
που μούδιασε την αγορά λόγω της εξαπλώσεως του στελέχους κορωνοϊού “Covid-19”.

Σε αναλυτική συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο κ. Μαρία Γεωργίου στο Α’ Πρόγραμμα
της ΕΡΤ, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς παραδέχθηκε ότι η υγειονομική κρίση
από την εξάπλωση του κορωνοϊού έχει φέρει πολλές επιχειρήσεις στα όρια των αντοχών τους,
ωστόσο επισήμανε ότι υπάρχουν περιθώριο αντιστροφής της κακής ψυχολογίας στην αγορά με
συνέπεια, επιμονή και πολλή δουλειά.
«Θέλει κόπο και τρόπο με ρεαλιστική εκπαίδευση, συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο, στήριξη της
εγχώριας παραγωγής και των τεχνικών επαγγελμάτων. Τώρα, ίσως είναι η καταλληλότερη συγκυρία
να εξετασθούν οι προτάσεις μας για την τεχνική εκπαίδευση, την αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης
δημόσιας γης από βιοτεχνίες και επιχειρηματίες με βιώσιμα business plans, την προώθηση της
καινοτομίας με την αξιοποίηση βιομηχανικών κουφαριών που θα μετατραπούν σε φυτώρια νεοφυών
επιχειρήσεων, αλλά και με την επιστροφή σε δραστηριότητες επαγγελμάτων μετάλλου σε συνδυασμό
με τη στρατηγική για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση», επισήμανε ο κ. Ανδριανός Μιχάλαρος.
Εξήγησε ότι το ΒΕΠ είχε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο μιας δεύτερης καραντίνας ήδη από τις 14
Σεπτεμβρίου, όταν είχε ζητήσει από την Κυβέρνηση κίνητρα για την προμήθεια του κατάλληλου
τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την τηλεργασία από τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις κι
όχι απειλή προστίμων. «Δεν είναι δυνατόν οι βιοτεχνίες, οι μεταποιητικές και παραγωγικές
επιχειρήσεις να έχουν υποστεί τα δεινά της κρίσης, της πρώτης καραντίνας και της αναδουλειάς,
αλλά να βάζουν συνεχώς το χέρι στην τσέπη», σχολίασε και έσπευσε να συμπληρώσει ότι το ΒΕΠ έχει
ενημερώσει τις επιχειρήσεις – μέλη του να τηρήσουν τα μέτρα άμεσης εφαρμογής για την πρόληψη
και τον περιορισμό της εξάπλωσης του “Covid-19” αφ’ ενός για να αποσυμφορηθούν τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς και οι χώροι εργασίας, και αφ’ ετέρου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι του
ιδιωτικού τομέα.
Απαντώντας σε ερώτηση για το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγορά, η οποία κλήθηκε
κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες να αλλάξει κάθε σχεδιασμό υποστήριξης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
των Logistics, της διανομής και των ταχυμεταφορών, ο κ. Μιχάλαρος υπογράμμισε ότι είναι
εξαιρετικά επίκαιρο το αίτημα όλων των παραγωγικών φορέων του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής
να μπει τάξη στο συγκοινωνιακό χάος στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ του Σκαραμαγκά και των
διϋλιστηρίων Ασπροπύργου. «Ο αποκαλούμενος κόμβος του Σκαραμαγκά που θα συνδέει τη λεωφόρο
Σχιστού και την εθνική οδό με την Αττική Οδό πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί. Ύστερα από
τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια αδικαιολογήτου «βαλτώματος», το έργο πρέπει να τελειώσει όχι
επειδή οι σήραγγες δεν είναι «τρύπες στο νερό», αλλά διότι ήρθε η ώρα να αποδείξει μια κυβέρνηση
ότι παίρνει γενναίες αποφάσεις για χάρη της επιχειρηματικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας
της αγοράς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ø ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ με ένα κλικ εδώ.
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