
  
Ε.Π.Ε. 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΩΝ  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ  ΤΗΛ. 2106548568  2106548667   FAX  2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 

 

 

 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

 

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 
ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 18ης.6.2014 

 

  



  



 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ  

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 
ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 18ης.6.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη 
 
ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ:  Ε.Π.Ε. 



 



Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2014 

 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 

 

 

  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 

 

 

 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

6 

 

 

 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  
 

  7 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Αντύπας Ζαν – Τζεμίλ    Βρεττάκος Θεόδωρος 

Δανέζης Κωνσταντίνος    Δανιήλ Πέτρος 

Θεοδωρέλλης Δημήτριος    Καραμανιώλη Ευαγγελία 

Κατεβαίνης Χρήστος     Κορφιάτης Δημήτριος 

Κουζούλογλου Αλέξανδρος    Κωνσταντόπουλος Γεώργιος 

Λιόση Αντιγόνη     Λυγερός Γεώργιος 

Μανωλάκος Σωτήριος    Ματθιουδάκης Θεόδωρος 

Μιχαλάκης Γεράσιμος    Μιχάλαρος Ανδριανός 

Μιχοπούλου - Σούχλα Μαρία   Μουστάκας Δημήτριος 

Μόφορης Γρηγόριος     Μπελέκας Ανδρέας 

Νάστου Δήμητρα     Νικολακάκης Ελευθέριος 

Οικονόμου Ιερόθεος     Παπαδάκης Μιχαήλ 

Παπαθανασίου Γεώργιος    Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος 

Σωτηρίου Γεώργιος     Χρυσικόπουλος Γεώργιος 

Ψαρράς Μιχαήλ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξόπουλος Σπυρίδων    Αποστολέλλης Νικόλαος 

Αρβανιτάκης Παντελής    Βασιλάτου Ιωάννα 

Γιανναράς Σταύρος     Δρομπόνης Βασίλειος 

Εξαρχος Ηλίας     Καζάκος Λάμπρος 

Κανακάκης Βασίλειος    Καστάνης Ιωάννης 
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Λειβάδης Σπύρος     Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος 

Μερτζάνη Κυριακή     Μήλιος Τρύφων 

Μπαλκάμος Γεώργιος    Μπεθάνης Νικόλαος 

Μπισταράκης Σπυρίδων    Μπούτση - Χαραλαμπίδου Αθηνά 

Παπαδόπουλος Νικόλαος    Παπαηλίας Χρήστος 

Πλατής - Αθανασίου Αγγελής   Πούλος Ζαχαρίας 

Ρούσση Ευαγγελία     Σαμανίδου Γκαλίνα 

Σιγάλας Γεώργιος     Σκούφος Θεόφιλος 

Σοφός Κωνσταντίνος    Σπανού Μαρία 

Τριποδάκης Κωνσταντίνος    Τσιριγώτης Πέτρος 

Τσιτούρας Γεώργιος     Φαράσαλης Γεώργιος 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΕΠ 

Γιάγκας Μιχάλης     Παπαδάκη Ευγενία 

Τσόλα Ευθυμία     Δημητροπούλου Ελένη 

Καλόπλαστος Δημήτρης     Κασιμάτη Παρασκευη 

Μουζακίτης Λεωνίδας    Λεκάκου Αθανασία 

Γκλεζάκου Άννα     Σαρρή Ελένη 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΒΕΠ 

Κυριακίδης Μιχαήλ     Χαλόφτης Γεώργιος 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε με το 1ο θέμα. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων 07/04/2014 και 

30/04/2014. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει κανένας κάποια αντίρρηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, εμένα δεν μου έχουν έρθει τα πρακτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να σου έχουν έρθει σε ψηφιακή μορφή. (παρεμβάσεις 

εκτός μικροφώνου) 

 Και ο κ. Μουστάκας λέει δεν έχει πάρει.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: κ. Πρόεδρε, να σας κάνω άλλη μια φορά την παράκληση, 

εφόσον υπάρχουμε ως μέλη στο Δ.Σ. τα αριστίνδην και εγώ και ο συνάδελφος ο 

Τσατσαρίδης, γιατί να μην παίρνουμε κι εμείς τα πρακτικά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει λόγος να μην τα πάρετε.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Δεν ξέρω, εγώ δεν τα παίρνω. Δεν μου έρχονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κακώς.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αμα θέλει θα τα στείλουμε.  

 ------------------ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα, λόγω του ότι έχουμε ένα πρόβλημα σε έναν κλάδο που 

είναι ο κλάδος του δέρματος θα ήθελα λίγο προ ημερησίας διατάξεως να 

δώσουμε το λόγο στον κ. Κατεβαίνη γιατί έχουν προκύψει κάποια θέματα, παρ' 

όλο που έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες και στον Οργανισμό Αθήνας, 

υπάρχει σχέδιο στον Οργανισμό Αθήνας αλλά ο Οργανισμός Αθήνας απ' ό,τι 

ξέρουμε πάει για διάλυση και ταυτόχρονα τους έχουν έρθει χαρτιά στον 

εισαγγελέα, έχουν ... εδώ στο δικηγόρο, κάνουμε υπόμνημα γιατί αύριο τους 

έχει καλέσει ...  

 Ταυτόχρονα ήρθαν και από τη Νομαρχία τώρα, από την Περιφέρεια 

ήρθαν διοικητικά πρόστιμα πλέον που δεν έχουν άδειες λειτουργίας, αλλά το πιο 

πιθανό είναι ότι πρέπει να πάρουμε, μάλλον το καλύτερο είναι να πάρουμε μια 

απόφαση ως Διοικητικό Συμβούλιο να στηρίξουμε πάνω απ' όλα τον κλάδο αυτό 

αλλά και ταυτόχρονα να βγούμε έξω και με δελτία τύπου και με όλα αυτά γιατί 

δεν γίνεται άλλο αυτό. Είναι ένας κλάδος πολύ δυναμικός στη χώρα μας, δεν 

βρέθηκε ποτέ ένας χώρος να μετεγκατασταθούν, την πληρώνουν αυτές οι λίγες 

επιχειρήσεις που μείνανε.  Θα χαθεί μια τεχνογνωσία που είναι χιλιάδων ετών 

στη χώρα μας γιατί η Πολιτεία αδυνάτησε τόσα χρόνια να βρει ένα χώρο να 

μετεγκατασταθούν οι βυρσοδέψες. 'Η να αδειοδοτηθούν με κάποιες συνθήκες.  

Δηλαδή εκεί που είναι, δεν το κατάλαβα, γιατί να μην αδειοδοτηθούν εκεί που 

είναι, να τους βάλουν τις κατάλληλες προδιαγραφές. Καταρχήν, δεν έχουν πάρει 

ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Οι πιο πολλοί έχουν πάρει, είναι από τους 

κλάδους που δεν πήραν ποτέ να κάνουν έναν εκσυγχρονισμό, να πάρουν ένα 

μηχάνημα.  

 κ. Κατεβαίνη έχετε το λόγο. 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: (πρόβλημα μικροφωνικής, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

 κ. Πρόεδρε, τα είπατε όλα επιγραμματικά. Εγώ δεν έχω να προσθέσω 

κάτι. Απλώς έχουμε την κατάθεση στον εισαγγελέα αύριο... που μας ρωτάει για 
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ποιο λόγο δουλεύουμε σήμερα. Εμείς το συζητήσαμε χθες... Εχουμε κάνει 

χιλιάδες υπομνήματα για τις άδειες λειτουργίας και θέλω να επισημάνω αυτό. 

Οτι έχουμε στείλει και μια επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης από πέρσι τον 

Ιούνιο νομίζω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε πάρει απάντηση. 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: ... από πέρσι το Σεπτέμβριο και δεν μας έχουν απαντήσει.  

 Ζητάμε απεγνωσμένα αυτή τη συνάντηση γιατί είναι το θέμα πολιτικό για 

να λυθεί πιστεύω. Αυτό, μία δήλωση, ένα δελτίο τύπου από το Επιμελητήριο 

σκληρό γιατί ο Πρωθυπουργός από πέρσι το  Σεπτέμβριο, ένα χρόνο σχεδόν 

τώρα, δεν έχει απαντήσει. Δεν μας έχει δεχθεί να μας ακούσει καν. Μάλλον 

θέλει να κλείσουμε. Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε, κ. Κατεβαίνη. Το Επιμελητήριο πιστεύω ομόφωνα θα είναι 

δίπλα, συμπαραστάτης σας. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Δεν θα χωροθετήσουμε εμείς. Δεν είναι δουλειά μας να χωροθετήσουμε 

εμείς. Δεν είναι δουλειά μας, να χωροθετήσει το Υπουργείο. Γιατί αν πάμε τώρα 

στο Πέραμα και πούμε να πάνε τα βυρσοδεψεία εκεί θα έρθει εδώ το μισό 

Πέραμα, θα έρθουν να ...  

 Συνεχίζουμε τώρα με την επικύρωση των πρακτικών των Διοικητικών 

Συμβουλίων. Πιστεύω να τα επικυρώσουμε και να τα διαβάσετε. Να τα 

ξαναστείλουμε πάλι σε κάποιους συναδέλφους, δυο τρεις που δεν τα έχουν 

πάρει, και αν έχουν κάποιες αντιρρήσεις να τα βάλουμε στο επόμενο Δ.Σ. 

 Αρα, εγκρίνονται. 
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ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Οικονομικός Απολογισμός 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Διευθυντής ο κ. Γιάγκας. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σας έχει μοιραστεί ο Οικονομικός Απολογισμός, τον έχετε πάρει και 

αν έχετε ερωτήσεις πάνω σ' αυτό, στη διάθεσή σας. Αλλιώς, επικυρώνουμε. 

Εξάλλου, τα αποτελέσματα, αν θέλετε να σας πω δυο κουβέντες.  

 Λοιπόν, κατά τη χρονιά αυτή, το 2013, είχαμε έσοδα 967.003,31 ευρώ 

και είχαμε δαπάνες 830.598,99 ευρώ. Αρα, παρατηρείται ότι είχαμε θετικά 

αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα -ναι, πρωτογενές πλεόνασμα. Εκείνο που 

οφείλουμε να ξέρουμε και να ξέρετε όλοι είναι τα ταμειακά μας υπόλοιπα, τα 

αποθεματικά μας δηλαδή, στις 31/12/2013 είναι 431.140,37 ευρώ. Αυτά 

αναλύονται... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυξήθηκαν. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, είναι η χρονιά η οποία πέρασε είχαμε ένα πλεόνασμα 100 τόσες 

χιλιάδες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και περιμένουμε και από τα ΛΑΕΚ άλλες 80.000 περίπου.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Από αυτά 174.000 περίπου είναι σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, 

1.145 ευρώ είναι σε μετοχές του ΟΛΠ που είχαμε απο παλιά αγοράσει, στην 

Τράπεζα Πειραιώς είναι κατατεθειμένα 242.062 και στην Τράπεζα της Ελλάδος 

είναι 13.266,65 ευρώ. Ετσι αναλύεται δηλαδή το ταμειακό μας υπόλοιπο. 

 Θέλω να σας πω ότι υποχρεώσεις προς τρίτους δεν έχουμε, 

βραχυπρόθεσμες ή μακροχρόνιες. Τις έχουμε εκπληρώσει όλες σχεδόν και 

πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας προς την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων και 
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προς την ΓΣΕΒΕΕ.Αυτή είναι η ταμειακή κατάσταση πλέον του Επιμελητηρίου. 

Φέτος βέβαια δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι, δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα εξ 

αιτίας του γεγονότος ότι από 1/1/15 σταματάει η υποχρεωτική εγγραφή των 

επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, άρα πολύ λίγες επιχειρήσεις θα έρθουν και η 

μόνη πηγή εσόδων τώρα στα Επιμελητήρια ή από 1/1/15 θα είναι ό,τι 

προβλέπεται από τις συναλλαγές που θα γίνονται με το ΓΕΜΗ. Αυτές οι 

υποχρεωτικές μιλάω.  

 Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες οικονομικές προσπάθειες που 

γίνονται από πλευράς Επιμελητηρίου έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση 

διαφόρων προγραμμάτων ευρωπαϊκών, με το ΛΑΕΚ κατά κύριο λόγο σ' αυτή τη 

φάση, όπου αναμένονται γύρω στις 80.000 ευρώ για το 2013 και βεβαίως η 

φετινή χρονιά όπου ξαναμπήκαμε στο ΛΑΕΚ και αναμένουμε πάλι στα ίδια ποσά.  

 Επίσης, κάνουμε προσπάθειες να αξιοποιήσουμε προγράμματα, άλλου 

είδους προγράμματα ευρωπαϊκά και μέσα σ' αυτά εντάσσονται και το επόμενο 

θέμα που περιλαμβάνεται σήμερα στην ήμερήσια διάταξη, το πρόγραμμα 

Erasmus+.  

 Επίσης, έχουμε φροντίσει να περιορίσουμε τα έξοδά μας στα απόλυτα 

αναγκαία, στις απόλυτα αναγκαίες δαπάνες και γι' αυτό μέχρι τώρα το 

Επιμελητήριό μας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα όπως άλλα ίσως Επιμελητήρια 

μπορεί να ξέρετε ότι αντιμετωπίζουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Παντελής. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ερώτηση. Επειδή εγώ σας είπα δεν μου έρχονται τα πρακτικά 

και ούτε ο Απολογισμός, η ερώτηση είναι: Πρώτον, είμαστε στον Ιούνιο. Γιατί 

γίνεται ο Απολογισμός τώρα; Και η δεύτερη ερώτηση, εάν ο Απολογισμός 

συμφωνεί με τον προϋπολογισμό που είχαμε το '13 κάνει. Τι τροποποιήσεις 

έχουν γίνει δεν ξέρουμε. Και πότε θα γίνει ο προϋπολογισμός του '14;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον έχουμε περάσει του '14.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ακριβώς, επειδή... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τα έχεις μπερδέψει, Παντελή.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Δεν τα έχω μπερδέψει. Είμαστε Ιούνιο, πρώτη φορά συζητήμε 

απολογισμό τον Ιούνιο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κάνετε λάθος. Ο απολογισμός πάντα συντάσσεται τέτοια εποχή και 

κατατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης προς έγκριση ο Απολογισμός αυτή την 

εποχή, περίπου. Λίγο, δέκα μέρες πριν, δέκα μέρες... Ο απολογισμός. Σε ό,τι 

αφορά τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός εκτελείται για το 2014, 

εκτελείται κανονικά, δεν έχουμε προβλήματα και σε ό,τι αφορά τον 

προϋπολογισμό του 2015 θα τα συζητήσουμε μετά τον Οκτώβριο ή το 

Νοέμβριο. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ο προϋπολογισμός του '13 με τον απολογισμό του '13 

συμβαδίζουν; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ε, βέβαια. Αμα δεν συμβάδιζαν δεν θα είχαμε εγκρίσεις, έτσι; 

Βεβαίως είναι αντιληπτό ότι ένας προϋπολογισμός απλώς προϋπολογίζει 

πράγματα, άρα υπάρχουν θέματα που μπορεί να μην γίνουν ή να γίνουν, αλλά 

επειδή εδώ οι δαπάνες μας είναι ουσιαστικά ανελαστικές γιατί αναφέρονται κατά 

κύριο λόγο σε μισθοδοσίες και σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις που έχει το 

Επιμελητήριο και αναλώσιμα. Καταλαβαίνετε ότι πολύ λίγο ξεφεύγουμε από τον 

προϋπολογισμό μας. Αλλά είμαστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός αν τύχει κάτι απρόοπτο και χρειαστεί κάτι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ετσι μόνο και μπορώ να σας πω ότι με τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός του '13 με τις δράσεις που ανέπτυξε το 

Επιμελητήριο νομίζω, κ. Πρόεδρε, θα έρθει και ο Διοικητικός απολογισμός, 
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νομίζω ότι έχουμε πάει αρκετά καλά σαν Επιμελητήριο γιατί είχαμε αυξημένες 

δράσεις αλλά και περιορισμένες δαπάνες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπαθανασίου. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Επειδή δεν θα υπάρχουν συνδρομές μελών από του 

χρόνου, δεν πρέπει να προβλέψουμε κάτι για τα έσοδα από τα μέλη; Αν 

μπορούμε να πάρουμε συνδρομές, τι μπορούμε να προσφέρουμε. Δηλαδή 

μπορούμε να προσφέρουμε πολλά πράγματα, όπως είναι για το ΤΕΒΕ, για 

ασφαλιστικά για οποιαδήποτε θέματα. Να μπορούμε να πείσουμε τα μέλη να 

μείνουν, γιατί αν δεν υπάρχει υποχρεωτική συνδρομή ... Νομίζω ότι πρέπει να 

κάνουμε κάτι και έχουμε συμβούλους εδώ να βάλουμε μια σειρά για του 

χρόνου. Γιατί κάτι πρέπει να γίνει σ' αυτό. Νομίζω το Επιμελητήριο προσφέρει 

ορισμένα πράγματα όπως... Να πείσουμε τα μέλη έστω με μια μειωμένη 

εισφορά να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Νομίζω από τώρα πρέπει να το 

κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μουστάκας. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Καλησπέρα, συνάδελφοι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση 

στον Πρόεδρο και στο Προεδρείο.... (πρόβλημα μικροφωνικής, δεν έχει 

καταγραφεί καθαρά) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς, η κυρία ... την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την 

προσπάθεια που κάνει και αυτή πραγματικά με τα οικονομικά σε συνεργασία με 

την κα Δημητροπούλου που είναι στο Οικονομικό τμήμα, πάει πάρα πολύ καλά 

αλλά καλύτερα τα υπηρεσιακά θέματα που τα γνωρίζουν, δηλαδή η κα 

Μιχοπούλου δεν είναι όλη την ημέρα εδώ. Είναι η κα Δημητροπούλου, είναι ο 

διευθυντής που τα χειρίζονται και όλες τις απορίες μπορούν να τις λύσουν 

άμεσα. Η κα Μιχοπούλου μπορεί να σας διάβαζε τη λίστα, καλό είναι, δεν το 

συζητάμε. 
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι, αλλά Πρόεδρε χαλάμε και το θεσμό όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν χαλάμε κανένα θεσμό.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Τουλάχιστον ο Ταμίας γι' αυτό είναι. Και αν χρειαστούμε κάτι ο 

διευθυντής εδώ είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα εμείς το κάναμε μόνο και μόνο να εξυπηρετηθείτε εσείς και να 

λυθούν όλες οι λεπτομέρειες και όλες οι απορίες. Οχι, κάνεις λάθος.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εγώ εκείνο που θέλω να πω από τη δικιά μου πλευρά, εκείνο που 

θέλω να πω και εκφράζω και την θέση της Υπηρεσίας συνολικά, όχι μονο τη 

δικιά μου προσωπική ως Μιχάλης Γιάγκας, και των συναδέλφων που 

ασχολούνται στο Οικονομικό τμήμα, θέλω να ευχαριστήσω την κα Μιχοπούλου 

για τη συνεχή παρουσία και για το... Τέλος πάντων, θέλω να ευχαριστήσω την 

κα Μιχοπούλου και για τη συνεχή παρουσία που έχει εδώ, και για τον έλεγχο 

που ασκεί και για τη συνεργασία που έχουμε ως Υπηρεσία με την κα 

Μιχοπούλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τον απολογισμό, συμφωνούμε; Ο κ. Μόφορης. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Να κάνω μια ερώτηση. Πόσες υπηρεσίες έξτρα χρεώνονται, 

χρεώνονται εξτρά ας πούμε, γιατί είχα ένα πρόβλημα τον προηγούμενο καιρό, 

είχε κάποιος μια μη μεταβολή στοιχείων της εταιρείας του και χρεώθηκε από το 

Επιμελητήριο 15-20 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το ΓΕΜΗ μάλλον. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Δεν έχει σχέση με το ΓΕΜΗ. Απλώς μη μεταβολή στοιχείων της 

εταιρείας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το ΓΕΜΗ. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Εστω και το ΓΕΜΗ. Δηλαδή πόσες υπηρεσίες χρεώνονται εξτρά 

στο Επιμελητήριο;  Γιατί τώρα με τη μη υποχρεωτικότητα των Επιμελητηρίων 
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αν χρεώνουμε και τέτοια πράγματα, όταν ζητάνε απλά χαρτιά δηλαδή, δεν είναι 

τίποτα, ένα χαρτί είναι και το χρεώσουμε 20 ευρώ ας πούμε, χτυπάει και 

άσχημα στους συναδέλφους βιοτέχνες. Δηλαδή, τι υπηρεσίες είναι αυτές που 

χρεώνονται εξτρά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ΓΕΜΗ, το ΓΕΜΗ το οποίο...  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Το ΓΕΜΗ, το ΓΕΜΗ, ωραία. Τι χρεώνει στις εργασίες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει λίστα.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Το ΓΕΜΗ δηλαδή τι σημασία έχει, ποια η ουσία... Δηλαδή να 

χρεώνεται, δηλαδή να μπαίνει ένα επιπλέον χαράτσι, ας το πω έτσι, για να 

διευκολυνθεί ποιος; Οι επιχειρήσεις δηλαδή ή το Επιμελητήριο; Το κράτος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, πριν... 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Γιατί με την υποχρεωτικότητα των Επιμελητηρίων, να 

ολοκληρώσω ένα λεπτό, στην ουσία οι συνάδελφοι χρηματοδοτούσαν το 

Επιμελητήριο και χωρίς να ερωτηθούν γινόντουσαν αυτά που γινόντουσαν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν για να κάνεις μια μεταβολή πλήρωνες δικηγόρους, 

Πρωτοδικεία, που σου στοίχιζε πολύ περισσότερο από τα 20 ευρώ.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Δεν μιλάω για μεταβολή και δεν μιλάω για τροποποίηση ούτε για 

τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, οποιοδήποτε χαρτί ζητούσες πριν, αν ήθελες από 

Πρωτοδικείο κι αυτά, ξέρεις τι στοίχιζε. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Από το Πρωτοδικείο δεν σε χρεώνουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Ταμείο Νομικών.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, ακούστε με λίγο.  
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ΜΟΦΟΡΗΣ: Το θέμα τουλάχιστον να ξέρουμε τι χρεώνεται. Αν υπάρχει κάποια 

λίστα ας πούμε και πού μπορώ να την αναζητήσω, γιατί δεν σας κρύβω ότι μου 

ξέφυγε το γεγονός αυτό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κοιτάξτε, επειδή θα κληθείτε και στην πορεία να πάρετε θέση για 

διάφορα θέματα, τώρα σχετικά με την εξέλιξη των Επιμελητηρίων και...  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση γι' αυτό το θέμα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Η οποία ποια είναι; Να καταργηθούν τα Επιμελητήρια;  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Ναι, να καταργηθούν. Με αυτό τον τρόπο ... να καταργηθούν. Να 

καταργηθούν, αλλά να φροντίσουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στα 

Επιμελητήρια να αποκατασταθούν.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εμάς, δεν το θέτω...  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Θεωρούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν βοήθησαν σε τίποτα τη 

βιοτεχνία και ειδικά τη μικρή βιοτεχνία και το μικρό μαγαζί. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Καλά, κοιτάξτε τώρα, ξεκίνησε η συζήτηση με τον κ. 

Κατεβαίνη από το νόμο 84/84 έχουμε 2014. Εχουν περάσει 30 τόσα χρόνια και 

τα βυρσοδεψεία είναι ακόμα εκεί. Από τότε μέχρι τώρα 30 χρόνια τα 

Επιμελητήρια παρεμβάσεις, κόντρα παρεμβάσεις δεν κάνανε τίποτα όσον αφορά 

τη διαδικασία να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, π.χ. τα βυρσοδεψεία, εκτός τις 

άλλες που έχουν κλείσει χιλιάδες. Αρα, λοιπόν, μην μας ξενίζει το ότι "δεν 

κάνουν τίποτα". 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω λίγο για το ΓΕΜΗ αλλά επί της πολιτικής 

θέσης την οποία εκράζει ο κ. Μόφορης ή ο κ. Αντωνιάδης περί της κατάργησης 

των Επιμελητηρίων είναι μια πολιτική θέση, σεβαστή, δεν την ασπάζομαι 

βεβαίως σε καμία περίπτωση και δεν έχει να κάνει με το αν οι εργαζόμενοι 

χάσουν την δουλειά τους. Το εάν έχουν αδυναμίες τα Επιμελητήρια..  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα μιλάει σαν πρόεδρος των εργαζομένων. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, δεν έχει να κάνει με το τι  θα γίνουν οι εργαζόμενοι. Αλλά είναι, 

σκεφτείτε αυτό, αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος τρόπος και ο μόνος φορέας 

συλλογικής εκπροσώπησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Κάνετε λάθος κατά τη γνώμη μου. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν κάνω καθόλου λάθος και θα το καταλάβετε πάρα πολύ καλά 

μετά από λίγο με την κατάργηση των Επιμελητηρίων όταν θα κοπούν όλα τα 

κονδύλια υπέρ της ΓΣΕΕ και της ΕΣΕΕ και όλων αυτών των οργανώσεων που 

δεν θα έχουν τίποτα και θα σβήσουν όλοι αυτοί οι κλάδοι. Αυτό, πρέπει να το 

αντιληφθείτε κι εσείς, είναι ένας έμμεσος τρόπος, δηλαδη το χτύπημα των 

Επιμελητηρίων είναι ένας έμμεσος τρόπος χτυπήματος του συνδικαλιστικού 

κινήματος. Δεν είναι όμως εκεί τώρα... 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Να το αφήσουμε γιατί αυτή τη στιγμή, να σας απαντήσω, γιατί 

αυτή τη στιγμή πάμε σε άλλα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Να την κάνουμε αν θέλετε άλλη 

μέρα. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Ούτε η ΓΣΕΒΕΕ μας εκπροσωπεί με τον τρόπο που λειτουργεί ούτε 

η ΕΣΕΕ.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εντάξει, αυτό είναι δικό σας. Μόνο το ΠΑΜΕ. Αλλά είναι ένα άλλο 

θέμα όμως. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Ούτε τα Επιμελητήρια ούτε και οι Ομοσπονδίες. Θεωρούμε ότι 

είναι συμβιβασμένες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες που διαμορφώνουν μια 

κατάσταση κλεισίματος και συρρίκνωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το 

δείχνουν και τα γεγονότα. Αυτή τη στιγμή συμβάλανε με τον τρόπο δράσης όλα 

αυτά τα χρόνια να συρρικνωθούν και συμφωνούνε με μια κεντρικότερη πολιτική 

που θέλει να εξαφανίσει από την αγορά όλες τις μικρές επιχειρήσεις.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γράφεται συνάδελφοι στα πρακτικά τίποτε από αυτά.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω, μόνο θα πω για το ΓΕΜΗ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το ΓΕΜΗ λιγάκι για να το κλείσουμε, να προχωρήσουμε στα 

θέματα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτή είναι μια κουβέντα μεγάλη τώρα, άμα θέλετε την κάνουμε άλλη 

φορά.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Εγώ σας ρώτησα γιατί πληρώνουμε 20 ευρώ για απλά πράγματα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ακούστε με λίγο, από 'κει ξεκινήσαμε. Λοιπόν, μέχρι τώρα ήσασταν 

υποχρεωμένοι, ήταν υποχρεωμένες όλες οι επιχειρήσεις να εγγράφονται στα 

Επιμελητήρια υποχρεωτικά και να παίρνουν από αυτά, πέρα από τον άλλο ρόλο 

που έχουν τα Επιμελητήρια, να παίρνουν κάποια πιστοποιητικά. Γνωρίζετε πολύ 

καλά ότι το πιστοποιητικό στο Επιμελητήριό μας παρείχετο δωρεάν ή ήταν 

ενσωματωμένο στη συνδρομή η οποία παρείχετο και σχεδόν όποιος και να πάρει 

και αυτή τη στιγμή αν πάρει οποιοδήποτε πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο 

μέσω της βάσης δεδομένων, ηλεκτρονικά δηλαδή, το παίρνει δωρεάν και δεν το 

πληρώνει. Οταν όμως έρχεται εδώ και απασχολεί την υπηρεσία πέρα από το ένα 

ή το δεύτερο πιστοποιητικό, πληρώνει 3 ευρώ. 

 Ομως, στα Επιμελητήρια μεταφέρθηκε μια πολύ σημαντική αρμοδιότητα 

που έχει να κάνει με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

δεν είναι απλά ένα μητρώο όπου καταγράφεται η επιχειρηματική δράση. Είναι η 

ληξιαρχική πράξη όλων των επιχειρήσεων. Είναι ο χώρος δημοσιότητας όλων 

των πράξεων των επιχειρήσεων. Είναι ένα δικαστικό μητρώο, για να το έχετε 

υπόψη σας. Μέσα από αυτό αποκτάτε νομική υπόσταση. Χωρίς την υπάρξη του 

ΓΕΜΗ δεν υπάρχει νομική υπόσταση για καμία επιχείρηση. Αυτό είναι και πρέπει 

να το συνειδητοποιήσετε και εσείς και όλοι μας να το συνειδητοποιήσουμε για 

να μην το χτυπάμε δηλαδή, για να μην χτυπάμε τα πόδια μας.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  
 

  21 

 Από 'κει και ύστερα, οι πράξεις που γίνονται καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 

έχουν ένα κόστος. Ποιο είναι αυτό. Οταν εγγράφεται μια επιχείρηση στο ΓΕΜΗ 

δεν πληρώνει σχεδόν τίποτα. Εχει κάποια τέλη συγκέντρωσης κεφαλαίου κ.λπ., 

τα οποία καταργήθηκαν παρεμπιπτόντως, για τους νομικούς κι όλα αυτά, 

καταργήθηκαν. Μέχρι τώρα μία επιχείρηση που δημοσίευε μία πράξη της στο 

Εθνικό Τυπογραφείο πλήρωνε από 300, 400, 500, 1.000, 1.500, 2.000 και 3.000 

ευρώ το χρόνο. Αυτά τα ποσά καταργήθηκαν όλα. Πλέον η δημοσιότητα 

εξασφαλίζεται μέσα από την αναγγελία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Αυτό 

λοιπόν είναι όφελος των επιχειρήσεων και οικονομικό. Πέρα από το γεγονός της 

διαφάνειας και της διαύγειας των πράξεων. 

 Οταν λοιπόν εσείς φέρνετε τώρα μια πράξη για καταχώρηση στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο, αυτό που λέγεται ΚΑΚ, παίρνει έναν Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρησης και αυτό τιμολογείται με 10 ευρώ για κάθε πράξη καταχώρησης, 

που από αυτά τα 10 ευρώ 5 μένουν στο Επιμελητήριο και 5 ευρώ πηγαίνουν 

στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, η οποία συντηρεί όλο το φάσμα, όλη την 

υλικοτεχνική υποδομή και όλα τα προγράμματα που αναφέρονται στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο. Αυτό είναι το κόστος. Ομως, αντιλαμβάνεστε ότι με αυτό το 

μικρό κόστος που σήμερα πληρώνετε για τις καταχωρήσεις δεν είναι δυνατόν να 

συντηρηθεί όλο το σύστημα. Και γι' αυτό σε συνδυασμό με την κατάργηση, αν 

αυτή ισχύσει, της υποχρεωτικότητας της εγγραφής, σίγουρα το επόμενο 

διάστημα θα αναπροσαρμοστεί αυτό το τέλος ούτως ώστε να μπορεί να 

συντηρεί το όλο σύστημα λειτουργίας του. Αυτή είναι η υποχρέωσή σας. Και 

βεβαίως η βεβαίωση που πήρατε περί μη καταχώρησης, γιατί και αυτό είναι 

πράξη, αυτή τιμολογείται, δεν ξέρω πόσο πλήρωσε ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε 

να συναλλαγεί με το Επιμελητήριο. Αυτές είναι οι πράξεις πάντως. Σήμερα για 

κάθε πράξη καταχώρησης που απαιτεί δημοσιότητα αντί να την στείλετε εσείς 

στο Εθνικό Τυπογραφείο και να πληρώσετε όλα τα ποσά που πληρώνατε μέχρι 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

22 

τώρα, πληρώνετε 10 ευρώ, αναρτάται στο Διαδίκτυο και πλέον φεύγετε από την 

υποχρέωση των άλλων οικονομικών σας υποχρεώσεων.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Πληρώνονται και τα αντίγραφα;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τα αντίγραφα όταν παρέχονται. Προσέξτε, όταν τα παίρνετε από το 

διαδίκτυο δεν πληρώνετε. Οταν παίρνετε όμως από τις υπηρεσίες, το κόστος 

αυτό που παίρνετε, δηλαδή πόσο κάνει το φωτοτυπικό, το ένα και το άλλο της 

θεώρησης, όλα αυτά πληρώνονται. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: κ. Γιάγκα, την περασμένη βδομάδα έκανα τροποποίηση στην 

εταιρεία μου. Τα αντίγραφα τα έφερα εδώ. Εγινε η καταχώρηση της εταιρείας 

με την τροποποίηση.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Νομίζω είναι 3 ευρώ. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Τα αντίγραφα τα είχα, σφραγιστήκανε, βγήκε το χαρτί του 

ΓΕΜΗ που βγαίνει και πλήρωσα 40 ευρώ. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Πολύ καλά κάνατε. Δεν απασχολήσατε την υπηρεσία εκείνο το 

διάστημα;  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Για τις σφραγίδες;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Για όλο αυτό το πράγμα, τον έλεγχο που έκανε η υπηρεσία την 

απασχολήσατε, θα πληρώσετε. Αυτό κάνατε.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εντάξει. Αλλά πάντως, δεν πληρώναμε ποτέ για τροποποίηση 

ούτε το Εθνικό Τυπογραφείο ούτε ... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, σας είπα ότι έχει αλλάξει. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Για τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. που είναι η μάζα. Άλλο οι Ανώνυμες.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Πήγαινες στον δικηγόρο, σου θεωρούσε τα αντίγραφα, τα πλήρωνες 

και τα πλήρωνες δυο φορές και τρεις φορές. Εντάξει. Απλά, τώρα όλοι αυτοί 
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έχουν φύγει από τη μέση και έχει μειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης των 

επιχειρήσεων. Έχει μειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μουστάκας. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: κ. Διευθυντά, αυτά που είπατε καλώς είναι. Μπορείτε να μας τα 

στείλετε και γραπτώς να τα έχουμε κι εμείς όλα; Αυτό δηλαδή το θέμα του 

ΓΕΜΗ, τις υποχρεώσεις μας. Αυτό θέλω να ρωτήσω, τις υποχρεώσεις θέλω. Αν 

μπορέσετε σήμερα, καλό είναι αυτό σε όλα τα μέλη να σταλθεί. Βέβαια, τώρα, 

δεν ξέρω τις δυνατότητες του Επιμελητηρίου, τουλάχιστον αυτά τα θέλω 

προσωπικά. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ο,τι θέλετε απο τη νομοθεσία να σας τη δώσω. Σημείωσε, κ. ..., να 

στείλουμε στον κ. Μουστάκα τη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία του ΓΕΜΗ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πάλλας.  

ΠΑΛΛΑΣ: Συνάδελφοι, αυτά τα 10 και τα 20 και τα 40, που νομίζω δεν είναι το 

θέμα μας, όλοι ξέρουμε τι πληρώναμε και πόσες φορές έπρεπε να πας στο 

Πρωτοδικείο να τα πας, μετά από μια βδομάδα να τα πάρεις και δεν είναι πόσα 

λεφτά έδινες αλλά ήταν το αίσχος να πληρώνεις εσύ το ταμείο της σύνταξης 

των δικηγόρων. Και κάποια πράγματα δηλαδή έστω και έτσι και με αυτό τον 

τρόπο, όσα γίνανε στη χώρα τα τελευταία χρόνια, έστω μπήκαν σε μια σειρά ρε 

παιδί μου. Οτι δεν επιτρέπεται μια τάξη να πληρώνει το ταμείο μιας άλλης 

τάξης. Αυτά, οι φόροι υπέρ τρίτων και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με αυτά. 

 Οπως επίσης ήταν απαράδεκτο το ΓΕΜΗ που ήταν μια ιστορία από το 

2000 έπρεπε να φτάσουμε 28 Φεβρουαρίου 2011, να μην μπορούμε να 

πάρουμε τη δόση, γιατί όλα τα άλλα τα προαπαιτούμενα είχαν γίνει, να μην 

μπορούμε να πάρουμε τη δόση και να τρέχει να εφαρμοστεί 28, 27, πότε ήταν 

Μιχάλη, Φεβρουαρίου του '11 το ΓΕΜΗ κουτσά στραβά και ανάποδα για να 

πάρουμε τη δόση. Δηλαδή έπρεπε ακόμα και αυτό η τρόικα να μας το επιβάλλει. 
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Δηλαδή ώρες ώρες είμαστε απαράδεκτοι. Γιατί τσακωνόντουσαν τα 

Επιμελητήρια ποιος θα κρατήσει το ΓΕΜΗ. Τέλος πάντων, έγινε ό,τι έγινε.  

 Εγώ σε ένα ... στο Μιχάλη. Η γενική φιλοσοφία του ΓΕΜΗ ότι είναι αυτό 

το one stop shop, δηλαδή πας ένα και τελειώνεις, μέχρι τουλάχιστον πριν απο 

λίγο, ακόμα και τώρα τυπικά νομικά δεν έχει τελειώσει. Μία ομόρρυθμη εταιρεία 

πάει στο Επιμελητήριο παίρνει την τροποποίηση αλλά για να πάρει τα 

συνοδευτικά πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, τέσσερα ζητάνε, για να πάρεις 

έστω και μία δραχμή από το Δημόσιο, από κάποιο πρόγραμμα, έπρεπε να πας 

να τα πάρεις από το Πρωτοδικείο. Δηλαδή εκεί που πήγαινες ένα στο 

Πρωτοδικείο τώρα πρέπει να πας και στο Επιμελητήριο και στο Πρωτοδικείο. 

 Πρόσφατα, ξεκινώντας από μια δουλειά διαμαρτυρηθήκαμε, τέλος 

πάντων... ξεκινώντας από μια τρίπλα που έκανε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της 

Αθήνας που πρόσθεσε μια φρασούλα κάτω από τον πίνακα τροποποιήσεων ότι 

δεν έχει έρθει σε γνώση μας κάποια τέτοια, οι περισσότερες υπηρεσίες, 

τουλάχιστον αυτές που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα της ΕΛΑΝΕΤ, το 

δέχονται αλλά το δέχονται... πώς να σας πω; Δηλαδή, αυτό νομικά δεν στέκει. 

Οτι ναι μεν δεν είσαι υπό πτώχευση εξ όσων έχει υπεισέλθει ας πούμε στην 

προσοχή μας. Αυτό λέει το χαρτί από κάτω. Αλλά σιωπηρά το δέχονται κάποιες 

υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάρεις κάτι σοβαρότερο σε συναλλαγή με το 

Δημόσιο θα το δεχθεί ένα Υπουργείο ή κάτι άλλο.  Αυτό το θέμα πρεπει να 

λήξει. Δηλαδή, όταν λέμε ότι είναι το ΓΕΜΗ και τίποτε άλλο, το ΓΕΜΗ και τίποτε 

άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε, κ. Πάλλα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σ' αυτό που λέτε θέλει αλλαγή του Πτωχευτικού Δικαίου. Δυστυχώς, 

γι' αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα. Εχεις απόλυτο δίκιο αλλά θέλει αλλαγή του 

Πτωχευτικού Δικαίου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ως Διοίκηση εγώ πιστεύω, όλοι μας πρέπει να χαιρόμαστε 

γιατί πραγματικά εδώ πέρα έρχονται, άμα έρθετε πρωί θα δείτε λογιστικά 

γραφεία, θα δείτε δικηγόρους απ' όλη την Αττική και έρχονται και μένουν τόσο 

πολύ ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου μας και το 

προσωπικό κι όλα αυτά, το προσωπικό αποδίδει τέλεια, μένουν πάρα πολύ 

ευχαριστημένοι. Αν δείτε σε άλλα Επιμελητήρια θα δείτε ουρές.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Δεν συζητάμε αυτό, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, λέμε ότι ακόμα εμένα ως Διοίκηση δεν με ενδιαφέρει αυτή τη 

στιγμή τόσο πολύ το κόστος να δώσει 5 ευρώ ή να δώσει 10 ευρώ, ενώ τόσα 

πολλά άλλα πληρώνει, όσο να εξυπηρετηθεί γρήγορα. Ο χρόνος είναι χρήμα. Και 

αυτή τη στιγμή το Επιμελητήριό μας έχει τη δυνατότητα αυτή, βοηθάει ακόμα 

και με αλληλογραφία, με τα κούριερ, με όλα αυτά εξυπηρετεί το μέλος μας να 

μην χάνει χρόνο από τη δουλειά του. Είναι δίπλα στο βιοτέχνη και αυτό πρέπει 

να μας τιμά όλους γιατι το κοστολόγιο και η τιμή είναι σε όλα τα Επιμελητήρια 

το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι σε μας. Αν αλλάξει από την Κεντρική Ενωση 

Επιμελητηρίων ή κεντρικά από το Υπουργείο θα αλλάξουμε κι εμείς. Οι 

υπηρεσίες, δεν έχουμε ξεχωριστές εμείς και ξεχωριστές έχει η Αθήνα ή η 

Κόρινθος.  

 Ο Απολογισμός εγκρίνεται;  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Παμε παρακάτω, να πούμε κάτι και να μιλήσω ... Οταν λέμε για 

ΓΕΜΗ και όταν λέμε για κατάργηση της υποχρεωτικότητας των Επιμελητηρίων, 

πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ναι μεν ζητάμε κατάργηση της 

υποχρεωτικότητας των Επιμελητηρίων αλλά έτσι με τον τρόπο που γίνεται 

σίγουρα θα έρθει κάτι χειρότερο. Αυτό είναι γεγονός, εντάξει; Αλλά να μην 

θέλουμε να επιλέξουμε τώρα από τα δύο κακά το λιγότερο κακό. Εμείς πρέπει 

να κοιτάξουμε να είναι υπέρ της πραγματικής, της βιωσιμότητας της μικρής 

επιχείρησης αλλά πραγματικά όμως. 
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Πάντως, κι εμείς ως εργαζόμενοι την ίδια θέση έχουμε.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Ε, ναι. Γιατί τώρα να καταργήσουμε το υποχρεωτικά των 

Επιμελητηρίων αλλά θα έρθει κάτι χειρότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το βάλουμε θέμα στο επόμενο συμβούλιο.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Από την άλλη μεριά εμείς οι ίδιοι πρέπει να αναζητήσουμε και 

τρόπους να μην πληρώνει η μικρή επιχείρηση τίποτα. Παραδείγματος χάριν στον 

κλάδο το δικό μου που εκπροσωπώ εγώ στο σωματείο μου 2.500 επιχειρήσεις 

σε όλη την Αττική και έχω και μέλη και στη δύναμη ... και της Αθήνας, δεν 

κερδίσανε ποτέ τίποτα οι επιχειρήσεις οι δικές μας του κλάδου, ούτω των ..... 

ούτε των βιοτεχνών, από τα Επιμελητήρια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε, είναι λάθος αυτό. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Που είμαι 32 χρόνια γραμμένος σ' αυτό το Επιμελητήριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε, δεν ξέρω, πάντως σε διάφορες άλλες... 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Που ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στον κλάδο μου. Και σας 

λέω είμαι 32 χρόνια γραμμένος σ' αυτό το Επιμελητήριο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέσα απ' αυτό το Επιμελητήριο έγινε το πάρκο του Σχιστού, μέσα 

απ' αυτό το Επιμελητήριο γινήκανε τροποποιήσεις, έγιναν κατηγοριοποιήσεις 

επαγγελματιών. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Μίλησα για τον κλάδο μας. Για τον κλάδο των συνεργείων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γινήκανε παρεμβάσεις παντού. Δεν είναι έτσι.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Μίλησα για τον κλάδο μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, προχωράμε. Εγκρίνεται ο Οικονομικός Απολογισμός; 

Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Κινέζικη Αποστολή στο Β.Ε.Π. στις 19/06/2014. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αύριο έχουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Επιμελητήριό μας. 

Ερχεται μια κινέζικη αποστολή και είναι για πρώτη φορά στον Πειραιά επίσημη, 

από κυβερνητική θέση πλέον, δηλαδή ερχόμενος ο Πρωθυπουργός της Κίνας 

στην Ελλάδα ένα κομμάτι από αυτή την αποστολή έρχεται στο δικό μας 

Επιμελητήριο. Είναι κλάδοι οι οποίοι είναι καθαρά βιοτεχνικοί κλάδοι και 

αφορούν πάρα πολλά προϊόντα που και επεξεργαζόμαστε και μεταποιούμε και 

κάποιοι εισάγουν, εισαγωγείς, οτιδήποτε. Είναι μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι 

εδώ από τις 7.00 μέχρι τις 8.00, θα μας κάνει ένα σεμινάριο το τι θα 

αντιμετωπίσουμε από αυτή την αγορά, πώς λειτουργεί αυτή η αγορά μέσα από 

το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, πλήρη ενημέρωση, τι πρέπει να προσέξουμε 

και μετά θα έρθουν οι Κινέζοι για να γίνουν ομάδες εργασίας και να δούμε τι 

ενδιαφέρον υπάρχει. Και αν πραγματικά αξίζει. 

 Πιστεύω ότι αξίζει γιατί δεν είναι τυχαίοι αυτοί που έρχονται. Το θέμα 

είναι ότι πώς εμείς και τι δυνατότητες έχουμε να ανταπεξέλθουμε σ' αυτές τις 

αγορές. Και εγώ πιστεύω ότι μπορούμε, έχουμε ποιοτικά προϊόντα, έχουμε 

δυνατά προϊόντα, μπορεί να είναι στο αγροτικό κομμάτι, γιατί βλέπω τώρα και 

τον Κώστα τον Τριποδάκη εδώ, μια μεγάλη επιχείρηση στο διατροφικό κομμάτι, 

μπορεί να παρέχει, μπορεί να συνεργαστεί εκεί. Υπάρχουν άλλες 

δραστηριότητες, υπάρχουν σοβαρά μηχανουργεία, υπάρχει ειδική τεχνογνωσία, 

υπάρχουν άνθρωποι που τόσα χρόνια στη ναυτιλία ήταν υπ' αριθμόν 1 και 

έχουν δυνατότητες. Να κάνουμε διάφορες συνεργασίες. 
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 Πιστεύω ότι πρέπει να είσαστε όλοι εδώ αύριο, άσχετα αν δεν σας 

πολυαφορά να κάνετε, δεν είναι η δουλειά σας, αλλά η καθοδήγηση και η 

ενημέρωση που θα έχουμε, που θα ακούσουμε και το Υπουργείο Εξωτερικών 

πώς αντιμετωπίζουμε αυτή τη χώρα, πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους 

ανθρώπους, τις ιδιαιτερότητές τους, τι πρέπει να προσέξουμε, αυτό μπορούμε 

να το μεταφέρουμε σε όλα τα μέλη μας που ενδιαφέρονται. Και ακόμα και 

τώρα, επειδή θα έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά ακόμα και τώρα αν έχετε κάποιον 

επιχειρηματία που τυχόν τον έχουμε ξεχάσει ή να μην είναι μέλος δικό μας και 

να έχει τις δυνατότητες, να είναι ένα νέο παιδί και να μπορεί να κάνει εκεί, να 

τον καλέσετε τελευταία στιγμή έστω τουλάχιστον αύριο να είναι εδώ. (Διάλογοι 

εκτός μικροφώνου) 

 Θέλουμε τη  βοήθειά σας και τη συμμετοχή σας. Αυτό είναι μια 

ενημέρωση. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Erasmus+ (Συνεργασία Β.Ε.Π. με 

Επιμελητήριο Στουτγάρδης). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι αυτό που λέμε έσοδα στο Επιμελητήριο αλλά 

ταυτόχρονα υπηρεσίες. Αυτό που είπε και ο συνάδελφος ο κ. Παπαθανασίου. 

Αυτό είναι καθαρά, είναι πιστοποίηση επαγγελμάτων. Αυτό που πήγαμε και 

κάναμε με την Tuve αυτή τη συμφωνία. Αυτό που λέμε να πιστοποιήσουμε τα 

επαγγέλματα, έρχεται αυτό το πρόγραμμα μαζί με το Επιμελητήριο τους 

Στουτγάρδης και ένα άλλο Επιμελητήριο από την Αυστρία νομίζω, από την 

Αυστρία, μπαίνουμε σ' αυτό το πρόγραμμα και θα χρηματοδοτηθούμε γι' αυτό. 
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Ταυτόχρονα όμως θα αποκτήσουμε και την τεχνογνωσία. Ηδη κάνουμε μια 

αποστολή υπηρεσιακή, κάνουμε αποστολή τέλος του μηνός να πάμε εκεί, θα 

κατέβουν και οι Γερμανοί κάτω τέλος Σεπτεμβρίου, το Επιμελητήριο της 

Στουτγάρδης. Προσπαθούμε να κάνουμε μια μορφή συνεργασίας και θα 

συμμετέχουμε και σ' αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ 

τεχνικά επαγγέλματα για πιστοποιήσεις, για να μπορούν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη μέσα, να έχουν ένα πιστοποιητικό που θα είναι 

πάρα πολύ ισχυρό μέσα από την Ευρωπαϊκή Ενωση και αυτό οι Γερμανοί το 

είδαν πάρα πολύ θετικά. Και μάλιστα, γράφτηκε, υπάρχουν και δημοσιεύματα, 

γράφτηκε τόσο πολύ θετικά σχόλια, ψάξανε το δικό μας Επιμελητήριο και 

γραφτήκανε τόσο πολλά θετικά σχόλια στον γερμανικό τύπο, έχουμε 

αντίγραφα, έχει η Υπηρεσία αντίγραφα, σε εφημερίδες μεγάλες, μεγάλης 

κυκλοφορίας της Γερμανίας, για τη δράση μας σαν Επιμελητήριο και τη 

συνεργασία και τη βλέπουν πάρα πάρα πολύ σοβαρά.  

 Μαζί εμείς είπαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Παίρνουμε και το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο, τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

τον κ. Μπενέτο να έρθει κι αυτός επάνω μαζί μας να εμπλακεί και το 

Επαγγελματικό, να δούμε σ' αυτή τη λογική και σ' αυτή τη διαδικασία να 

πιστοποιήσουμε επαγγέλματα, υπηρεσίες, πλέον τα Επιμελητήρια να μπουν σε 

μία άλλη διαδικασία και μία άλλη λογική. Και εμείς έχουμε προχωρήσει πάρα 

πολύ, παιδιά. Εγώ, ειλικρινά, δουλεύουμε πάρα πολύ, με ευνοεί και η δουλειά 

μου ότι έχω το γιο μου και είναι η δουλειά μου τέτοια που δεν με 

πολυχρειάζεται, πάντως αφιερώνουμε πολλές ώρες, αφιερώνουμε πολύ χρόνο, 

προχωράμε. Το έχουμε κάνει από την αρχή που αναλάβαμε έχουμε μπει στις 

διαδικασίες αυτές πιστοποίησης επαγγελμάτων, έχουμε κάνει όλη την 

προετοιμασία, έχουμε ετοιμαστεί και έρχεται η ώρα πια να καρπωθούμε 

δουλειές και δράσεις. 
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 Τελειώνει του χρόνου η Διοίκησή μας, μπορεί να αναλάβουν οι επόμενοι, 

θα βρουν στρωμένη δουλειά, θα βρουν υποδομή, όποιοι είναι οι επόμενοι, 

μπορεί να είμαστε εμείς, μπορεί να είναι άλλοι, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε 

άλλος. Πάντως, θα βρει μια υποδομή που το Επιμελητήριο αυτό θα επιβιώσει και 

είναι ιστορικό Επιμελητήριο κι εγώ πιστεύω ότι θέλω να φύγω από 'δω και να 

αφήσω μια παρακαταθήκη δυνατή στο Επιμελητήριο και ειλικρινά αυτό θα με 

ικανοποιήσει και οποιαδήποτε στιγμή φύγω. 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Κορφιάτης. Ελάτε στο βήμα για τα πρακτικά, κ. Κορφιάτη. 

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση για το θέμα της 

πιστοποίησης στο Επιμελητήριο; Εάν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να 

πιστοποιηθούμε κατά ένα πρότυπο που θα σας πω, αφού θα μιλήσετε με 

Γερμανία μήπως και μπορούν να πιστοποιήσουν αυτοί κάποιοι επιχειρήσεις; Είναι 

το JSIQ 9100. Μπορεί να γίνει αρμόδια μια ερώτηση από το Επιμελητήριο προς 

αυτούς εάν μπορούν να υπάρξουν ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κορφιάτη σίγουρα μπορούμε, βέβαια.  

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Μπορείτε να σημειώσετε αυτή...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα σημειώσουμε, στείλ' το στην Υπηρεσία. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κάνε μια επιστολή να την πάρουμε και να την επεξεργαστούμε.  

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Γιατί ζητήσαμε να πιστοποιηθούμε, δεν υπάρχει τέτοια 

πιστοποίηση στην Ελλάδα. Κοστίζει 13.500 ευρώ να έρθει από τη Γερμανία 

πιστοποίηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, είναι ευκαιρία λοιπόν μέσα από αυτό να βάλουμε αυτό. 

Μακάρι.  
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 Αλλος συνάδελφος; Πάντως, ειλικρινά είναι μια δράση που θα φέρει 

αποτελέσματα στο Επιμελητήριο και θα φέρει και έσοδα, αλλά θα φέρει και 

υπηρεσίες στα μέλη μας. Και υπηρεσίες στα μέλη μας που τόσο πολύ έχουν 

ανάγκη να μπουν σ' αυτό το διεθνή ανταγωνισμό.  

 

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Ο νέος Δήμαρχος Πειραιά, κος Γιάννης Μώραλης, στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, να πω για το 6ο θέμα, ο Δήμαρχος του Πειραιά κ. 

Γιάννης Μώραλης, ζητάει συγγνώμη, δεν το είπα στην αρχή, ζητάει χίλια 

συγγνώμη, έχει ένα προσωπικό πρόβλημα με τη μητέρα του, ήμαστε και μαζί 

στον ΟΛΠ το μεσημέρι, έχει ένα προσωπικό πρόβλημα με τη μητέρα του και μας 

παρακάλεσε σε 15 μέρες να ξανακάνουμε πάλι ένα κάλεσμα, σε 15-20 μέρες να 

έρθει. Θέλει να γνωριστούμε μαζί, θέλει να συνεργαστούμε, θέλει σε όλα τα 

επίπεδα αλλά έχει ένα πρόβλημα τώρα προσωπικό, είναι θέμα υγείας, τον 

συγχωρούμε. Πιστεύω ότι, είναι καλοκαίρι όμως, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε 

τώρα το επόμενο Δ.Σ., θα τον καλέσουμε σίγουρα στο επόμενο Δ.Σ. αν μπορεί 

πάλι να είναι εδώ.  
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Ενταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι καθαρά, θα σας  μιλήσει ο διευθυντής, είναι θέμα 

υπηρεσιακό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν έχω να πω τίποτα. Το μόνο, απλά πρέπει να γνωρίζετε ότι οι 

πληρωμές πλέον στο Δημόσιο γίνονται όλες μέσα από την Ενιαία Αρχή 

Πληρωμών. Ολες οι Υπηρεσίες δηλαδή στέλνουν τις μισθοδοτικές καταστάσεις 

και τα χρήματα στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και μέσα απο αυτήν διοχετεύονται 

στους υπαλλήλους. Και το δικό μας Επιμελητήριο ως Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου εντάσσεται πλέον και με την δικιά σας απόφαση, εντάσσεται 

στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και θα ακολουθήσουμε ό,τι προβλέπεται για τον 

υπόλοιπο Δημόσιο τομέα. Δηλαδή θα στέλνουμε τις μισθοδοτικές καταστάσεις 

ηλεκτρονικά πάντα στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, θα κατατίθενται τα χρήματα 

σε έναν ενδιάμεσο λογαριασμό και την επόμενη στιγμή θα μεταφέρονται τα 

χρήματα αυτά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό στους αποδέκτες, όσοι θα 

πληρώνονται μέσα από το Επιμελητήριο. Αυτό, υπάρχει ένας πλήρης έλεγχος 

πλέον όλων των οικονομικών καταστάσεων και συνθηκών στην Ελλάδα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Μέχρι εδώ όχι. Μετά, στην τράπεζα γίνεται αυτό. Εγκρίνεται;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υποχρεωτικό είναι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εντάξει, υποχρεωτικό είναι αλλά εμείς θα πρέπει να ορίσουμε 

διαχειριστή, τέλος πάντων, θα περάσουμε από Διοικητική Επιτροπή, δεν 

πειράζει.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα, γίνεται μια προσπάθεια, δεν το ξέρει ούτε ο 

διευθυντής, να ξεκινήσουμε κάποιες επιχειρηματικές αποστολές ως Διοίκηση με 

κάποια ταξίδια στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποιος κωδικός, ένα πρόγραμμα, το 

οποίο μπορεί να μας καλύπτει κάποια έξοδα και θ' αρχίσουμε να μπαίνουμε σε 

μια λογική πλέον, όσοι μπορούμε ανά κλάδο να κάνουμε κάποια ταξίδια 

επιχειρηματικά σε ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες και ειδικά να οργανώνουμε 

σε νέα παιδιά, δηλαδή να μαζεύουμε πολύ νέους επιχειρηματίες, τα παιδιά μας 

να έχουν μια εξωστρέφεια. Το Επιμελητήριο εκεί θα δούμε, θα πάρουμε μια 

απόφαση, αν μπορούμε να συνεισφέρουμε με ένα πολύ μικρό κόστος και να 

οργανώσουμε τέτοιες αποστολές, δηλαδή ομάδες εργασίας ανά κλάδους και να 

μπούμε πλέον σε καινούριες τεχνολογίες. Αλλά εκεί θέλω τη βοήθειά σας και 

εδώ ο κ. Πάλλας μπορεί να βοηθήσει που έχει ασχοληθεί λίγο με τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα κι όλα αυτά.  

ΠΑΛΛΑΣ: Ειδικά γι' αυτό υπάρχει μια παράδοση του Επιμελητηρίου από τη 

δεκαετία του '80, το '84 όταν ήταν Πρόεδρος ο Μυτιληναίος πήγαμε για πρώτη 

φορά στη μεγάλη έκθεση του κλάδου των γραφικών τεχνών στο ... Σας 

πληροφορώ ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα σε έκθεση μεγάλη. Είχα περάσει 

ήδη 4 χρόνια στα ΤΕΙ, στη σχολή Γραφικών Τεχνών, ό,τι είχα μάθει 4 χρόνια 

στα ΤΕΙ πολύ περισσότερα έμαθα αυτό το τετραήμερο σ' αυτή την έκθεση. Και 

από τότε βέβαια... θέλω να πω η συμμετοχή σ' αυτές τις πολύ μεγάλες εκθέσεις, 

σε συνδυασμό πάντα βέβαια με ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε βιομηχανίες, 

βιοτεχνίες του κλάδου ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει αυτή η παράδοση 

η οποία σταμάτησε για οικονομικούς λόγους, τώρα με την συμβολή των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων για πολύ μεγάλες εκθέσεις που γίνονται, ξέρετε, μία 

στην Ευρώπη για κάθε κλάδο πολύ μεγάλη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο εμείς και όλοι οι συνάδελφοι να 

ξεκινήσουμε ανά κλάδο ομάδες τέτοιες και επιχειρηματικές αποστολές και 

μπορούμε να το κάνουμε.  

 Ο κ. Κανακάκης. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας.... (πρόβλημα μικροφωνικής, δεν έχει 

καταγραφεί καθαρά) 

 Θέλω να ρωτήσω, κάποιος βυρσοδέψης εδώ συνάδελφος, αναφέρθηκε 

για τη δουλειά πού μπορεί και πώς μπορεί να γίνει. Οταν δημιουργήθηκε το 

ΒΙΠΑ, το Βιοτεχνικό Πάρκο Σχιστού, δημιουργήθηκε για να εγκατασταθούν εκεί 

όλες οι επιχειρήσεις του Πειραιά κατά προτεραιότητα χυτήρια, βυρσοδεψεία και 

λεβητοποιεία. Αν το ΒΙΠΑ κατάντησε να είναι "σαλόνι" είναι θέμα δικό μας και 

αυτών που εγκαταστάθηκαν με όλα αυτά τα συστήματα ....  

 Το Επιμελητήριο μπορεί να κάνει κάποια παρέμβαση στην Τράπεζα 

Πειραιώς που το διαχειρίζεται ...  Κάποιοι δεν πήραν ένα χώρο εγκατάστασης, 

πήραν δύο, τρεις, τέσσερις προκειμένου να πουλήσουν... Μπορείτε να κάνετε 

μια παρέμβαση να αποσυρθούν αυτά και να πάνε να εγκατασταθούν με 

σημερινές αξίες και τιμές βυρσοδέψες. Αυτό ισχύει για το Βιοτεχνικό Πάρκο 

Σχιστού. Και ο προηγούμενος Πρόεδρος εδώ ο κ. Τσιτούρας και ο αείμνηστος 

Πρόεδρος του ΕΒΕΠ ... είχαν κάνει πάμπολλες παραστάσεις στο Υπουργείο 

προκειμένου να ξεκινήσει το ΒΙΠΑ, το οποίο όμως...  

 Τώρα, όσον για τα 10 ευρώ και τα 20 και τα 40 και για τη συνδρομή 

μας...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα θέμα που μπορεί να γίνει. Να οριστικοποιηθεί η 

κατάσταση και μετά να καθήσουμε όλοι μαζί να δούμε. Πάντως, εμείς την 

προετοιμασία την έχουμε κάνει.  
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ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Υπάρχει και ένταση μεταξύ της Κεντρικής Ενωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδος με τον κ. Κορκίδη, ο οποίος κατέβηκε υποψήφιος ενώ 

είχαμε πει .... Υπάρχει συνεργασία; Θα το δείτε το θέμα συνολικά τα 

Επιμελητήρια μαζί; Πρέπει να κάνουμε κάτι μόνοι μας σαν Επιμελητήριο του 

Πειραιά Βιοτεχνικό;  

 .....Το 2012 καταθέσαμε ένα υπόμνημα. Ανάμεσα στα γραφόμενα που 

είχαμε τότε  ήταν και η επανεπάνδρωση των ελληνόκτητων πλοίων με 

πληρώματα ελληνικά. Αυτό κατά τη δικιά μας άποψη όπως είχαμε πει 

δημιουργεί 180.000 θέσεις εργασίας. Ενα μεγάλο νούμερο για το θέμα της 

ανεργίας. Ο πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στα Ποσειδώνια 

ανακοίνωσε ότι το ... στη μελέτη που έκανε θεωρεί ότι είναι εφικτό η 

επανεπάνδρωση με έλληνες των ελληνόκτητων πλοίων και θα φέρει στην 

Ελλάδα 2,4 δισεκατομμύρια ετησίως στη χώρα μας εισόδημα. Αυτό είναι ένα 

κομμάτι που οφείλεται και στο δικό μας Επιμελητήριο. Εγινε πρόταση τότε στον 

Μουσουρούλη. Οπως επίσης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στο Ναυτικό Επιμελητήριο το είχαμε κάνει.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Και στο Ναυτικό Επιμελητήριο. Εδώ είναι και η πρόταση που 

κάναμε στον Μουσουρούλη, είναι το νούμερο 9 και εδώ είναι η Ναυτεμπορική, 

το οποίο μιλάει για τα νούμερα.  

 Οπως επίσης το επαναπάγωμα των οφειλών των ναυπηγοεπισκευαστικών 

επιχειρήσεων που ήταν έως 31/12/2013 μέχρι 31/06/2015, για ενάμιση χρόνο 

ακόμα. Οπου αν κοιτάξουμε γύρω μας όλοι βάλλουν τους μικρομεσαίους. Δεν 

υπάρχει καμία στήριξη από πουθενά. Η συνέχεια από την προσπάθεια κλείσιμου 

των Επιμελητηρίων είναι η χειραφέτηση των συνδικάτων και των 

επαγγελματικών ενώσεων.... τα οποία απ' ό,τι λένε το Α' θερινό τμήμα της 

Βουλής θα τα περάσει και θα τα κάνει νόμο και επαναφορά του ... Μπορεί αυτό 

να στηρίζει την εργοδοτική πλευρά αλλά σίγουρα όχι την βιοτεχνική. Αυτό 
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στηρίζει τις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι παραπάνω από 100, 300, 500 

εργαζόμενους. Για μας τους βιοτέχνες δεν λέει τίποτα. Οταν κλείσει τα 

Επιμελητήρια θα κλείσει και τις ενώσεις μας και τις ομοσπονδίες μας. Ο στόχος 

όλων πλέον είναι ότι συρρικνώσαμε τον μικροεπαγγελματία, να του κλείσουμε 

και τις συνδικαλιστικές του ενώσεις και τα Επιμελητήριά του, να τον αφήσουμε 

ξεκρέμαστο. Σ' αυτό πρέπει να σταθούμε υπεύθυνα, να στηρίξουμε το 

Επιμελητήριό μας, τη Διοίκησή μας και να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε, να 

έχουμε αύριο.  

 Αυτά, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώσαμε τα θέματά μας, σας 

ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Ειλικρινά, πρέπει να είστε δίπλα στο 

Επιμελητήριο και αύριο είναι μια μεγάλη μέρα για το Επιμελητήριο και θα το 

δείτε. Θα έρθουν κι άλλες αποστολές, ήδη έχουμε μπει σ' αυτές τις λογικές ότι 

θέλουμε και ειδικά φέρτε νέα παιδιά. Ολα τα παιδιά, έχετε νέους, να μπουν 

δίπλα, να μπαίνουν σ' αυτή τη λογική και να τα βοηθήσουμε όλοι μαζί, εσείς, 

εμείς, να ανοίξουμε τα φτερά μας. Μπορούμε. Μην περιμένουμε τίποτε άλλο. 

Εδώ από αύριο ξεκινάμε, προσπαθείστε ό,τι μπορούμε να κάνουμε να 

ξαναανακάμψουμε γιατί διαφορετικά, όπως λένε όλοι, η μικρομεσαία επιχείρηση 

χτυπιέται αλύπητα και το βλέπουμε κάθε μέρα.  

ΜΕΛΟΣ Γ.Σ.: Πρόεδρε, είδες ότι τώρα, πριν κλείσεις, επιβάλλεται η συνένωση 

των Επιμελητηρίων; Για ξεκίνα εσύ να την κάνεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας πω κάτι, το έχουμε ζητήσει.  

ΜΕΛΟΣ Γ.Σ.: Το έχουμε ζητήσει και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν άκουσα και κάτι 

άλλο που είναι πολύ σοβαρό, συνάδελφοι. Δεν είπες κάτι για τον ΟΑΕΕ για τις 

δόσεις. Αύριο κλείνουμε, τελειώσαμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόεδρε, είμαστε το πρώτο Επιμελητήριο κι όταν πήγαμε είπαμε 

100 δόσεις, το έχουμε βάλει εδώ και 2 χρόνια. Πήγαμε με την κα Καραμανιώλη, 

κα Καραμανιώλη, είχε βάλει τότε θέμα η κα Καραμανιώλη στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και πήγαμε στον ΟΑΕΕ και είχαμε ζητήσει 100 δόσεις πριν δύο 

χρόνια!  

ΜΕΛΟΣ Γ.Σ.: Συμφωνούμε σ' αυτά. Αλλά τώρα είναι η κρίσιμη μέρα και δεν σε 

άκουσα σήμερα να πεις κάτι που είναι η αυριανή μέρα. Σήμερα και αύριο ήταν 

που πέρναγε τα θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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