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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Το Β.Ε.Α. στο πλευρό των επισκευαστών αυτοκινήτων
μπροστά στις νέες προκλήσεις»»
Την έμπρακτη στήριξη και τη συνεργασία του, δήλωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
της Αθήνας, στις επιχειρήσεις του κλάδου των επισκευαστών αμαξωμάτων και
βαφέων αυτοκινήτων της Αθήνας, σε συνάντηση ενημέρωσης που είχε ο Γενικός
Γραμματέας του Β.Ε.Α., κ. Βασίλης Λιαμέτης, με τον Πρόεδρο του «Συλλόγου
Επισκευαστών Αμαξωμάτων και Βαφέων Αυτοκινήτων, Αθηνών και Περιχώρων
(Σ.Ε.Α.Β.Α.Α.Π.)», κο Μιχάλη Ποτήρη, τον Α΄ Αντιπρόεδρο κο Αλέξανδρο
Μπούγαλη, τον Γεν. Γραμματέα κο Γεώργιο Παπασυννεφάκη και τα Μέλη κκ
Ανδρέα Κέκερη και Ιωάννη Παρούση.
Κύριο θέμα της συνάντησης, ήταν οι ανάγκες ενημέρωσης και επιμόρφωσης των
επιχειρήσεων του κλάδου, ενόψει των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και των
προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν, με την είσοδο του ηλεκτροκίνητου
αυτοκινήτου, στην αγορά, καθώς και τη συμμόρφωση των συνεργείων με την
περιβαλλοντική νομοθεσία.
Μεγάλης σπουδαιότητας θέμα, τόσο για την ισότιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων των
συνεργείων του κλάδου, μέσα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, όσο και για την ενιαία
τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, είναι η συμμόρφωση των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο και οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα, την
ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων τους, ιδιαίτερα τώρα, που οι
ίδιοι επιχειρηματίες, αυτοδεσμεύονται με την υποβολή των Περιβαλλοντικών
Περιοδικών Δηλώσεων (ΠΠΔ).
Στην συνάντηση τονίστηκε, ότι το Β.Ε.Α. από το θεσμικό του ρόλο και σύμφωνα με
το πρόγραμμα δράσης του, με την τεχνογνωσία και το επιστημονικό δυναμικό του,
μπορεί να υποστηρίξει τον Σύλλογο και τις επιχειρήσεις – μέλη του, με στοχευμένη
ενημέρωση, εργαλεία επιμόρφωσης και άλλες κοινές δράσεις.
Στόχος είναι, να επιμορφωθούν οι επαγγελματίες στη νέα τεχνολογία του
ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, ώστε να ενδυναμωθούν για να επιβιώσουν σε υγιή
ανταγωνισμό, αλλά και να περιφρουρήσουν το επάγγελμά τους. Επίσης, σχετικά με
την περιβαλλοντική συμμόρφωση, συζητήθηκαν τρόποι μείωσης εκπομπής αερίων
στην ατμόσφαιρα από την χρήση διαλυτών στις εργασίες βαφής αμαξωμάτων

αυτοκίνητων (ενώσεις που εξατμίζονται και μετατρέπονται στην ατμόσφαιρα σε
διοξείδιο του άνθρακα), προώθησης άχρηστων ανταλλακτικών προς ανακύκλωση,
πράξεις που προστατεύουν τις επιχειρήσεις από τις δυσάρεστες επιπτώσεις, όπως η
επιβολή προστίμων από τις ελεγκτικές Αρχές, καθώς και οι αθέμιτες πρακτικές
ανταγωνισμού, μεταξύ των ομοειδών επιχειρήσεων.
Το Β.Ε.Α., και ο Σ.Ε.Α.Β.Α.Α.Π, δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία τους,
με κοινές δράσεις, στο άμεσο μέλλον.

