
 

 

Η ιστορία δεν έχει τέλος, Μόνο Αρχή…. 
Συγκίνηση -  Υπερηφάνεια & Ενότητα  – επέτειος 60 χρόνων ΟΒΥΕ 
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Σε συγκινησιακό, αλλά, και εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουνίου 

στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «holiday inn», στο πλαίσιο της Γ.Σ., της Ομοσπονδίας, 

επετειακή κλαδική εκδήλωση για τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΟΒΥΕ (1962-2022). 

«Η ιστορία δεν έχει τέλος, μόνο αρχή ….» το κεντρικό μήνυμα της επετείου 60 χρόνων, που 

εκφώνησε ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, Δημήτρης Βαργιάμης, κατά την έναρξη εργασιών της ΓΣ., 

το Σάββατο 18 Ιουνίου, δίνοντας παράλληλα το έναυσμα για την έναρξη της εορταστικής 

επετείου. 

Τις εργασίες της εορταστικής επετείου, συντόνιζε ο A΄ αντιπρόεδρος της ΟΒΥΕ, Ιορδάνης 

Παπαδόπουλος.  

Στο βήμα.., ο  Επίτιμος  πρόεδρος της ΟΒΥΕ, Σπύρος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος φανερά 

συγκινημένος, περιέγραψε στιγμές και  γεγονότα, που υπήρξαν Ορόσημα για την ιστορία της 

Ομοσπονδίας.(θεσμοθέτηση επαγγέλματος Π.Δ. 38/1991 κα. Σημαντικά). Αξίζει να αναφερθεί,  

ότι το «παρών» στην επέτειο της Ομοσπονδίας έδωσε  και το Μέλος της τότε ομάδας εργασίας 

του Π.Δ 38/1991,  κ. Μ. Καρατρασόγλου, που μαζί με τον επίτιμο πρόεδρο της ΟΒΥΕ και άλλα 

Μέλη, συνέταξαν  το σχέδιο του Π.Δ. 38/1991 του κλάδου, που αποτέλεσε  τη   θεμελιώδη  βάση 

για την περαιτέρω ανάπτυξη του επαγγέλματος  

Επίσης, την επέτειο της ΟΒΥΕ, τίμησε και κόσμησε  με την παρουσία του, ο πρόεδρος της 

ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος Καββαθάς, που για ακόμη μια φορά εξέπληξε ευχάριστα το σώμα 

απονέμοντας τιμητική πλακέτα της ΓΣΕΒΕΕ στην ΟΒΥΕ,  την οποία και παρέδωσε στον πρόεδρο 

της Ομοσπονδίας. 

Επιπροσθέτως, την επέτειο 60 χρόνων τίμησαν με την παρουσία τους, ο πρόεδρος του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ),  κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος 

της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ), κ. 

Θεόφιλος Παγιάτης και ο Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ) κ. 

Κωνσταντίνος Δαμίγος, καθώς και εκπρόσωποι  εταιρειών του χώρου. Οι προαναφερθέντες 

επίσημοι προσκεκλημένοι απηυθύναν χαιρετισμό στο σώμα όσον αφορά στην  επέτειο των 60 

χρόνων από την ίδρυση της ΟΒΥΕ.  

Όσο περνούσαν τα λεπτά, η «συγκίνηση μεγάλωνε» με αποκορύφωμα τις βραβεύσεις παλαίμαχων 

και αξιόλογων συναδέλφων για την προσφορά τους στην Ομοσπονδία και γενικότερα στον κλάδο. 

Ειδικότερα, Βραβεύτηκε ο πρώην πρόεδρος της ΟΒΥΕ, Ηλίας Χούντας. Το βραβείο απένειμε 

ο πρόεδρος του Δ.Σ., της ΟΒΥΕ, Δημήτρης Βαργιάμης. 

Ακολούθησαν οι βραβεύσεις των συναδέλφων : Κωνσταντίνου Λάππα από τον Β΄αντιπρόεδρο 

της ΟΒΥΕ, Δημήτρη Καϊλάρη, του  Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου από τον ταμία Κωνσταντίνο 

Σαγώνα, και του Θεόδωρου Μπομπόνη από το γενικό Γραμματέα, Παναγιώτη Παπαργύρη. 



Όλοι οι παρόντες συνάδελφοι, που βραβεύτηκαν μίλησαν για την ενότητα του κλάδου ενώ, 

τόνισαν- μεταξύ και άλλων-  ότι αισθάνονται όμορφα για την ιδιαίτερη τιμή της διοίκησης την  

οποία και ευχαρίστησαν.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της ΟΒΥΕ προσκάλεσε για να βραβεύσει και τους 

συναδέλφους : Π. Ασλανίδη, Γ. Κωνσταντέλλο, Α. Σίσκο, Γ. Τοδίτσκα και Δ. Ταξιάρχη, οι οποίοι 

για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Τα βραβεία τους παρέλαβαν εκπρόσωποι 

συνδέσμων, που ανήκαν.  

Επίσης, για την πολυετή του προσφορά στο Σ.Κ. των Ε.Β.Ε. βραβεύτηκε από τη διοίκηση ο 

πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος Καββαθάς, καθώς και ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου,  Πρόεδρος 

του Ε.Ε.Α για τη συνεχή προσφορά του στον Επιμελητηριακό θεσμό της χώρας. 

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας, επίσης  βράβευσε την κ. Βούλα Μουρτά για τη συνεχή 

υποστήριξή της σε δράσεις του κλάδου, το βραβείο απένειμε στην κ. Μουρτά, ο πρόεδρος, 

Δημήτρης Βαργιάμης. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας,  ευχαρίστησαν όλους τους συναδέλφους για τη 

μαζική συμμετοχής τους, αλλά και την  προσφορά τους στον κλάδο, τις εταιρείες του χώρου που 

υποστήριξαν τις εκδηλώσεις, τον κλαδικό Τύπο (υδραυλικό & θερμουδραυλικό) για τον  πολυετή 

αγώνα   τους στην ενημέρωση του κλάδου, και ασφαλώς τον επίτιμο πρόεδρο της ΟΒΥΕ,  Σ. 

Αναγνωστόπουλο και  τους παλαίμαχους συναδέλφους, Η. Χούντα, Κ. Λάππα, Κ. 

Αθανασόπουλο, Π. Ασλανίδη, Γ. Κωνσταντέλλο, Α. Σίσκο, Θ. Μπομπόνη, Γ. Τοδίτσκα και 

Δ. Ταξιάρχη, για την πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά τους στην Ομοσπονδία και 

γενικότερα στον κλάδο.  

Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο αδιάλειπτος αγώνας από το 1962 και μετέπειτα για σωστές και 

ποιοτικές εγκαταστάσεις για τη Θεσμοθέτηση των αδειών κ.α.,   μέσα από την έκδοση του Π.Δ. 

38/1991, συνετέλεσε σε  μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του επαγγέλματος.  

Ο κλάδος – η Ομοσπονδία,  συνεχίζει τον αγώνα για ποιοτικές εγκαταστάσεις και αγωνίζεται  για  

τον εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και τη σύνδεσή  του με την αγορά.  

Επίσης, αγωνίζεται  για τη δημιουργία και θέσπιση νέων σύγχρονων  κανονισμών για τη 

θέρμανση, την ύδρευση, τον καθαρισμό των  δικτύων θέρμανσης. Μεταξύ και άλλων,  

μακροπρόθεσμος στόχος της ΟΒΥΕ, είναι η συμμετοχή των πρωτοβάθμιων σωματείων και της 

Ομοσπονδίας στο χτίσιμο του επαγγέλματος και στην ποιοτική και «υγιής» εξέλιξή του. 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια της ομοσπονδίας ολοκληρώθηκαν με το σαφές και 

ενωτικό μήνυμα του προέδρου του ΔΣ της ΟΒΥΕ, Δημητρίου Βαργιάμη «Μόνοι μας 

μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά». (Έλεν Άνταμς Κέλερ – 

Αμερικανίδα συγγραφέας).  

 

Οι εργασίες της Γ.Σ. συνεχίστηκαν την Κυριακή 19/6/2022.  



Αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος, επι των θεμάτων Ημερησίας Διάταξης, αλλά και γενικότερα 

κλαδικά και  Περιφερειακά θέματα, ενώ αναδείχθηκαν και ζητήματα που θα διερευνηθούν από τη 

διοίκηση της Ομοσπονδίας, η οποία λειτουργεί ανοιχτά, συντεταγμένα και συλλογικά για την 

υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων των μελών όλης της χώρας,  χωρίς διαχωρισμούς.  

Όσον αφορά στις ψηφοφορίες η Γ.Σ. των αντιπροσώπων υπερψήφισε τα θέματα που είχαν τεθεί 

προς  ψηφοφορία  στην Ημερησία διάταξη  με συντριπτική πλειοψηφία δίνοντας  συγκατάθεση  

και  έγκριση  στη διοίκηση να συνεχίσει το έργο της.  

Ολοκληρώνοντας, το εξαιρετικά σημαντικό από τη Γ.Σ., και την εορταστική επέτειο, είναι ότι ο 

κλάδος έδειξε  ποιοτικά χαρακτηριστικά,  και αυτό που μένει και παραμένει διαχρονικά 

αναλλοίωτο  είναι η Υπερηφάνεια και η Ενότητα που τον χαρακτηρίζει.  

 

 

 


