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Τεχνικό ~ Ελλάδος
Πανελλήνιος Σύλλαyος
Διπλωμcπούχων Ηλεκτρολόyων
ΜηχανοΑάyων
Πανr.Uήνιος Σύλλαyος
Χημικών Μηχανικών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Από το ΕΚΑ
Στέφανος Λαιμός Μηχανολόγος
Μέλος Διοίκησης ΕΚΑ

-

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χριστίνα Θεοχάρη Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΑ

-

Περιβαλλοντολόγος

Από το ΤΕΕ

Χριστfνα Δαγκλή Δρ. Αρχιτέκτων -

Χωροτάκτης -

Περιβαλλοντολόγος

Από τον ΠΣΔΗΜ
Χρήστος Σινόνης Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Ηλεκ
τρολόγων Μηχανολόγων
Γιώργος Αyερίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Από τον ΠΣΧΜ
Εύη Παπακωνσταντίνου Μ έλος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Χη μικών Μη·
χανικών
Γιώργος Μπούμπουκας Δρ . Χημικός Μηχανικός

ΕΚΑ

1990
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Επιμέλεια Εκδοσης
ΧΡΙΠΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
1η ΗΜΕΡΑ

•

Εναρξη εργασιών Διημερίδας
τισμοί

-

Προσφωνήσεις διοργανωτών

-

Χαιρε

• Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής
•Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ρ. Κλουτσινιώτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΣΑΔΑΣ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Θ. Γιαλύρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός
• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μιχ. Χριστόλης, Πολιτικός Μηχανικός - Περιβαλλοντολόγος, Εκπρόσω
πος ΤΕΕ
• Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μ . Αγγελόπουλος, Χημικός Μηχανικός, ΕΤΒΑ Διεύθ. Περιφερ. Ανάπτυξης
και Βιομηχαν. Υποδομής
•Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑ
ΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ι
Στ. Λογοθέτης, Χημικός Μηχανικός, Δήμαρχος Πειραιά

•

-f

----. •

•

οι ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑ·
ΓΩΓΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ)
Δ. Σκαμπάς, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυ·
τικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Στ. Λαιμός, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος Διοίκη
σης ΕΚΑ

~ • ΤΟΠΙΚΗ Α ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στρ. Βουνατσής, Χημικός Μηχανικός
•Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ.
Αγγ . Χάγιος, Χημικός Μηχανικός, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων
• ΕΛΑΙΩΝΑΣ. ΠΟΙΟ το ΜΕΜΟΝ;
.
Μ . Διαμαντόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος, Σύμβουλος Περιβάλλον
τος και Πολεοδομίας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
• ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.
το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΙΠΕ ΣΧΙΣΤΟΥ.
Β. Αξιώτης, Αρχιτέκτων - Χωροτάκτης
Εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Δήμων Πειραιά (ΑΝΔΗΠ)
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2η ΗΜΕΡΑ

• ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜ·
•

ΒΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σπ. Λάπας, Χημικός Μηχανικός
;'fΓΡΑΕΡΙΟ. ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟ·

CIΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΠΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΣ ΒΙΟΜΗ·
ΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩrΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

, \

Γ. Κεδ!κογλου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑθΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΔΙΑ·
θΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑ·
ΣΤΑΣΗ, θΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΗΜQΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γ. Σαμπατακάκης, Υγειονολόγος Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής της
ΔJσης Υγιεινής του Υπουργε!ου Υγε{ας Πρόνοιας

• Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡnΑ Β-ΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑθΗΝΑΣ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
Γ. Αγερίδης , Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός εκπρόσωπος ΠΣΔΜΗ

• ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΙi ΑΠΟΔΟΧΗ
Μπ. Ζιώγας, Υγειονολόγος - Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Τεχνικής
Υπηρεσ(ας Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήfων Νομού Απικής

• ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΠΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ •
ΕΣΤΙΕΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
Γ. Παπαδημητρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός

• Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

•

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
i
Δ. Οικονόμου, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Πρόεδρος Διεπιχειρησιακού Συν
δέσμου Βιομηχανικής και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των Εργαζομένων
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ
Γ. Κοψιδάς, Δρ. Χημικός Μηχανικός - Οικονομολόγος
•Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
Ε. Διένης, Μηχανολόγος Μηχανικός
c.;ι

•

ΜΕθΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ευ. Γ. Καπετάνιος, Χημικός Βιομηχανικής Χημε!ας, Δρ. Χημικής Μηχανι
κής, ΕΣΔΚΝΑ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΠΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ 810·
ΜΗΧΑΝΙΑ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕκΑΝΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΙΚΗΣ
Γ. Γρηγορόπουλος, Χημικός Μηχανικός
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1η ΗΜΕΡΑ

21 Νοεμβρίου 1990

•ΒIΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΚΗΣ

Αντιπρόεδρος Τεχνικού

Επιμελητηρίου

Ελλάδας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ Υπεύθυνη Τμήματος Περιβάλλοντος
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙΔΗΣ Εκπρόσωπος Πανελληνίου Συλλόγου
Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων
ΕΥΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών

ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ: (Πρόεδρος)
Θα ήθελα ξεκινώντας να πω δυο λόγια. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στα
πλα(σια του γενικότερου ενδιαφέροντος και του προβληματισμού των συν
διοργανωτών, που έχει άλλωστε εκφραστε( και με παλαιότερες κοινές δρα
στηριότητες, για τη προστασ(α και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος με
ιδιαίτερη έμφαση στο Λεκανοπέδιο Απικής.
Σε μια στιγμή αναμονής, με τις προτάσεις μέτρων του ΥΠΕΧΩΔΕ σε εκ
κρεμότητα και το Ι.Χ. να μονοπωλε( το ενδιαφέρον και τη μερ(δα του λέον
τος των προτάσεων - ρυθμ(σεων, σαν να ήταν η μοναδική πηγή ρύπανσης,
ερχόμαστε απόψε ν' αναδε(ξουμε μια εξ(σου σοβαρή αιτία περιβαλλοντικής

υποβάθμισης και ρύπανσης στο Λεκανοπέδιο, που την αποτελούν οι παοα
γωγικές δραστηριότητες, μέσα από μια σφαιρική θεώρησή τους, όπου θα
παρθεί υπόψη ο περιβαλλοντικός, οικονομικός, αναπτυξιακός και κοινωνι
κός τους χαρακτήρας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, οι σκέψεις, οι προτάσεις
και τα συμπεράσματα απ' τη σημερινή μας Διημερίδα θα μπορούσαν να βοη
θήσουν την Πολιτεία στη διαδικασ(α αντιμετώπισης των προβλημάτων του
Λεκανοπεδίου.
Παρακαλούμε τον κ. Κώστα Λιάσκα, Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητη
ρίου Ελλάδας που είναι και συνδιοργανωτής φΟρέας ν' απευθύνει σύντομο
χαιρετισμό, κηρύσσοντας ταυτόχρονα tη'.' έναρξη των εργασιών της διη
μερίδας.
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•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ•

Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ: (Πρόεδρος ΤΕΕ)
Συνάδελφε Πρόεδρε,
Αγαπητο( Συνάδελφοι,
Ε(ναι περιπό να πω πόσο σημαντική ε(ναι αυτή η πρωτοβουλία του ΕΚΑ,
ώστε, μαζ( με τους κατά τεκμήριο έχοντες λόγο επιστημονικούς φορείς, να
δώσει ένα βήμα προβληματισμού και κατάθεσης προτάσεων προκειμένου
ν' αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις παραγωγικές δρα
στηριότητες που συνδέονται με τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία.
Το Τ.Ε.Ε. έχοντας σταθερή πεποίθηση ότι όλα αυτά τα προβλήματα έχουν
ανάγκη και από επιστημονική τεκμηρίωση και από κοινωνική υπευθυνότη
τα, επικροτεί και δεν συμπαρίσταται απλώς αλλά παίρνει μέρος σε τέτοιου
είδους διήμερα εργασίας όπως το σημερινό.
Δεν πρόκεται να κάνω καμμία ανάπτυξη ιδιαίτερη. Εχουμε πια συμφωνή
σει όλοι ότι, το πρόβλημα που αιωρείται και αναδύεται κάθε στιγμή με δια
φορετική μορφή, είναι αυτό που το θέτει κάπως και η εισήγηση της
Οργανωτικής Επιτροπής, αυτό το δίλημμα ανάπτυξη ή περιβάλλον, που εγώ
δεν θεωρώ ότι είναι δίλημμα, είναι δίλημμα πλασματικό. Είναι πλέον πολύ
υπαρκτό. Είναι άλλο θέμα αν επιδιώκουμε να βρούμε μεθόδους και λύσεις
ώστε να είναι συμβατή η ανάπτυξη με τη προστασία του περιβάλλοντος και
την οικολογική ισορροπία και άλλο να ξεφεύγουμε απ' το πρόβλημα θεω
ρώντας απλώς πλαστό το δίλημμα.
Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα
μας και η κοινωνία μας με πλευρές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολι
τιστικές και που όλες τις διαπερνά η καταιγιστική πλέον διεθνοποίηση των
πάντων και ιδιαίτερα της παραγωγικής διαδικασίας.
Επειδή μιλάμε συγκεκριμένα για το Λεκανοπέδιο, θέλω να πω ότι το πρό
βλημα της υπερσυγκέντρωσης των δραστηριοτήτων στο Λεκανοπέδιο και
το πρόβλημα Αθήνα, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, αναλύεται σχεδόν κα
θημερινά. Είναι γεγονός πως η Αθήνα είναι η πιο μελετημένη πόλη της Ευ
ρώπης, όπως λέγεται κατ' επανάληψη. Δεν είναι οι μελέτες που μας λείπουν.
Είναι επίσης γεγονός ότι, η Αθήνα είναι πόλη που δεν αναπτύχθηκε. Υπέ
στη απλά μια βίαιη ποσοτική μεγέθυνση, τη βιαιότερη απ' όλες τις άλλες
πόλεις της Ευρώπης, για λόγους ιστορικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, που
επίσης δεν είναι του παρόντος ν' αναλύω. Ούτε θ' αναφέρω τους χαρακτη
ριστικούς αριθμούς. Οι εισηγήσεις που θ' ακολουθήσουν είναι αρκετά ανα
λυτικές.
Θα σχολιάσω μόνο μια παράγραφο της εισήγησης της Οργανωτικής Επι
τροπής, όπου χαρακτηρίζεται ως έργο υψηλών απαιτήσεων και αξιώσεων
η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της Αθήνας. Προφανώς.
Και δεν αξιώνει μόνο η αποτελεσματική αντιμετώπιση προσεκτικό σχεδια
σμό οργάνωσης , αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού, στράτευση της
λαϊκής ευαισθησίας κλπ., όπως αναφέρει η εισήγηση, αλλά αξιώνει επίσης
και αξιώνουν οι πολίτες, παραγωγοί αυτού του Λεκανοπεδίου από την Κυ
βέρνηση, τις πολιτικές· δυνάμεις, τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φο
ρείς, μεγαλύτερη σοβαρότητα και περισσότερη αντιστοιχία λόγων και
πράξης.
Οσο τα όποια προτεινόμενα μέτρα, έστω προς συζήτηση, δεν συνοδεύ
ονται και απ ' τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που όλοι γνωρίζουμε είτε απ '
τη δουλειά μας είτε ως μηχανικοί (διοίκηση, κόστος, διαθέσιμοι πόροι και
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ιεράρχησή τους) όσο δεν γίνεται αυτό, όλες αυτές οι προτάσεις και καμμιά
φορά και οι αποφάσεις, απλώς θα χρησιμοποιούνται ως υλικό προσφιλών
και ακινδύνων διενέξεων και ως πεδίο αντιθέσεων συχνά ξένων προς το
πρόβλημα.
Γι' αυτό ας γίνει και αυτό το Διήμερο με πλήρη επίγνωση των παραγόν
των που επηρεάζουν και στρεβλώνουν το πρόβλημα του περιβάλλοντος ι
διαίτερα στο Λεκανοπέδιο . Μια επίγνωση απαραίτητη για την
συνειδητοποίηση του στ(γματος της προσπάθειας που πρέπει να κατατείνει
στη σφυρηλάτηση των δεσμών των επιστημονικών φορέων και των επιστη
μόνων πολιτών παραγωγών, με τις επιστημονικές οργανώσεις, όπως, το ΕΚΑ,

τα κοινωνικά κινήματα, την"Τ.Α., τα οικολογικά κινήματα, ώστε να'ελπiζου
με ότι θα υπερβούμε δημιουργικά, αποτελεσματικά, την αδυναμία λειτουρ
γίας των εγκαθιδρυμένων θεσμών της Πολιτείας. Είτε πρόκειται για τη
Νομοθετική Εξουσία είτε πρόκειται για την Εκτελεστική είτε πρόκειται για

τις πολιτικές δυνάμεις. Βέβαια αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα, πριν συνει- ·
δητοποιήσουμε ότι αλλού και έξω από μας έχουν ληφθεί όλες οι βασικές
αποφάσεις που ρυθμίζουν αυτά τα θέματα για τα οποία εμείς θα εξακολου
θούμε να συζητούμε χωρίς αποτέλεσμα. Και για να ελπίζουμε φυσικά ότι,
αυτή η πολυπόθητη μετατροπή της ευαισθησίας των πολιτών σε συγκεκρι

μένη πράξη θα φτάσει κάποτε.

Με αυτές τις σκέψεις κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του Διημέρου
και εύχομαι καλή δουλειά.

ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ:
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Κώστα Λιάσκα.
Καλούμε τον Γενικό Γραμματέα του ΕΚΑ κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο, ν'

απευθύνει χαιρετισμό.

Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: (Γεν. Γραμματέας ΕΚΑ)
Κυρίες και κύριοι,
Συμμετέχοντας σ' αυτό το σοβαρό για μας γεγονός, όχι από άποψη κα
ταγραφής αλλά από άποψη ουσίας, εκ μέρους της Διοίκησης του ΕΚΑ χαι
ρετίζω όχι μόνο τη συμμετοχή σας αλλά και τη συμβολή σας σε σχέση και
με αυτά που παρακάτω επιγραμματικά θ' αναφέρω.
Θα πρέπει πριν προχωρήσω σε κάποιες σκέψεις. να συγχαρώ την Οργα
νωτική Επιτροπή και αυτό όχι για κάποιους εθιμοτυπικούς λόγους, αλλά γιατί
πράγματι κουράστηκε για να οργανώσει αυτό το σοβαρp κατά την άποψή

μας γεγονός του Διήμερου με το θέμα «Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές δραστη
ριότητες και περιβάλλον)).
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι απουσιάζουν αυτοί που στο τέλος - τέλος
και ευθύνονται αλλά κυρίως που τους αναλογεί μεγαλύτερο βάρος για την
αντιμετώπιση προβλημάτων του Λεκανοπεδίου συσσωρευμένων προβλημά
των που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Η απουσία της Κυβέρνησης
κατά την άποψή μου σημαδεύει κάτι πολύ σημαντικό. Οταν μπαίνει σαν στό
χος ο φανφαρισμός και η μικροκομματική σκοπιμότητα, τότε τα Μ.Μ.Ε., η
παρουσία μεγαλοπαραγόντων, στιγματίζουν την όποια διαδικασία. Οταν φο
ρείς όπως το συνδικαλιστικό κίνημα, οι επιστημονικοί φορείς που έχουν το
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πρώτο και τον τελευτα(ο λόγο των προτάσεων για την αντιμετώπιση αυτών
των προβλημάτων διοργανώνουν τέτοιας σημασ(ας διαδικασ(ες, τότε στην
άκρη κάθονται οι κυβερνητικο( παράγοντες, υποβαθμ(ζοντας ακόμα και την
ίδια τη διαδικασ(α ακόuα και σαν νενονός. Ας ε(ναι, εμε(ς θα συνεχ(σς>υμε.
Το ΕΚΑ μόλις προχθές Σάββατο τέλειωσε μια Διεθνή Διάσκεψη Πανευ
ρωπαϊκού χαρακτήρα που καταπιάστηκε με τα προβλήματα των εργαζομέ
νων στις μεγάλες πόλεις. Ε(χε μια πλούσια συμμετοχή αλλά και πλούσιο
προβληματισμό και όχι μόνο σε σχέση μ' αυτά τα ζητήματα. Εφτανε στο ση
μείο να προσεγγ(ζει και προτάσεις και εξειδικευμένες κατευθύνσεις για την
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Πριν απ' αυτή τη Διάσκεψη που μπο
ρώ να πω ότι ε(ναι η πρώτη που έγινε στη πατρ(δα μας με πρωτοβουλία του
συνδικαλιστικού κινήματος, είχαμε κάνει κάποιες άλλες προσπάθειες παρέμ
βασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών των επιμέρους αλλά
και γενικότερα όλων που συνιστούν αυτό που λέμε περιβαλλοντικό πρόβλη
μα. Θυμ(ζω τρεις πολιτιστικού χαρακτήρα όπως παρουσιάστηκαν, αλλά δεν
ήταν καθαρά πολιτιστικές ενέργειες που είχαμε κάνει το καλοκαίρι που μας
πέρασε: Μια για τον Σαρωνικό, μια για το Ποικ(λο Ορος, μια για τον Ελαιώ
να. Πιο μπροστά ένα διήμερο με ειδικούς πάλι επιστήμονες και φορε(ς για
το συγκοινωνιακό. Και πιο μπροστά μια άλλη πάλι πολύ σοβαρή δουλειά για
το νέφος 15αι το αυτοκ(νητο και άλλες δραστηριότητες.
Εχουμε επομένως στη προσοχή μας, στο κέντρο του στόχου μας, αυτά τα

μεγάλα προβλήμαiα που ταλανίζουν όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά όλους τους πολίτες της Αθήνας. Ξέρετε, πολλές φορές μας γίνεται και κριτι
κή, γιατ( υπάρχουν , είναι γνωστό, σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπ(ζουν
οι εργαζόμενοι σε σχέση με τα εργασιακά τους ζητήματα. Προβλήματα οι
κονομικά, θεσμικού χαρακτήρα, προβλήματα συνδικαλιστικών ελευθεριών
και άλλα που είναι γνωστά, δεν είναι το θέμα μας τώρα. Και μας γ(νεται κρι
τική, γιατί λέει ενώ αυτά είναι σε έξαρση λόγω της πολιτικής της Κνβέργη
σης, της συγκεκριμένης αυτής πολιτικής, εμε(ς ασχολούμαστε με τα
ζητήματα του περιβάλλοντος και τα άλλα. Νομίζουμε ότι είναι μια άδικη κρι
τική , γιατ( αυτά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας την
ίδια, αυτά τα προβλήματα που πολλές φορές συνδέονται και με τις ίδιες τις
εργασιακές σχέσεις, τα εργασιακά προβλήματα, πρέπει πλάι - πλάι να πά
νε, να προσπαθήσουν να ευαισθητοποιήσουν και όχι μόνο τους εργαζόμε
νους, συνολικά τη κοινή γνώμη, προκειμένου να διαμορφωθούν όροι
αντιμετώπισης.
Αυτή ε(ναι η προσπάθειά μας. Και ακούγοντας πιο πριν τον Πρόεδρο του
ΤΕΕ κ. Λιάσκα να μιλάει για ένα θέμα που εμείς το έχουμε συναντήσει πολ
λές φορές ζωντανό μπροστά μας, όταν βάζαμε και παλιότερα τους προβλη

ματισμούς και τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν
να κάνουν με το περιβάλλον, μας έλεγαν ότι ιcκύριοι, προέχει η ανάπτυξη.
Τι θέλετε; Ανάπτυξη ή περιβάλλον;)) Οταν μιλούσαμε για την εργασία, τις
συνθήκες εργασίας αλλά και τις συνθήκες ζωής γύρω απ' τις βιομηχανίες
και τις βιοτεχνίες μας έλεγαν: ιc Κύριοι τι προτιμάτε; Εργασία ή ανεργία;)) Εί
ναι σίγουρα ψευτοδιλήμματα αυτά όπως προβάλλονται, γιατί δεν είναι στη
σκέψη των εργαζομένων τέτοιου είδους λογικές. Εμείς πιστεύουμε ότι η α
νάπτυξη προωθείται με τη προστασία του περιβάλλοντος. Οτι η εργασία δια
σφαλίζεται χωρίς ανεργία μέσα από τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων
αυτών.

Εχουμε ξεκινήσει κάποιες σοβαρές προσπάθειες. Αλλά _υπά~χει ένα κρί-
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σιμο ερώτημα για μας. Ενα ερώτημα που πρέπει όλοι μας όχι μόνο ν' απαν
τήσουμε σ' αυτό, αλλά να φροντ(σουμε να μην υπάρχει και σαν πρόβλημα.
Ποιό είναι αυτό; Καλά όλα τούτα. Κάνουμε διήμερα, τριήμερα, διάσκέψεις,
συνδιασκέψεις, επιστημονική τεκμηρίωση των θεμάτων, προτάσεις οι οπΟ(ες
δεν παίρνονται και υπόψη. Τι γίνεται; Ωραία αυrά τα ντοκουμέντα τα οπο(α
τα λέμε στη Κυβέρνηση και στον κάθε αρμόδιο κάθε φορά, για ν' αντιμετω
πίσει αυτά τα προβλήματα. Δεν παίρνονται υπ.όψη γιατί ε(ναι συγκεκριμέ
νες οι πολιτικές επιλογές, γιατί κυρίαρχα το ζήτημα είναι πολιτικό.
Πώς αναπτύσσουμε τη δράση μας; Πως δηλαδή ξεδιπλώνεται αυτό το τε
ράστιο ζήτη μα που έχει να κάνει με το περιβάλλον και πώς γ(νεται υπόθεση
όλων των πολιτών; Εδώ είναι και η αδυναμία μας. Δυστυχώς όπως δομήθη
κε, πέρπάτησε και έδρασε το συνδικαλιστικό κίνημα, δεν είχε καταπιαστεί
με αυτά τα ζητήματα για ν ' αναπτύσσεται παράλληλα η ταξική συνείδηση
πέρα απ ' το ζήτημα το εργασιακό, να προβάλει και να κατακτά κάθε φορά
το όποιο άλλο θέμα έχει να κάνει με τη ποιότητα της ζωής, μ' αυτό που λέ
με κάθε φορά ότι το έχουμε κληρονομήσει από τα παιδιά μας. Εδώ είναι και
η μεγάλη μας δυσκολία. Προσπαθούμε. Αρκούμε εμείς για να μπορέσουμε
ν' αναπτύξουμε εκείνη τη δυναμική που απαιτείται για την αντιμετώπιση αυ
τών των προβλημάτων; Πιστεύουμε πως όχι.
Γι' αυτό η Τ.Α ., οι επιστημονικοί φορείς, όλη αυτή τη προσπάθεια που κά
νουμε για μια συνεργασία, για μια διεύρυνση και μέσα απ' τη διευρυμένη
αυτή αντιμετώπιση του προβλήματος, να φτάσουμε σ' αυτό το σημείο που
πράγματι ο πολίτης θα έχει ευαισθητοποιηθεί και θα συμμετέχει ενεργά, δρα
στήρια και αγωνιστικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών . Δια
φορετικά θα μείνουμε και θα λειτουργούμε σαν μια λέσχη και βεβαίως είναι
έξω απ' τα μυαλά του συνδικαλιστικού κινήματος τέτοιου είδους λογική .
Μ ' αυτές τις σκέψεις θα πετύχει σίγουρα το Διήμερο. Είμαι σίγουρος γι'
αυτό γιατί έχω δει και τις εισηγήσεις αλλά γνωρίζω και τη ποιότητα και την
αγωνιστική θέληση των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση αυτών των
προβλημάτων. Αλλά το επόμενο βήμα είναι το κρίσιμο σε σχέση με τη πο
ρεία. Εδώ πάνω όλοι πρέπει να παίξουμε τον αποφασιστικό ρόλο, να σκύ
ψουμε στα σοβαρά για να ενεργοποιηθεί ο πολίτης πάνω σ' αυτά τα
ζητήματα.
Ευχαριστώ.

ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ:
Ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα του ΕΚΑ κ. Χρήστο Πολυζωγόπου
λο. Καλούμε τον Πρόεδρο του ΠΣΔΗΜ κ. Χρήστο Σινάνη, ν' απευθύνει χαι
ρετισμό.

Χ. ΣΙΝΑΝΗΣ: (Πρόεδρος ΠΣΔΗΜ)
Κυρίες κα ι κύριοι,

αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Η πρωτοβουλία i-tόυ ανελήφθη από το ΕΚΑ, το ΤΕΕ, τον ΠΣΔΗΜ καί τον
ΠΣΧΜ , δεi.ι είναι μια πρωτοβουλία της μιας φοράς. Είναι πρωτοβουλία που
έχει ένα σοβαρό παρελθόν και θα έχει πιστεύουμε και ένα σοβαρό μέλλον.
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Ηδη υπάρχουν κοινές εκδηλώσεις αρκετά πετυχημένες και με σοβαρή ανά
λυση των θεμάτων που διαπραγματεύθηκαν. Ε(ναι λοιπόν μια πρωτοβουλ(α
που ελπ(ζουμε ότι θα σuνεχιστει Το ΕΚΑ νομ(ζουμε ότι πρωτοποριακά λει
τουργε( ως προς τα ζητήματα που θ(γει γιατ( θέλει να ενημερώσει και τα

μέλη του και τα Σωματε(α, όλους τους εργαζόμενους και τον αθηναϊκό λαό,
για το τι συμβα(νει στη πόλη που ζουν και εργάζονται, για το πως θα διεκδι
κηθε( μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Το ΤΕΕ και εμείς οι άλλοι δύο Πανελλήνιοι Σύλλογοι, ο ΠΣΔΗΜ που έχω
τη τιμή να ε(μαι Πρόεδρος και ο ΠΣΧΜ, ανταποκρινόμαστε στη θέση που
πρέπει να πα(ρνει ο επιστήμονας απέναντι στα μεγάλα λαϊκά προβλήματα.
Η θέση εκε(νη που θέλει να θέσει την έγκριτη επιστημονική γνώση αρωγό
στα λαϊκά αιτήματα, βοηθό και θεμελιωτή των εργατικών διεκδικήσεων.
Εχουμε μπροστά μας δυο πολύ σοβαρές σημαντικές αναφορές. Βιομηχα
ν(α - βιοτεχν(α απ' τη μια πλευρά και περιβάλλον απ' την άλλη. ' Η με άλ
λα λόγια, ανάπτυξη και περιβάλλον. Πολλές προσπάθειες έχουν γ(νει για
να εμφανιστούν οι έννοιες αυτές αλληλοσυγκρουόμενες. Αυτο( που τις εμ
φανίζουν έτσι δεν κόπτονται πραγματικά ούτε για την ανάπτυξη ούτε για
το περιβάλλον. Εμείς σαν ΠΣΔΗΜ ξέρουμε και πιστεύουμε ότι, οι έννοιες
αυτές μπορεί να συνυπάρχουν. Αρκε( να μην αντιμετωπ(ζουμε τη βιομηχα
νική παραγωγή σαν πηγή ή όχι ρύπανσης, αλλά σαν οικονομική μονάδα που
έχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Το σύνολο αυτό των δραστηριοτήτων πρέ
πει να εντάσσεται αρμονικά στη πόλη ή στη περιοχή, πρέπει να του εξα
σφαλ(ζεται μια αναγκαία υποδομή, πρέπει να ελέγχεται η αναγκαιότητά του
και το μέγεθός του. Είναι λανθασμένος ο χαρακτηρισμός μιας βιομηχανίας
σαν ρυπαίνουσας επειδή η εστία καύσεως είναι αρρύθμιστη. Γιατί η ρύθμι
ση μπορεί να γ(νει και να γίνει εύστοχα και εύκολα. Αντ(θετα, μια βιομηχα·
νία όπου κυριαρχούν οι ιατρικές μπλούζες, π.χ. μια βιομηχανία γάλακτος,
γίνεται μια ιδιαίτερα ρυπογόνα μονάδα, επειδή έρχονται και φεύγουν 100
Φορτηγά 4 φορές τη μέρα για να φέρουν το γάλα, να πάρουy το παγωτό,
να ξαναφέρουν το γάλα, να πάρουν το γιαούρτι. Αυτό το μικρό παράδειγμα
είναι ενδεικτικό του πόσο αναγκαίος είναι ο σχεδιασμός στη χωροθέτηση
των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ενας σχεδιασμός που θ ' αντιμετωπίσει
το περιβάλλον με διαφορετικό τρόπο απ' ότι συνηθίζεται να γίνεται. Με τη
φιλοσοφία δηλαδή του ότι, δεν είναι δυνατόν να ρυπαίνεις πρώτα και να πλη
ρώνεις μετά για τη ρύπανση που παράγεις. Γιατί κάτι τέτοιο δημιουργεί κό
στος χωρίς ωφελιμότητα.
Ο ΠΣΔΜΗΜ σ' αυτό το διήμερο θ' αντιμετωπίσει ένα σοβαρό κατά τη γνώ
μη μας θέμα, που είναι η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανιών και βιο
τεχνών στη περιοχή της Αθήνας, υποχρεώσεις, όρια και έλεγχος, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, που θ ' αναπτύξει αύριο ο συνάδελφος Γιώργος
Α γερίδης που είναι στην Οργανωτική Επιτροπή.
Πέρα απ' αυτό, επειδή αυτές τις μέρες συζητούνται και πάμπολλα μέτρα
σε σχέση με το περιβάλλον και βέβαια μέσα σ' αυτά αναφέρεται και το ζή
τημα της βιομηχανίας, θα ήθελα τελειώνοντας να θυμίσω τρεις βασικές προ
τάσεις που ο ΠΣΔΗΜ έχει αναπτύξει και υποστηρίζει:
1. Η εξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας και η αναμόρφωσή της όσον α
φορά τη χωροθέτηση με βάση την εξέταση της ρυπαντικότητας μιας μονά
δας σαν σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων.
2. Η πρότασή μας για το ξεκίνημα από τώρα ενός αναγκαίου δικτύου της
τάξεως των 120 χλμ. που υπολογίζουμε ότι θα έχει ένα κόστος γύρω στα
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4 δις, ένα εφικτό κόστος που θα υποδεχθε( το φυσικό αέριο για τη λει
τουργ(α των βιομηχανιών στο Λεκανοπέδιο, άρα τεράστια με(ωση της ρύ
πανσης και

3. Η ουσιαστικοπο(ηση ενός συνόλου δυνατοτήτων που θα οδηγήσει στις
ρυθμ(σεις και στον έλεγχο των μονάδων.
Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στο άλλωστε συνδιοργανούμενο από μας Δι
ήμερο και ελπ(ζω ότι θα την έχουμε.
Ευχαριστώ.
ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ:
Ευχαριστούμε και εμείς τον Πρόεδρο του ΠΣΔΗΜ κ. Χρήστο Σινάνη.
Λόγω απουσίας του Προέδρου του ΠΣΧΜ , χαιρετισμό θ ' απευθύνει το μέ
λος του Δ.Σ. κα Εύη Παπακωνσταντfνου.

Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: (Μέλος του Δ.Σ. του ΠΣΧΜ)

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
Φίλες και φίλοι,
Ο ΠΣΧΜ ε(χε την ιδέα και για την συνδιοργάνωση της Διημερ(δας για το
νέφος και αυτοκ(νητο και για τη σημερινή και για άλλες που έχουμε συν
διοργανώσει. Η σημερινή εκδήλωση ίσως φαfνεται απ' τη πρώτη ματιά ότι
έρχεται κόντρα στο πνεύμα των ημερών που όλη η κοινή γνώμη ασχολε(ται
με τους πίνακες τιμών των αυτοκινήτων. Παρ' όλο που εfμασταν οι πρώτοι
που ανοίξαμε το ζήτημα του αυτοκινήτου και παρ' όλο που εκτιμούμε ότι
πράγματι το αυτοκ(νητο είναι απ' τους πρώτους παράγοντες της δημιουρ·
γίας του νέφους, με τη σημερινή εκδήλωση ερχόμαστε να θυμ(σουμε ότι υ
πάρχουν και άλλες δραστηριότητες που συμβάλλουν σ' αυτό και που σήμερα
σκόπιμα ίσως δεν συζητιούνται απ ' τους αρμόδιους.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΚΑ ήταν λίγο θυμωμένος σήμερα γιατί δεν
μας τίμησε η Κυβέρνηση με τη παρουσία της ούτε και οι κάμερες των Μ . Μ.Ε.
Δεν πειράζει Γενικέ, καμμιά φορά μπορεί να είναι και ενθαρρυντικό αυτό
το σημάδι. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και υπόγεια ρεύματα και υπόγειες
διαδρομές που φτάνουν τα μηνύματα. Δεν είναι πάντα απαρα(τητο να φτά
νουν στα Μ . Μ .Ε. Και τις ανησυχίες σου για την ενδεχόμενη παθητικοποίη·
ση ή αδράνεια της κοινής γνώμης, υπάρχουν και αντίθετες ενδείξεις. Πριν
πολύ λίγα χρόνια, ποιός θα μπορούσε να μιλήσει για την αποθάρρυνση της
χρήσης του Ι .Χ.; Σήμερα είναι ένα πάρα πολύ ώριμο θέμα. Σfγουρα όλοι οι
Αθηναίοι συζητούν πια ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην πρέπει να χρησιμο·
ποιούν τα Ι .Χ. τους και να χρησιμοποιούν άλλα μέσα μεταφοράς. Ποιός θα

συζητούσε θέματα βιομηχανικής ρύπανσης; Θα έλεγα ότι και το ίδιο το ερ
γατικό κίνημα είχε δέος μπροστά σ' αυτό το θέμα. Σήμερα όλα αυτά τα θέ
ματα είναι ώριμα μέσα από καθημερινή και υπόγεια «ζύμωση11.
Θα τελειώσω, ακριβώς επειδή πολλές φορές δεν είναι γνωστά πολλά
πράγματα απ' τα Μ . Μ .Ε., ενημερωτικά θα ήθελα να πω ότι, ο Σύλλογός μας
βρίσκει ιδιαίτερη σκοπιμότητα σ' αυτή τη συνδιοργάνωση στο να συζητηθεί
έτσι γενικά το θέμα βιομηχανία και περιβάλλον. Αλλά θα ήθελα να σας ενη
μερώσω ότι έχει ήδη διοργανώσει ειδικές κλαδικές ημερίδες για κλάδους
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βιομηχανιών και περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα έχει διοργανώσεις για λιπά
σματα και περιβάλλον, για βυρσοδεψε(ακαι περιβάλλον και την άνοιξη διορ
γανώνουμε Ημερίδα με θέμα: (( Βιομηχανία πλαστικών και περιβάλλον>> και

συνεχίζουμε. Είπαμε ότι αυτό είναι μια βαθύτερη μελέτη του θέματος, ενώ
μια Ημερίδα σαν αυτή εδώ έχει τη δική της σκοπιμότητα.
Με τα λόγια αυτά εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συνδιοργανω
τές μας, να ευχηθούμε και σε άλλα και καλή επιτυχία στην εκδήλωση.

ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ:
Ευχαριστούμε την κα Εύη Πάπακω11σταντίνου από τον ΠΣΧΜ.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι, υπάρχει ένα μήνυμα από τον Υπουρ
γό Περιβάλλοντος κ. Μάνο, ο οποίος λυπάται που δεν μπόρεσε να παρα

στεί στην αποψινή Συνεδρίαση, δεδομένου ότι στις 5.00 είχε σύσκεψη με
τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως και στις 9.00 έπρεπε να βρίσκεται στη
Βουλή .

Στη συνέχεια θα ήθελα να πω ότι, τη Διημέρίδα μας τιμούν με τη παρου
σία τους ο κ. Χρήστος Κατσιγιάννης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο
κ. Ρούλης Κοκκελίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Πει
ραιά κ. Στέλιος Λογοθέτης, ο Δήμαρχος Ταύρου κ. Παναγ ιώτης Βακαλόπου
λος, ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας κ. Δημήτρης

Σκαμπάς, η Αντιπρόεδρος Ταύρου κα Τζένη Βαλαλάκη και ο κ. Αγγελος Χά·
γιος, Δημοτικός Σύμβουλος Αθηνα(ων.
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