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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Επισκέψεις του ΤΕΕ/ΤΑΣ σε σημαντικές βιομηχανίες της περιοχής μας 

 
 

Κύκλο επισκέψεων ξεκίνησε το ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς σε βιομηχανικές μονάδες της περιοχής μας, με 

σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών με τους υπεύθυνους, τα στελέχη και τους 

μηχανικούς που εργάζονται σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, αυτές τις μέρες 

πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις: 

 

Την Παρασκευή 1 Ιουλίου, μαζί με το Σύλλογο Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Νομού 

Φθιώτιδας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Chipita A.E. 

στη ΒΙ.ΠΕ Λαμίας, παρουσία του τεχνικού διευθυντή, Μηχανολόγου Μηχανικού κ. Μπουμπουρή Νίκου. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά ιδίως θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, θέματα 

ενεργειακού κόστους της επιχείρησης, καθώς και η αναπτυξιακή της πορεία. 

 

Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου, μαζί με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Βοιωτίας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και 

ξενάγηση στην Αλουμίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, που αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες εγκαταστάσεις σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκή κλίμακα. Παρουσία του Δ/ντος 

Συμβούλου και Δ/ντή του εργοστασίου κου Στεφανίδη, του Αναπληρωτή Δ/ντή και Δ/ντή Ανθρώπινου 

Δυναμικού κου Γεωργαλά, του Προϊσταμένου Κοινωνικής Διαχείρισης κου Παπασπύρου και του 

Υπεύθυνου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων κου Καραβά, πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση 

πάνω σε θέματα ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά αλουμίνας και αλουμινίου, σε θέματα υγιεινής 

και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και στις νέες επενδύσεις που ολοκληρώνονται το τελευταίο 

χρονικό διάστημα. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΣ κ. Αθανάσιος Λυκόπουλος δήλωσε 

σχετικά: 

" Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που ζούμε, υπάρχει ακόμα και η Ελλάδα που δημιουργεί, που παράγει, 

που καινοτομεί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί αυτή η Ελλάδα αποτελεί τη μόνη μας ελπίδα. Γι’ 

αυτό και ως ΤΕΕ/ΤΑΣ κάνουμε συναντήσεις με άξιους εκπροσώπους της που δημιουργούν στον τόπο 

μας, όπως είναι η Chipita και η Αλουμίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε . Δύο βιομηχανίες στις οποίες η δουλειά 

που γίνεται είναι πολύ σημαντική. Ενημερωθήκαμε για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές 

και αναπτύξαμε τις θέσεις μας για τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και προστασία του 

κάθε εργαζομένου. Πεποίθηση δική μου και όλων των συναδέλφων μηχανικών είναι, ότι δεν νοείται 

σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τη στήριξη και την 

αναπτυξιακή προοπτική βιομηχανιών του πρωτογενούς τομέα. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθεί αυτό 

και όλο το πολιτικό μας σύστημα, τόσο πιο άμεσα και ορατά θα είναι τα θετικά αποτελέσματα για την 

οικονομία και την κοινωνία μας. Από την πλευρά μας, η επικοινωνία μας και η συνεργασία μας με τις 

μεγάλες αλλά και με μικρότερες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής μας θα συνεχιστεί και στο 

μέλλον." 

 

Επισυνάπτονται φωτογραφίες. 


