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Κύξηε Υπνπξγέ,
Τηο ηειεπηαίεο εκέξεο ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθό ηύπν όπνπ γίλεηαη
εθηελήο αλαθνξά ζηα θιεηζηά επαγγέικαηα, αλαθέξεηαη ΞΑΝΑ ην επάγγεικα ηνπ
αξηνπνηνύ, γηα αθόκα κία θνξά εληειώο ιαλζαζκέλα. Τνλίδνπκε ηδηαηηέξσο πσο απηά
ηα δεκνζηεύκαηα εθ ηνπ πνλεξνύ δηνρεηεύνληαη από ηα Σνύπεξ Μάξθεη θαη ηνπο
αξηνβηνκήραλνπο.
Τν κόλν πνπ απεπρόκαζηε ζε
Υπνπξγεία είλαη λα γηλόκαζηε
απνθύγνπκε δηόηη ε θαηάζηαζε
εληππώζεηο. Θα επαλαιάβνπκε
αξηνπνηνύ είλαη αλνηθηό.

θάζε καο ππόκλεκα θαη θξνύζε ζηα αξκόδηα
γξαθηθνί, πξάγκα όκσο πνπ δελ κπνξνύκε λα
έρεη πιένλ δηαθύγεη ηεο νπζίαο θαη εκκέλεη ζηηο
όκσο αθόκα κία θνξά όηη ην επάγγεικα ηνπ

Τν επάγγεικα ηνπ αξηνπνηνύ ήηαλ θιεηζηό έσο θαη ην 1968. Δσο ην 1992
ππήξραλ γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί (απνζηάζεηο βησζηκόηεηαο κεηαμύ ησλ
αξηνπνηείσλ νη νπνίεο θαηαξγήζεθαλ κε ην λ. 2665/92 α. 65) Σήκεξα δελ ππάξρεη
απνιύησο θαλέλαο πεξηνξηζκόο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία αξηνπνηείνπ ζηελ
Διιάδα.
Τν παξάδεηγκα ηνπ Πνισλνύ πδξαπιηθνύ δελ κπνξεί λα έρεη θακία εθαξκνγή ή λα
απνηειέζεη επηρεηξεκαηνινγία γηα νηνλδήπνηε επηζπκεί λα αζθήζεη ηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ αξηνπνηνύ. Καη απηό δηόηη:
Πνιιά αξηνπνηεία έρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνύλ από λνκίκσο δηακέλνληεο ζηελ
Διιάδα νηθνλνκηθνύο κεηαλάζηεο, πέξαλ ηνπ Έιιελα πνιίηε ν νπνίνο κπνξεί λα
ηδξύζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη αξηνπνηείν. Με ην Ν.3526/07 έρεη απινπζηεπζεί θαη ε
δηαδηθαζία γηα ηελ αδεηνδόηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ αξηνπνηίαο. Άξα αδίθσο
ραξαθηεξίδεηαη ην επάγγεικα ηνπ αξηνπνηνύ σο θιεηζηό επάγγεικα.

Η ζπλερήο αλαθνξά ζην επάγγεικα ηνπ αξηνπνηνύ σο «θιεηζηό» γίλεηαη εθ ηνπ
πνλεξνύ κε άκεζν ζηόρν ηελ επηπιένλ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνζθάησο ςεθηζζέληνο
λόκνπ 3526/07, ελόο λόκνπ ν νπνίνο:
Τέζεθε ζε πιήξε εθαξκνγή από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2008
Έηπρε ηεο έγθξηζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Δληζρύεη ηνλ πγηή αληαγσληζκό.
Πξνζηαηεύεη ηνλ θαηαλαισηή από παξαπιαλεηηθέο πξαθηηθέο.
Δθζπγρξνλίδεη θαη απινπζηεύεη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
αξηνπνηείνπ θαη γεληθόηεξα ησλ κνλάδσλ αξηνπνηίαο.
Η επιδιωκόμενη ηροποποίηζη επήλθε ηον Μάιο ηου 2010. Μία ηξνπνπνίεζε,
απνηέιεζκα αγαζηήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Οκνζπνλδίαο Αξηνπνηώλ Διιάδνο θαη
ηεο Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο, αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαο Καηζέιε.
Μία ηξνπνπνίεζε ε νπνία πξνθαλώο δελ ηθαλνπνίεζε ηνπο νιίγνπο, νη νπνίνη
θαηέρνπλ έλα εμέρνλ θνκκάηη ηεο αγνξάο, θαη πνπ δξνκνινγνύληαη ζην λα θιείζνπλ
εληειώο ηα θαηαζηήκαηά καο. Γηόηη απηή ε αληίιεςε έρεη δνζεί ζηνλ ρώξν θαη θιάδν
καο. Όηη ε θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ νιηγνπσιίσλ
έλαληη ησλ νηθνγελεηαθώλ καο επηρεηξήζεσλ.
Κύξηε Υπνπξγέ,
Η Οκνζπνλδία Αξηνπνηώλ Διιάδνο απνηειεί ηνλ αλώηαην ζπλδηθαιηζηηθό
θνξέα ηνπ θιάδνπ ησλ αξηνπνηώλ, θαζώο αληηπξνζσπεύεη 15.000 αξηνπνηνύο .
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνύλ 14.400 βηνηερληθά αξηνπνηεία,
ελώ νη άκεζα απαζρνινύκελνη ζηα αξηνπνηεία (αξηνπνηνί, αξηεξγάηεο, βνεζνί
αξηεξγαηώλ, ηερλίηεο, πσιεηέο, πσιήηξηεο, εξγάηεο)αλέξρνληαη ζηνλ βαζκό ησλ
67.000.
Οη έκκεζα ζπλεξγαδόκελνη αλέξρνληαη ζηνλ αξηζκό ησλ 70.000 νηθνγελεηώλ.
Λεηηνπξγνύλ 120 θπιηλδξόκπινη – αιεπξνβηνκεραλίεο θαιύπηνληαο έλαλ
ηεξάζηην αξηζκό εξγαδνκέλσλ.
Οη έκπνξνη αιεύξσλ αλέξρνληαη ζηνπο 110 ελώ νη θαηαζθεπαζηηθέο θαη
εκπνξηθέο εηαηξείεο κεραλεκάησλ αξηνπνηίαο αλέξρνληαη ζηηο 80, θαιύπηνληαο
επίζεο έλα επξύ θάζκα εξγαδνκέλσλ όπσο ηερλίηεο, εξγάηεο, νδεγνί, πσιεηέο.
Ταπηόρξνλα ζε θάζε πόιε ηεο Διιάδαο πθίζηαληαη δεθάδεο πξνκεζεπηέο
βνεζεηηθώλ πιώλ (καγηά, ζεζάκη, έιαηα, ραξηηθά, είδε ζπζθεπαζίαο, θαζαξηζηηθά,
απνξξππαληηθά).

Σε θάζε γεηηνληά πνπ ηδξύεηαη θαη ιεηηνπξγεί αξηνπνηείν, δεκηνπξγείηαη έλαο
νηθνλνκηθόο θαη θνηλσληθόο ηζηόο από δηάθνξα κηθξνκάγαδα (θξενπσιεία,
ςηιηθαηδίδηθα, καλάβηθα, θιπ).
Τα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπκε απηήλ ηε ζηηγκή, αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ
πξαγκαηηθή εηθόλα ηεο Βηνηερληθήο Αξηνπνηίαο ελώ νη εξγαδόκελνη πνπ αλαθέξακε
ζηεξίδνληαη θαη' απνθιεηζηηθά ζηελ Βηνηερληθή Αξηνπνηία.
Σπγθεθξηκέλα, ζηνλ ρώξν ηεο βηνηερληθήο αξηνπνηίαο, νη επελδύζεηο είλαη
θνληά ζηα 3 δηο. Δπξώ. Καη αλαθεξόκαζηε ζε ηδία θεθάιαηα ησλ αξηνπνηώλ, γηαηί
ειάρηζηνη αξηνπνηνί έρνπλ πξόζβαζε ζηνπο αλαπηπμηαθνύο θαη επελδπηηθνύο λόκνπο.
Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε επελδύζεηο πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ην 95% ηνπ
κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ πξνέξρεηαη από Διιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο,
ελώ ν εμνπιηζκόο ησλ θαηαζηεκάησλ βηηξίλεο, ςπγεία θ.ι.π είλαη 100% από
Διιεληθέο εηαηξίεο.
Δθζέηνληαο ηα παξαπάλσ, δηαθξίλνπκε όινη καο πσο ε Βηνηερληθή Αξηνπνηία
απνηειεί έλα δσηηθό νηθνλνκηθό θνκκάηη ην νπνίν ηαπηόρξνλα εληζρύεη ηελ Δζληθή
Οηθνλνκία θαη ζπκβάιιεη κε απνθαζηζηηθόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο
ζηελ Διιάδα.
Όζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο ηηκήο ηνπ ςσκηνύ ζηελ Διιάδα, εηεζίσο
πξνβαίλνπκε 2-3 θνξέο ζε ηηκνιεςίεο ηηο νπνίεο θαη παξαζέηνπκε ζηνπο αξκόδηνπο
θνξείο, επαλαιακβάλνληαο πάληα κε ζηνηρεία από όιεο ηηο Δπξσπατθέο Οκνζπνλδίεο
όηη ην ςσκί ζηελ Διιάδα πσιείηαη θζελόηεξα θαηά 30% από όηη ζε άιιεο
Δπξσπατθέο ρώξεο , ζε αληίζεζε κε ηα ππόινηπα ηξόθηκα πνπ ηα πξνκεζεύεηαη θαηά
12% αθξηβόηεξα.
Τα ζηνηρεία απηά επηβεβαηώζεθαλ θαη από ηελ ηειεπηαία έξεπλα ηεο Eurostat
όπνπ αλαθέξεηαη όηη ηα ιαραληθά θαη ην ςσκί πσινύληαη θζελόηεξα ζηελ Διιάδα
ελώ είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο.
Καη απηό έρεη ηελ εμήγεζή ηνπ θαη κάιηζηα πνιύ ινγηθή: Τν ςσκί δελ είλαη
ηδηαίηεξα επηθεξδέο, ελώ ε αξηνπνηία ελ γέλεη ζηελ Διιάδα δελ ραξαθηεξίδεηαη από
ηηο πην θεξδνθόξεο επηρεηξήζεηο. Ο ιόγνο πνπ επηβηώλεη είλαη ε πξνζσπηθή εξγαζία
ησλ πεξηζζόηεξσλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ απαζρνιείηαη ζην αξηνπνηείν γηα 1214 ώξεο/ 24 σξν επί 365 εκέξεο εηεζίσο.
Από ηα σο άλσ αλαθεξόκελα πξνθύπηεη, απνδεηθλύεηαη θαη δηθαηνινγείηαη ε
ρακειή ηηκή ηνπ ςσκηνύ ζηελ Διιάδα θαη ε δηαθνξά ηεο ζε ζρέζε κε ηηο Δπξσπατθέο
ηηκέο. Απαληάηαη επίζεο θαη ην εξώηεκα ζην γηαηί ην ςσκί ηνπ θνύξλνπ ηεο γεηηνληάο
είλαη θζελόηεξν αθόκα θαη από ην βηνκεραληθό θαη θαηεςπγκέλν πνπ πξνκεζεύεηαη ν
θαηαλαισηήο από ηηο ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ θαη ηα Σνύπεξ Μάξθεη.

Τν παξάδνμν είλαη πσο ην ζέκα ηεο ηξνπνπνίεζεο αλέθπςε ζηελ πην έληνλε
πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, όπνπ ν αξηνπνηόο παιεύεη λπρζεκεξόλ πξνθεηκέλνπ λα
πξνζθέξεη ζηνλ θαηαλαισηή πνηνηηθό θαη θζελό ςσκί, αγσληδόκελνο κε όια ηα κέιε
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Η ελ γέλεη νηθνλνκηθή θξίζε ινηπόλ «αθνύκπεζε» θαη ηελ Βηνηερληθή
αξηνπνηία αθνύ λαη κελ απαζρνινύληαη ηα πεξηζζόηεξα κέιε ηεο θάζε νηθνγέλεηαο
ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 365 εκέξεο ην ρξόλν, δελ θαιύπηνληαη δε, νύηε ηα
ηξέρνληα έμνδα.
Η ηξαγηθή απηή θαζεκεξηλή θαηάζηαζε κεηαθπιύεηαη ζηνπο άκεζνπο
ζπλεξγάηεο καο, θπξίσο ζηνπο θαηαζθεπαζηέο κεραλεκάησλ. Αξθεηέο από απηέο ηηο
επηρεηξήζεηο έρνπλ θηάζεη ζην έζραην όξην , θαη δεδνκέλσλ ησλ επεξρόκελσλ
αιιαγώλ νδεγνύληαη κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζην λα βάινπλ ινπθέην κε όπνην
θόζηνο απηό ζα έρεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε.
Κύξηε Υπνπξγέ,
Σαθέζηαηα γλσξίδνπκε όηη ην πξόγξακκά ζαο είλαη ηδηαίηεξα βεβαξπκκέλν κε
ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνύλ γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη γηα ηελ
ελδπλάκσζε ηεο ρώξαο καο έλαληη ηεο ηεξάζηηαο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Θα
επηζπκνύζακε παξ’ όια απηά, κία θαη’ ηδίαλ ζπλάληεζε καδί ζαο πξνθεηκέλνπ λα
αλαπηύμνπκε δηα δώζεο ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ έλαλ παξαγσγηθό θιάδν κε
δπλακηθή πεξίπνπ 150.000 εξγαδνκέλσλ.

Αλακέλνληαο ηελ ζεηηθή ζαο, ειπίδνπκε αληαπόθξηζε ζην αίηεκά καο, ζαο
επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ .
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