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e-mail: hxografi@otenet.gr 

 

 

 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

 

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 
ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 25ης.1.2017 

 

  



  



 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ  

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 
ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 25ης.1.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 25ης Ιανουαρίου 2017 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ    ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ     ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ – ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ     ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ΜΠΟΥΤΣΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ     ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ     ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΟΘΩΝΑΣ    ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ    ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ     ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ     ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ     ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ    ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ    ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΕΠ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

 

 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου. Έχει προσκληθεί 

να παραστεί ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. 

Παναγιώτης Κουρουμπλής. 

 

 Αγιασμός και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

 

 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 28/11/2016. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σχετικά με τα πρακτικά της 28/11/2016 θέλουμε να προσθέσουμε 

το 6ο θέμα το οποίο δεν είχε γραφτεί στα πρακτικά. Είναι η αποχώρησή μας από 

το ΒIC. Το BIC είναι μια αναπτυξιακή εταιρεία που είχε δημιουργηθεί από 

κάποιους φορείς στην Αθήνα. Εμείς είχαμε μια μικρή μερίδα, δεν είχαμε 

ουσιαστική συμμετοχή. Πήραμε απόφαση στην συνεδρίαση της Διοικητικής 

Επιτροπής στις 16/11/2016 να αποχωρήσουμε. Το ίδιο αποφασίστηκε από το 

Δ.Σ. στις 28/11/2016, αλλά δεν γράφτηκε στα πρακτικά. 

 Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την συμπλήρωση των πρακτικών της 

28/11/2016 με το 6ο θέμα για την αποχώρηση από το BIC ΑΤΤΙΚΗΣ. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

10 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: "Χρηματοδοτικά εργαλεία για τις 

ΜμΕ απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάναμε μία συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη 

Βασιλίσσης Σοφίας που είναι τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα 

κάνουμε μία εκδήλωση, για πρώτη φορά γίνεται στον Πειραιά, θα έρθουν εδώ 

να μας ενημερώσουν ακριβώς τι χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν απευθείας 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα κάναμε και μία συνάντηση με τον Δήμαρχο 

Πειραιά τον κ. Μώραλη, είπαμε να κάνουμε τη συνδιοργάνωση μαζί με τον 

Δήμαρχο και άλλους Δημάρχους της περιοχής, ταυτόχρονα και με την 

Περιφέρεια, με την Περιφερειακή Ενότητα και Νήσων και του Πειραιά και την 

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, δηλαδή με τις τρεις Αντιπεριφέρειες που 

εμπλέκεται το Επιμελητήριό μας.  

 Αυτή η εκδήλωση θα γίνει την 1/3.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Πού θα γίνει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή θα γίνει εδώ στο Επιμελητήριό μας.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: ...εκλογές έχουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το απόγευμα;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πεταχτείτε λιγάκι, να έρθετε. 
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ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: "Τεχνική - Επαγγελματική 

εκπαίδευση, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι μια εκδήλωση πάρα πολύ 

σοβαρή, έχουμε κάνει μια τεχνική επιτροπή με τις τεχνικές σχολές, δηλαδή τα 

ΕΠΑΛ, δηλαδή τα ΕΠΑΛ που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή μας, μαζί με το 

Ευγενίδειο Ίδρυμα, θα γίνει στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. Έχουμε καλέσει το 

Υπουργείο Παιδείας, έχουμε καλέσει πάρα πολλούς φορείς εκπαιδευτικούς. 

Έχουμε μπει σε μία λογική πλέον ότι η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να 

ξαναβρεί το ρόλο που είχε παλιά. Κι εμείς οι περισσότεροι που έχουμε περάσει 

από αυτή την εκπαίδευση, που το ζούμε και το πονάμε και ξέρουμε τι σημαίνει 

βιβλία του Ευγενίδη και ξέρουμε τι σημαίνει εκπαίδευση, πραγματική 

εκπαίδευση που βγαίνανε τα μαστόρια και δούλευε και το Πέραμα, που δούλευε 

η βιομηχανία, η βιοτεχνία παντού, πιστεύουμε ότι είναι καθοριστικής σημασίας 

αυτή η πρωτοβουλία που κάνουμε για να δώσουμε τον πραγματικό ρόλο που 

πρέπει να έχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο στα νέα παιδιά και στην τεχνική 

εκπαίδευση.  

 Υπάρχουν, από την ώρα που ξεκινήσαμε να το κάνουμε είδαμε ότι 

πραγματικά υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που συγκινείται με αυτό και 

ενδιαφέρεται πάρα πολύ να συμμετέχει ενεργά σε όλη αυτή τη λογική, ότι 

πρέπει να ξαναβγούν πάλι τα μαστόρια, να ξεκινήσει πάλι κάτι να λειτουργεί. Και 

βλέπουν ότι μόνον μέσα από τη δουλειά και μέσα από την τέχνη και από την 

τεχνολογία και από τη γνώση μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό το αρνητικό 

κλίμα που έχει τώρα πλέον η χώρα μας. 
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 Εδώ θέλουμε τη στήριξή σας και τη στήριξη και από φορείς όπως είναι 

τώρα κ. Μουστάκα ο δικός σας κλάδος, θα καλεστείτε πιο ενεργά για να παίξετε 

κι εσείς το ρόλο γιατί η τεχνική εκπαίδευση αφορά βασικά και εσάς τους 

ηλεκτρολόγους.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι, αλλά δεν άκουσα να πεις Πρόεδρε ότι βοηθάει και το ΙΜΕ 

της ΓΣΕΒΕΕ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρουμε, ήταν εδώ το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ. Θα το πω τώρα. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ήταν αλλά δεν το είπες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα το Υπουργείο Παιδείας, συγγνώμη, είναι το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ 

και είναι και καθοριστικό κιόλας. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο είπαμε, συγγνώμη. Γι' 

αυτό είσαι κι εδώ, να συμπληρώνεις.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εγώ να συμπληρώνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, άμα ξεχνάμε κάτι να συμπληρώσεις.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Έχεις πάει στον φορέα μας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι μόνον η ΓΣΕΒΕΕ, είναι και...  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Έχει έρθει το ΙΜΕ και δεν λες τίποτα για το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είναι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και μάλιστα είναι και τιμή που 

συμμετέχεις κι εσύ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Άστο αυτό, αυτό είναι άσχετο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς δεν είναι; Σχετικό είναι. 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα: "Συμπράξεις και συνεργασίες μικρών 

επιχειρήσεων ως απάντηση στην κρίση". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι η πρόταση του κ. Μουστάκα, το οποίο και αυτό θα 

είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο συνέδριο που θα μιλήσει πλέον σε επίπεδο πολιτικό 

πώς βλέπουμε και ποιο είναι το μέλλον και τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε 

για να ανατραπεί αυτό το κλίμα που έχουμε το αρνητικό. Αυτό πιστεύω ότι είναι 

μετά το Πάσχα πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρος μας να κάνουμε μια πολύ ωραία 

εκδήλωση. Εμείς θέλουμε να φύγουμε με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έχουμε 

τώρα τον πρώτο μήνα, το πρώτο δίμηνο και μετά να ρίξουμε όλο το βάρος μας 

να γίνει μια εκδήλωση πάρα πολύ καλή περίπου το Μάιο, προτού ξεκινήσει το 

καλοκαίρι και να δούμε και το χώρο πού θα το οργανώσουμε.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, είχαμε πει όμως σ' αυτό ... σε όλους τους φορείς και 

στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα να έρθουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εδώ είναι και το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο 

εδώ. Εδώ είναι το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα το νέο Αναπτυξιακό Νόμο με το Γενικό 

Γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λόη 

Λαμπριανίδη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα γίνει 13/2. Είναι ότι αφορά τον καινούριο αναπτυξιακό 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

14 

νόμο και οι προτάσεις που υποβάλλονται τώρα και είναι, κ. Μαυρομάτη μέχρι 

πότε είναι; κ. Χαλόφτη, μέχρι πότε είναι ο αναπτυξιακός νόμος, μέχρι πότε πήρε 

παράταση;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Μέχρι 30 του μήνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 30 και έχει πάρει παράταση;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Πήρε παράταση μέχρι τις 30 η πρώτη πρόσκληση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αναμένετε τη δεύτερη.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Και αναμένουμε για τη δεύτερη. Αλλά έχει πολύ μικρή 

συμμετοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

 

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 

 

Πρόταση συνεργασίας με Alpha Bank.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας έκανε μια πρόταση συνεργασίας η Alpha Bank για τα 

ποσοστά. Εδώ αν έχετε κάτι να πείτε γι' αυτά τα μηχανάκια.  

 Εδώ κ. Χαλόφτη έχετε να πείτε κάτι; Να συμπληρώσετε σ' αυτό;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Υποχρεωνόμαστε όλοι οι επαγγελματίες να έχουμε POS. Υπάρχει 

μεγάλο κόστος και για το μηχάνημα και για τη συντήρηση, τις χρεώσεις που 

κάνουν οι τράπεζες και στην προσπάθεια να μιλήσουμε το τελικό κόστος κάναμε 

μια πρόσκληση. Σ' αυτό ανταποκρίθηκε πιο καίρια η Alpha Bank, το οποίο ήδη 

με μερικά μέλη θα έχει ήδη συνεργασία. Θα τροποποιήσει λοιπόν τη σύμβασή 

της σύμφωνα με τα προτεινόμενα τα οποία μας έχει δώσει και μάλιστα θα έχει 
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και άλλες ωφέλειες όπως θα δίνει μπλοκ επιταγών στους επιχειρηματίες και όσοι 

έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα θα τους ενισχύσει, δηλαδή κάνουν εξαγωγές, θα 

τους ενισχύσει με προϊόντα ... ή με χαμηλότοκο δανεισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχει έρθει ήδη η ενημέρωση, πιστεύω να έχετε ενημερωθεί.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Υπάρχει ανάλυση, αναλυτική περιγραφή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κωνσταντόπουλος.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, υπάρχει το εξής γεγονός: πολλές 

επιχειρήσεις δεν μπορούν να πάρουν το POS διότι έχουν προβλήματα. Λοιπόν, 

εδώ πρέπει κάτι να γίνει. Για να μπουν όλες οι επιχειρήσεις να πάρουν αυτό το 

μηχανισμό πρέπει κάτι ν' αλλάξει, έτσι; Κι εδώ δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. 

Είναι πάρα πολλοί, μιλάμε το 30% με 40% δεν μπορεί να πάρει το εργαλείο 

αυτό. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί να λειτουργήσει κατ' αυτό τον τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δημήτρη.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Όσον αφορά, μην βιαστείτε για τη δέσμευση με την τράπεζα. 

Ούτως ή άλλως εμείς έχουμε αντισταθεί σε όλες τις τράπεζες αλλά 5 του μηνός 

έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο στη ΓΣΕΒΕΕ, είχε μπει στο προεδρείο το θέμα 

αυτό, το οποίο το θεωρούμε ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό το θέμα, το να 

δεσμεύουμε μία ιδιωτική εταιρεία, να κάνουμε δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία, 

αλλά δεν θέλω να πω πάρα πολλά σήμερα εδώ. Μην το βιαστείτε αυτό το 

πράγμα, ενδεχομένως μετά αν πάρουμε απόφαση θα στραφούμε και προς το 

Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτά θα τα ξέρω μετά τις 5 του μηνός. Οπότε, ούτως ή 

άλλως οι τράπεζες τα ξέρουμε τι παίζονται, τα παιχνίδια τους όλα αυτά, εμείς 

έχουμε πάρει ήδη προσφορές από όλες τις τράπεζες, είναι πολύ πιο χαμηλά τα 

ποσοστά αλλά δεν είναι αυτό η ουσία.  

 Οπότε, μην δεσμεύουμε τους συναδέλφους και μην κάνουμε με καμία 

αυτή τη στιγμή, η πρότασή μου είναι καμία δέσμευση με καμία τράπεζα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ούτως ή άλλως δεν μπορείς να κάνεις. Θα σας πούμε όμως γι' 

αυτά τα θέματα, γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε στο επόμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο στο οποίο θα έχω να σας πω περισσότερα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Όχι, μισό λεπτό.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Το άκουσα, το διάβασα Μιχάλη, μας το έχετε στείλει. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εδώ και έξι μήνες έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Κάναμε μία 

προκήρυξη προς όλες τις τράπεζες. Σημασία έχει εάν μπορεί κάποιος να 

επωφεληθεί μέσα από μία συνεργασία που μπορεί να κάνει το Επιμελητήριο με 

τις τράπεζες. Το θέμα το οποίο θέτετε εσείς, αν είναι νόμιμο ή όχι η προμήθεια 

που παίρνουν οι τράπεζες... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν μένουμε μόνο σ' αυτό το θέμα. Ένα λεπτό, γιατί μπορεί να 

μην έγινα κατανοητός. Είπαμε κι εμείς έχουμε διαπραγματευθεί και σαν 

Ομοσπονδία, άσε την ΓΣΕΒΕΕ, και σαν σωματεία έχουμε ξεκινήσει διαδικασία 

εδώ και 6-7 μήνες κι εμείς. Έχουμε λοιπόν πάρει, για να βοηθήσω και τους 

συναδέλφους, τους έχουμε ενημερώσει γι' αυτά τα θέματα και τώρα ερχόμαστε 

και λέμε, ξέρετε κάτι; Το ... ούτως ή άλλως δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι 

υποχρεωτικό, αφήστε τι λένε τώρα η κυβέρνηση, άλλα λέει το πρωί άλλα λέει 

το βράδυ, έτσι; Ούτως ή άλλως εμείς πάμε μέχρι το εξάμηνο. Μέχρι τον Ιούλιο 

που θα πάει να μας υποχρεώσει εκεί πέρα απ' ότι λένε, θα υποχρεωθούμε να 

έχουμε βάλει, αφήστε, έχουμε καιρό να το δούμε. Έχουμε κάνει συνεργασίες 

και πρέπει να βοηθήσουμε όλα τα μέλη. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εσείς σαν Ομοσπονδία καλά κάνατε και κάνατε αυτό.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Και καλά κάνατε κι εσείς σαν Επιμελητήριο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό, όχι, να το δούμε. Άλλο σαν Επιμελητήριο. Λοιπόν, εδώ 

είναι μια πρόταση συνεργασίας μέσα από την οποία μπορεί να επωφεληθεί ένας 
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επαγγελματίας. Εμείς εδώ σαν Επιμελητήριο ουσιαστικά οι συναλλαγές έχουν να 

κάνουν με την Τράπεζα Πειραιώς γιατί με αυτή συνεργάζεται η Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων και με αυτή έχουμε αναπτύξει τις συναλλαγές μας. Δεν έχουμε 

επαφή με την Alpha Bank. Όμως, κατά τη διαδικασία της προκήρυξης που 

κάναμε, εκείνη που προσέφεραν μια συγκροτημένη πρόταση  είναι η Alpha 

Bank. Αυτό δεν αναφέρεται μόνο για τα POS. Είναι ένα συνολικό χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα, το οποίο αναφέρεται σε όλες τις επιχειρήσεις. Ότι θέλει ο καθένας 

από την επιχείρηση, αν θέλει, το αξιοποιεί ή όχι. Το μόνο που θα κάνει εδώ θα 

πάρει ένα πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο και μπορεί αυτό να τον βοηθήσει 

να πετύχει μια καλύτερη διαπραγμάτευση με την τράπεζα. Αυτό είναι το 

ουσιαστικό. Δεν έχει να κάνει με άλλα θέματα τα οποία θέτετε.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Τα ίδια πράγματα θέλουμε ...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ωραία. Τότε γιατί να μην το κάνουμε;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εγώ δεν είπα να μην το κάνετε. Εγώ είπα να πάρετε από όλες τις 

τράπεζες, έτσι;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, έχουμε κάνει. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Μην δεσμευθούμε αυτή τη στιγμή. Ας το δούμε λοιπόν το 

πρόγραμμα. Υπάρχουν κι άλλα προγράμματα από άλλες τράπεζες.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δημήτρη, μισό λεπτό. Αυτή είναι η πρόταση της Alpha Bank. Αν 

έρθει η Eurobank και πει ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι άλλο στα μέλη σας με αυτό 

το πράγμα και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μας δεσμεύει τίποτα να μην 

το κάνουμε. Σημασία έχει ότι εάν υπάρχει ένας, ο Μιχάλης, ο Πέτρος, ο Γιάννης 

κ.λπ. που θέλει να πετύχει κάτι καλύτερο απ' αυτά που προσφέρει τώρα στην 

αγορά και μπορεί να εκμεταλλευθεί το πιστοποιητικό που θα πάρει από το 

Επιμελητήριο, να το εκμεταλλευθεί. Αυτή την έννοια έχει. Τίποτε άλλο.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εντάξει, στο ήδη ...  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Άρα, άμα προχωρήσουμε θα το δούμε. Εκείνο που έχει σημασία 

όμως είναι όπως είπαμε και με τον Γιώργο που συζητήσαμε κ.λπ., αν από την 

πείρα σας αυτό που σας έχουμε στείλει, από αυτό προκύπτει ότι υπάρχει ένα 

θέμα που μπορεί ένα καλύτερο να πετύχουμε, πέστε το μας τώρα γιατί εγώ δεν 

συναλλάσσομαι  επιχειρηματικά, εγώ προσωπικά λέω, έτσι; με οποιαδήποτε από 

αυτές τις τράπεζες. Δεν συναλλάσσομαι επιχειρηματικά. Εσείς έχετε 

μεγαλύτερες δυνατότητες γιατί συναλλάσσεστε καθημερινά. Αν υπάρχει ένα 

θέμα επιμέρους το οποίο το γνωρίζετε καλά και θέλετε να εστιάσουμε εκεί για 

να πετύχουμε κάτι καλύτερο, να μας το πείτε να το συζητήσουμε τις επόμενες 

μέρες, να τους πούμε, κύριοι, αυτό να το κάνετε τόσο. Αυτό θέλουμε από σας. 

Γι' αυτό σας στείλαμε τη σύμβαση όλη, ούτως ώστε να πείτε ότι εγώ για τα POS 

αν θέλουμε να πετύχουμε, στα POS είναι άλλο κομμάτι, αλλά ξέρω 'γω έχει κι 

άλλα. Όμως, για τα POS μας είπανε αυτοί αν έχετε κάποιον κλάδο με τον οποίο 

μπορούμε να έχουμε υψηλές συναλλαγές πέστε το να σας κάνουμε πολύ 

χαμηλότερη τιμή απ' αυτή που δίνουμε στην αγορά. Γι' αυτό σας το θέτουμε 

τώρα, ούτως ώστε αν όντως ο κλάδος των τυπογράφων ρε παιδί μου έχει αυτή 

τη στιγμή μια τέτοια δυνατότητα να πούμε γι' αυτούς τους τυπογράφους ότι η 

προμήθεια δεν θα είναι τόσο, θα είναι πολύ χαμηλότερη, ξέρω 'γω, 5% 

χαμηλότερη απ' ότι δίνει στην αγορά.  

 Γι' αυτό σας το στείλαμε και αν έχετε τέτοια πράγματα ευχαρίστως να το 

δούμε μέσα στην επόμενη βδομάδα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την 

υπογραφή μιας σύμβασης. Όπως έχουμε κάνει με το Ιατρικό Αθηνών που όποιος 

θέλει από σας, όποιος έχει πρόβλημα μπορεί να πάει στο Ιατρικό και να πετύχει 

μια έκπτωση 20% επί των προσφερόμενων τιμών του τιμοκατολόγου και μπορεί 

να πάει εκεί, 30% κ.λπ., είναι ανάλογα με τις υπηρεσίες, το ίδιο πράγμα γίνεται 

κι εδώ. Είναι εις όφελος του επιχειρηματία.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Πάντως, να πω κάτι εγώ, μια λεπτομέρεια. Επειδή επαγγελματικά 
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οπωσδήποτε κάποιοι έχουμε ασχοληθεί με κάποιες τράπεζες, εγώ έχω ασχοληθεί 

με τις τέσσερις μεγάλες, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς, η πιο 

ανήθικη είναι η Alpha. Μακράν, μακράν.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μπορεί και να έχετε δίκιο.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Σου στέλνει ένα χαρτί και σου λέει από 8%, 12%. Η πιο ανήθικη. 

Η Eurobank σε καλεί, πας εκεί το συζητάς. Σου στέλνει ένα χαρτί και σου λέει 

31/12 τελείωσε. (Διάλογοι εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Πέτρο, αυτό δεν έχει να κάνει. Εδώ έχει να κάνει όποιος θέλει 

χρησιμοποιεί το πακέτο. Όποιος δεν θέλει δεν το χρησιμοποιεί. Εντάξει;  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Αυτό που είπα εγώ είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ είπα να γίνει, 

να μην μπερδεύεσαι.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Είδατε ότι πάλι συζητάμε πάλι για τις τράπεζες, πάλι για τον 

ιδιωτικό φορέα. Αυτό που λέει ο διευθυντής, αυτό είπα προηγουμένως, εμείς 

έχουμε στραφεί σε όλες τις τράπεζες και όπως είπε ο Γραμματέας οι λούμπες σε 

όλες τις τράπεζες υφίστανται. (Διάλογοι εκτός μικροφώνου) 

 

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις (Αγορά γραφείων 4ο ορόφου). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θέλουμε να σας ανακοινώσουμε ότι το Επιμελητήριό μας 

τελικά αγόρασε τα γραφεία ακριβώς από πάνω. Αγόρασε τρία γραφεία, είναι 

γύρω στα 80 τετραγωνικά. Η τιμή που τα αγοράσαμε είναι 64.000 ευρώ, είναι 

πολύ κάτω από την αντικειμενική αξία που υπάρχει, που είναι στην Εφορία. 

Κοιτάνε όλα μπροστά την πλατεία και το Δημοτικό Θέατρο, είναι γραφεία που 
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πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμα και για το Επιμελητήριό μας και για τους φορείς 

και μακάρι να τα χρησιμοποιήσουμε, να είναι πάντα γεμάτα και να έχουν πάντα 

ενδιαφέρον και να μην φτάσουν αυτοί οι χώροι, να αναγκαστούμε να πάρουμε 

κι άλλους. 

 Πιστεύω ότι είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του Επιμελητηρίου, το οποίο 

θα έχει συνέχεια, μαζί με το άλλο γραφείο που έχουμε από την πίσω πλευρά, 

που υπάρχει άλλο ένα γραφείο που έχουμε 200 τετραγωνικά ένα χώρο, ο οποίος 

είναι νοικιασμένος στην Πραξιτέλους.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Τα προβλήματα που είχαν, Πρόεδρε, λυθήκανε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λυθήκανε, λυθήκανε όλα τα προβλήματα, τα τακτοποίησε ο 

ιδιοκτήτης, εμείς το πήραμε καθαρό όπως έπρεπε να το πάρουμε, με τα 

συμβόλαιά του, 80 τετραγωνικά και κάτι παραπάνω είναι με κάτι κοινόχρηστους 

βοηθητικούς. 

 Κάναμε μία συνάντηση εχθές με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας τον κ. 

Κουρουμπλή. Κάναμε μία συνάντηση να του μεταφέρουμε, καταρχήν ήταν μία 

πρώτη συνάντηση, μια επαφή με τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου και 

τον καλέσαμε να έρθει στο Επιμελητήριο να κάνουμε μία εκδήλωση 

συγκεκριμένη ότι αφορά πλέον το κομμάτι της ναυπηγοεπισκευής και ότι αφορά 

το κομμάτι που αφορά τα μέλη μας, τα συγκεκριμένα μέλη και δεσμεύθηκε ότι 

θα κάνουμε, θα μας ενημερώσει ότι θα κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση. Είμαστε 

τώρα πλέον σε μία διαδικασία, θα σας ενημερώσουμε, θα ενημερώσουμε 

δηλαδή τον κλάδο, τους ανθρώπους του κλάδου όταν είναι να γίνει αυτό πιο 

μπροστά, να κάνουμε μία συνάντηση να ενημερωθούμε, να έχουμε την ατζέντα 

μας, να είμαστε κι εμείς προετοιμασμένοι. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, σήμερα δεν ήταν καλεσμένος να ήταν εδώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, τον είχαμε καλέσει να έρθει για την πίτα μας. 
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν μας είπατε το λόγο, γιατί δεν ήρθε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι' αυτό πήγαμε τον καλέσαμε πιο πολύ και προσωπικά να έρθει 

σήμερα εδώ, δεν μπορούσε να έρθει, είχε κάποια άλλη υποχρέωση και δεν 

μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας. Είχε προσκληθεί να παραστεί γράφει η 

πρόσκληση.  

 Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι κάναμε και μία συνάντηση.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να μου επιτρέψετε να πω λίγο κάτι γι' αυτό το θέμα, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην το ανοίξουμε καλύτερα. Να το αφήσουμε να το δούμε 

μετά όταν θα έρθει η ώρα. Να κάνουμε και συναντήσεις, να έρθει πιο... 

 Θέλω να σας ενημερώσω ότι κάναμε μία συνάντηση σήμερα με τον 

Μώραλη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα μεγάλο πρόγραμμα που κάνουν τρεις 

Δήμοι και τρεις ενότητες των Δήμων στην Αττική με την Περιφέρεια Αττικής. 

Είναι τα λεγόμενα Χωροταξικά, Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. Είναι ένα 

πρόγραμμα μεγάλο που έχει μέσα και την επιχειρηματικότητα, έχει μέσα πολλά. 

Πήγαμε είπαμε στον κ. Μώραλη ότι θέλουμε να συμμετέχουμε κι εμείς ως 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Πήγαμε με τους τεχνικούς συνεργάτες, κλείσαμε ένα 

ραντεβού για την Τρίτη που θα είναι και ο Πέτρος ο Κόκκαλης και ταυτόχρονα 

και όλο το τεχνικό τμήμα του Δήμου γιατί σήμερα ήταν στην Περιφέρεια γι' 

αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σ' αυτό υπάρχουν τρία προγράμματα 

βγαίνουν, ένα Αθήνα, Πειραιά κι ένα βγαίνει στον ΑΣΔΑ, είναι οι Δήμοι Δυτικής 

Αττικής εδώ που είναι Περιστέρι, Χαϊδάρι, Δυτικής Αθήνας, όχι Δυτικής Αττικής.  

 Υπάρχει και μία άλλη πρόταση, μπορεί να γίνει και ένα άλλο στην περιοχή 

μας, έχει κάνει μια πρόταση ο Μελετίου, δεν ξέρουμε αν εγκριθεί, στον 

Ασπρόπυργο για την ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου. Δεν ξέρουμε αυτό αν 

θα έχει ολοκλήρωση. Αν θα υπάρχει κάτι σ' αυτό θα συμμετέχουμε, θα μπούμε 

στη διαδικασία και στον Ασπρόπυργο που είναι περιοχή μας.  
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 Θέλω να σας ενημερώσω ότι κάναμε και μια συνάντηση εχθές με τον 

Στάικο της Enterprise Greece. Είναι ο Πρόεδρος, είναι ένας πάρα πολύ καλός 

φορέας, εμείς το ζήσαμε με τον κ. Παπαμανώλη και τη WIMA τη συμμετοχή που 

είχε στην έκθεση του Αμβούργου που ήταν πραγματικά μια πολύ καλή, ένα 

περίπτερο πολύ αξιοπρεπέστατο και σοβαρότατο περίπτερο ελληνικό που 

ασχολιόταν με τη ναυτιλία. Ήταν μια πολύ σοβαρή παρουσία δίπλα στα μεγάλα 

περίπτερα και απ' ότι λένε οι άνθρωποι του χώρου ήταν για πρώτη φορά που 

έγινε αυτό έτσι, μια μεγάλη ναυτιλιακή έκθεση. Ήταν δίπλα στο περίπτερο της 

Νορβηγίας, δίπλα στο περίπτερο της Ολλανδίας και μάλιστα ήταν μια 

προσπάθεια πολύ καλή και είπαμε να έχουμε μια πιο ενεργή συνεργασία με τον 

φορέα αυτό και θα μας στέλνουν και ενημέρωση κι εμείς θα τη μεταφέρουμε 

προς τα μέλη μας και ταυτόχρονα και τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας 

όπου μπορεί σε τέτοιες δράσεις που μπορεί να βοηθήσουν την εξωστρέφεια των 

επιχειρήσεων. (Διάλογοι εκτός πρακτικών) 

 Ο κ. Κανακάκης. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Επειδή έχουμε φέρει και κάτι μεζέδες δεν πρέπει να 

καθυστερήσουμε, θα κρυώσουν. 

 Δεν αναφέρθηκε καθόλου το Προεδρείο σ' αυτό που καθημερινά τα 

κανάλια μεταδίδουν, αναμασάνε κι όλα αυτά. Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. 

Έχουν ήδη δημοσιευθεί τα άρθρα του νόμου που έχει μπει προς ψήφιση και θα 

ψηφιστεί απ' ότι λένε τέλος του μήνα. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, για 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένας νόμος που μπορεί να αποτελέσει 

εφαλτήριο επανεκκίνησης. Να είναι η αρχή για να μπορέσουν να ξαναμπούν 

στην αγορά. Καλό θα ήταν γι' αυτό από τώρα να φροντίσει το Επιμελητήριο να 

κλείσει μία ημερίδα το συντομότερο με κάποιον του Υπουργείου Οικονομικών να 

έρθει, εφόσον ψηφιστεί στο τέλος του μήνα, αρχές του επομένου να μας το 

αναλύσει, να μας το εκλαϊκεύσει, διότι μέσα απ' αυτό το νόμο θα διαγράφονται 

τόκοι, προσαυξήσεις και μέχρι 50% του κεφαλαίου οφειλών προς Ταμεία, 
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Εφορίες, τράπεζες και κύριους πιστωτές. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που 

πρέπει να το μελετήσουμε πάρα πολύ καλά, να δούμε πόσο και ποιους 

συμφέρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συμπληρώσω εδώ Βασίλη, συγγνώμη, να συμπληρώσω ότι 

εμείς είδαμε τον Υπουργό τον Παπαδημητρίου, τον είδαμε τα τρία Επιμελητήρια 

της Αττικής, ήμαστε τα δύο Επαγγελματικά κι εμείς το Βιοτεχνικό, και του 

θέσαμε αυτό το θέμα, μας το έθεσε κι ο ίδιος και είπε ότι είναι πολύ καλό 

εργαλείο και θα έρθει, μας το πρότεινε κι ο ίδιος ότι θα στείλει ανθρώπους, 

μήπως έχει κάποιο τεκμηριωμένο, να μας ενημερώσει τα Επιμελητήρια. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Έτσι, αυτό το εργαλείο πρέπει να το εκμεταλλευθούμε οι 

μικρομεσαίοι επιχειρηματίες με τον καλύτερο τρόπο. 

 Θα ήθελα να ενημερώσω ότι με εντολή του Πρωθυπουργού στον 

Υφυπουργό Οικονομίας, τον Πιτσιόρλα, το ανέθεσε και στον Κουρουμπλή άμεσα 

επανεκκίνηση της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Να 

κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να επανεκκινήσουν τα τρία μεγάλα ναυπηγεία και 

η ζώνη. Ήδη προσπαθεί να διαμορφωθεί κάποια επιτροπή, η δική μας η άποψη 

είναι να γίνει μόνιμη Γραμματεία στο Υπουργείο Ναυτιλίας ή Βιομηχανίας, η δική 

μας η άποψη είναι στο Ναυτιλίας που είναι πειραιώτικο υπουργείο και για πρώτη 

φορά ιστορικά να υπάρξει ναυπηγοεπισκευαστική στρατηγική πολιτική, κάτι που 

δεν υπήρξε ποτέ. Καθώς, επίσης, πρέπει να λειτουργήσει η ΔΑΛ, την οποία το 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν την στηρίζει οικονομικά και γι' αυτό δεν έχει 

ξεκινήσει. Η ΔΑΛ είναι η Δημόσια Αρχή Λιμένος, είναι η αρχή η οποία θα 

εποπτεύει την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Το λιμάνι το έχουν αγοράσει οι 

Κινέζοι, καθημερινά υπάρχουν και κάποια προβλήματα για τους χρήστες. Εχθές 

προέκυψε ένα πρόβλημα που είχε βγει ο ΟΛΠ/Cosco και μοίραζε στην πύλη του 

Περάματος τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την είσοδο. Να πούμε ότι από 

ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα, για τα αυτοκίνητα ασφάλεια, ΚΤΕΟ, 

κάρτα καυσαερίων, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχεις δικαστεί, το μόνο που 
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άφησαν έξω είναι των κοινωνικών φρονημάτων και εξέταση ούρων. Όλα τα 

υπόλοιπα τα ζήταγε. Είχε πέντε ποινικά αδικήματα σ' αυτά που ζήταγε. Με 

παρέμβαση του Συνδέσμου των Επιχειρήσεων το πρωί σήμερα τα πήρανε πίσω.  

 Απ' ότι δείχνει η διάθεσή τους είναι να δουλεύουν σαν κράτος εν κράτει. 

Εκεί πρέπει να είμαστε συσπειρωμένοι, ο βιοτεχνικός Πειραιάς, γιατί δεν 

αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις μόνο από μία Ένωση, την 

Ναυπηγοεπισκευαστική, αλλά από μία συγκροτημένη κοινωνία επιχειρηματιών 

και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να σταθεί αρωγός στους κλάδους αυτούς 

που συνεργάζονται με τους Κινέζους. 

 Σε μία πρώτη συζήτηση, ο ΣΕΝΑΒΙ, ο Σύνδεσμος των Επιχειρήσεων, 

συμμετέχει στην επιτροπή επανεκκίνησης της ναυπηγικής βιομηχανίας. Έχουμε 

συζητήσει με τον Πιτσιόρλα, είχαμε ένα ραντεβού με τον Κουρουμπλή προχθές, 

το ακύρωσα εγώ γιατί δεν μπορούσα να πάω, είχα ένα θέμα υγείας, θα γίνει 

όμως αυτές τις ημέρες. Το πρώτο που θα γίνει είναι σχολή μαθητείας. Αυτό 

πρέπει να το δούμε σαν Επιμελητήριο, να δούμε τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε 

σ' αυτή τη σχολή μαθητείας. Αν θέλουμε να παίξουμε κάποιο ρόλο και να μην 

τον παίξουν άλλοι που δεν έχουν ναυπηγοεπισκευαστές μέλη τους. Εκπαίδευσης 

και μαθητείας νέων εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευή. Τέσσερις ώρες σχολείο, 

τέσσερις ώρες δουλειά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή η εκδήλωση που κάνουμε για την τεχνική εκπαίδευση πάνω 

σ' αυτή τη λογική είναι.  

ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, αυτό έχω πάρει την υπόσχεση του Πιτσιόρλα ότι θα το 

χρηματοδοτήσει, θα το στηρίξει και θα γίνει σαν πρώτη κίνηση. Όπως επίσης 

την πιστοποίηση των επιχειρήσεων με τα τρία ISO, 9.000, 14000 και 18000 και 

πιστοποίηση εργαζομένων και στελεχών επιχειρήσεων ναυπηγοεπισκευαστικών. 

Εμείς σαν ΣΕΝΑΒΙ θα καταθέσουμε πρόταση. Αν θέλετε να το καταθέσουμε μαζί 

με το Επιμελητήριο ώστε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε τα προγράμματα 

αυτά, δεν έχουμε αντίρρηση εμείς. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής 
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Βιομηχανίας, Μιχάλη. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι όταν λέω "εμείς" 

ποιους εννοώ, έτσι;  

 Γι' αυτό θα ήθελα και το λέω έτσι κάθε συνάντηση που θα υπάρχει με 

θέμα ναυπηγοεπισκευής να έχουμε καλεστεί οι ναυπηγοεπισκευαστές. 

Παρακαλώ πολύ καμία συνάντηση χωρίς τους ναυπηγοεπισκευαστές για τους 

ναυπηγοεπισκευαστές. Κανείς δεν ξέρει το χώρο μας καλύτερα από εμάς. 

 Αυτά, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ευχόμαστε καλή χρονιά, να είμαστε όλοι καλά, 

του χρόνου να είναι καλύτερα τα πράγματα και για μας, για τις οικογένειές μας, 

για τη χώρα μας, για όλους.  

 Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και 

θέλουμε να στηρίξετε πάρα πολύ τις εκδηλώσεις που θα κάνουμε, γιατί είναι 

εκδηλώσεις ουσιαστικές και ειδικά αυτό το κομμάτι που αφορά και την τεχνική 

εκπαίδευση αλλά και όλες οι άλλες, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ουσιαστικές 

για την επιχειρηματικότητα και να τις μεταφέρουμε προς τα έξω, να είμαστε οι 

άνθρωποι που θα φέρουμε πάλι την αισιοδοξία στα μέλη μας. Και πάλι καλό σας 

βράδυ και χρόνια πολλά και καλή χρονιά. 

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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