
  
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  
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ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη 
 
ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ:  Ε.Π.Ε. 
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 Συνεδρίαση επαναληπτική της 13ης Φεβρουαρίου 2017 

 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 

 

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ   ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ    ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ    ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΟΘΩΝΑΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ    ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   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: Επειδή έχουμε βάλει κάποια θέματα για Διοικητικό Συμβούλιο μπορούμε 

μετά την εκδήλωση να τα κουβεντιάσουμε. Θα τα ανακοινώσω όμως εγώ βασικά για τους 

συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι: 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 25/01/2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει κανένας συνάδελφος αντίρρηση; Εγκρίνονται ομόφωνα. 

  

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Συμπλήρωση καταλόγου Πραγματογνωμόνων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει υποβληθεί με το υπ’ αρίθμ. 180/10-02-2017 έγγραφο, αίτηση 

του κ. Θεόφιλου Παγιάτη, Προέδρου του Δ.Σ. της Ένωση Καταστηματαρχών 

Σιδηροαλουμινοκατασκευαστών Νίκαιας – Κορυδαλλού & Πέριξ (ΕΝΚΑΣ) και της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ), 

για να ορκιστεί ως ένορκος πραγματογνώμονας στο Β.Ε.Π. 

            Εγκρίνεται; 

             Εγκρίνεται ομόφωνα και εντέλλεται η υπηρεσία να ακολουθήσει τις 

διαδικασίες ώστε να ορκιστεί ο κ. Παγιάτης Θεόφιλος. 
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιες ανακοινώσεις θα τις κάνουμε μετά το πέρας της 

εκδήλωσης και αυτό που θέλω να πω το ένα θέμα μην ξεχαστεί, είναι το 3ο 

θέμα. Ανακοινώνουμε ορκωτό πραγματογνώμονα τον αλουμινοκατασκευαστή 

πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αλουμινοκατασκευαστών, τον Θεόφιλο τον 

Μπαγιάτη, πρόεδρο του σωματείου αλουμινοκατασκευαστών Νίκαιας-

Κορυδαλλού, αλλά ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας.  

------------------------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λαμπριανίδης είναι εδώ, είναι ο Γενικός Γραμματέας 

Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Ο κ. Λαμπριανίδης, θα τον καλέσουμε 

σε λίγο, να ξεκουραστεί, μόλις μπήκε μέσα, είναι στο γραφείο μας να ξεκινήσει 

τη διαδικασία, να μας πει ποιες είναι πλέον οι δυνατότητες των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. 

 Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε όλοι εδώ κοντά 

σήμερα. Το Επιμελητήριο θα κάνει ακόμα δύο εκδηλώσεις στο επόμενο 

διάστημα, στον επόμενο μήνα περίπου. Η μία εκδήλωση που θα είναι πάρα πολύ 

σοβαρή και πρέπει να έρθετε όλοι να την παρακολουθήσετε θα είναι με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είναι μια εκδήλωση πλέον για τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, γίνεται για πρώτη φορά στον 

Πειραιά, θα γίνει εδώ, 1η Μαρτίου. 1η Μαρτίου είναι η εκδήλωση που αφορά 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 30 Μαρτίου είναι κάτι που εμείς προσωπικά που 

έχουμε τελειώσει την τεχνική εκπαίδευση και οι περισσότεροι από σας το έχετε 
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κάνει και έχετε πιάσει τα βιβλία του Ευγενίδη στα χέρια σας, αυτή τη στιγμή θα 

κάνουμε ένα μεγάλο συνέδριο που θα αφορά την τεχνική εκπαίδευση στο 

Ευγενίδειο Ιδρυμα θα γίνει αυτό. Θα είναι ένα συνέδριο που θα μπει πλέον σε 

μία λογική ότι ξαναξεκινάμε πάλι στη φιλοσοφία ότι πρέπει να ξαναβγάλουμε 

τεχνίτες, γιατί πολύ καλά εσείς που είστε ένα μεγάλο κομμάτι των 

ναυπηγοεπισκευαστών ειδικά ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανειδίκευτους 

εργάτες και έχουμε υψηλόβαθμα στελέχη. Ο αρχιμάστορας, ο αρχιτεχνίτης, ο 

εργοδηγός που λέγαμε παλιά δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει, δεν μπορεί να 

υπάρξει βιοτεχνία ούτε βιομηχανία με αυτή τη λογική.  

 Δυστυχώς, έχουν μείνει άνθρωποι 50 ετών, 60 ετών να κρατάνε ακόμα 

επιχειρήσεις. Πρέπει να ξαναφτάσουμε στο σημείο να χαϊδεύουμε πάλι το 

μέταλλο και το ξύλο. Αν δεν το κάνουμε αυτό έχουμε τελειώσει ως χώρα. 

Κανένας δεν μπορεί να μας σώσει αν μόνοι μας δεν προσπαθήσουμε πάλι να 

ξαναχτίσουμε πλοία, να ξαναχτίσουμε μηχανήματα, να ξαναβάλουμε μπροστά 

τα μηχανουργεία, να ξανανοίξουν τα εργοστάσια και αυτά που έχουμε τα 

εργοαστάσια που έχουν παραμείνει και λειτουργούν να είμαστε δίπλα τους και 

να τους στηρίζουμε. Και όχι μόνο να τους στηρίζουμε, εδώ είναι το σπίτι τους, 

είναι ο χώρος τους και σας ανακοινώνουμε ότι ακριβώς από πάνω αγοράσαμε 

τώρα τελευταία κάποια γραφεία, τα οποία είναι γραφεία για να συνεχίσουν, να 

βάλουν και καινούριες δραστηριότητες του Επιμελητηρίου που είναι το Κέντρο 

Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, ένα κέντρο το οποίο θα βοηθήσει και 

την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση γι' αυτές τις δύσκολες στιγμές που 

ζει ο ευρύτερος Πειραιάς, η ευρύτερη περιοχή του Επιμελητηρίου μας, ένα 

Επιμελητήριο που φτάνει μέχρι τα Κύθηρα, ένα Επιμελητήριο που φτάνει μέχρι 

το Λαύριο, ένα Επιμελητήριο που φτάνει μέχρι την Κινέτα από τη δυτική 

πλευρά, ένα Επιμελητήριο που έχει 15.000 μέλη, 15.000 βιοτεχνικά και 

παραγωγικά μέλη. 
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 Εμείς είμαστε εδώ ένα Διοικητικό Συμβούλιο με 61 ανθρώπους, με 61 

ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν και σας καλούμε τέλος του χρόνου 

που θα έχει εκλογές σας καλούμε να συμμετέχετε όλοι στα ψηφοδέλτια όλων 

των συνδυασμών να γίνει το Επιμελητήριο πάλι ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο 

ισχυρό και οικονομικά τώρα πλέον είναι βιώσιμο, είναι και δυνατό και ισχυρό και 

θα είναι δίπλα σας σε όλες τις δράσεις. Είναι ένα Επιμελητήριο που πραγματικά 

θέλω να το θεωρείτε σπίτι σας. Είναι ένα Επιμελητήριο που πρέπει να παίξει, 

είναι Βιοτεχνικό, πρέπει να παίξει ακριβώς αυτό το ρόλο. Είναι ένα Επιμελητήριο 

που πρέπει να στηρίξει την παραγωγή, γιατί το πιστεύουμε και το εννοούμε. Δεν 

υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει οικονομία, δεν υπάρχει μέλλον αν δεν έχουμε 

παραγωγή. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε.  

 Καλούμε τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Λόη Λαμπριανίδη να έρθει στο 

βήμα. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τη λέξη Οικονομία και 

είναι δίπλα μας και πιστεύω ότι μέσα απο την καρδιά του θα μπορέσει να 

βοηθήσει. Απλώς εδώ θα του αναφέρουμε ότι είναι βιοτέχνες, ότι ειναι μικροί 

επιχειρηματίες που ειναι η καρδιά της ελληνικής οικονομίας, γιατί οι μεγάλοι 

δυστυχώς έχουν βρει τον τρόπο έχουν φύγει και έχουν πάει αλλού.  

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική 

πρόσκληση.  

 Αυτό το οποίο θα κάνω είναι θα σας παρουσιάσω την λογική του 

καινούριου αναπτυξιακού νόμου, θα συζητήσω λίγο το τι έγινε πριν και θα 

δούμε και τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι σήμερα από τον αναπτυξιακό 

νόμο και θα τα κάνω αυτά σχετικά γρήγορα. 

 Ετσι πολύ σύντομα να πω τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε από τους 

τρεις προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους που τα εξετάσαμε έτσι συνοπτικά. 
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Ενα βασικό στοιχείο είναι ότι σχεδόν όλοι αυτοί οι οποίοι εντάχθηκαν στον 

προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο πήραν επιχορήγηση ήταν ελάχιστοι, λιγότερο 

από 5%-6%, αυτοί που πήραν φορολογικές απαλλαγές. Το 95% των 

επενδυτικών σχεδίων ήταν χαμηλής και σχετικά χαμηλής τεχνολογίας, ενώ στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση αυτό είναι πολύ χαμηλότερο. Ενα πάρα πολύ μεγάλο 

ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων και των ενισχύσεων κατά συνέπεια, της 

τάξεως του 72% πήγαν στην Ενέργεια και στα ξενοδοχεία, σε δύο κλάδους 

μόνο. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση των ενισχύσεων, των 

επιχορηγήσεων οι οποίες δόθηκαν, δηλαδή 4% των επενδυτικών σχεδίων πήραν 

πάνω από το 43% των ενισχύσεων και έχω και τρία παραδείγματα, δηλαδή 

στους τρεις τελευταίους νόμους, αυτός εδώ από το '98, του '04 και του '11, έξι 

επιχειρήσεις πήραν 1 δις, εγκρίθηκε να πάρουν 1 δις, το οποίο είναι 8% των 

συνολικών ενισχύσεων, ενώ 95 επιχειρήσεις εγκρίθηκε να πάρουν 3 

δισεκατομμύρια, το οποίο είναι 25,5% των ενισχύσεων. 

 Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση σε 

ελάχιστες επιχειρήσεις των ενισχύσεων.  

 Ενα δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να ξέρετε είναι ότι υπήρξαν πολλά 

επενδυτικά σχέδια τα οποία ήταν ανολοκλήρωτα και αυτά εδώ φτάνουν περίπου 

το, όταν ανεβήκαμε στην κυβέρνηση, τα οποία φτάνουν τα 6,5 δις. Δηλαδή ότι 

υπήρχαν συμβασιοποιημένες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες είναι 

της τάξεως των 6,5 δις και αφορούσαν περίπου 5.000 επενδυτικά σχέδια.  

 Τώρα, εκτός από αυτές εδώ τις διαπιστώσεις αυτό το οποίο θέλω να 

τονίσω είναι το σκεπτικό με το οποίο προχωρήσαμε στο να κάνουμε τον 

επενδυτικό νόμο. Ο επενδυτικός νόμος ήρθε σε μία συγκυρία η οποία είναι πάρα 

πολύ δύσκολη για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή αναμφίβολα με αυτήν εδώ 

την έννοια θα έπρεπε να σκεφτούμε ποια είναι, στη δεδομένη συγκυρία ποια 
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είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας και πού έπρεπε να 

πατήσουμε.  

 Αρχίζω λίγο από τα αδύναμα σημεία, δηλαδή ότι έχουμε μια 

προβληματική διάρθρωση του παραγωγικού τομέα, έχουμε μικρές επιχειρήσεις 

οι οποίες δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή 

όχι το μέγεθος των επιχειρήσεων όσο το ότι δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Υπάρχει πολύ χαμηλή εξωστρέφεια, πολύ χαμηλή καινοτομικότητα κ.λπ., 

έχουμε ένα προβληματικό κράτος, έχουμε πολύ συχνά επιχειρηματικότητα 

ανάγκης, δηλαδή ότι δεν αποφασίζει κανείς να γίνει επιχειρηματίας αυτοτελώς 

αλλά οδηγείται να γίνει επιχειρηματίας κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, μένει 

άνεργος κ.λπ., κ.λπ.. Και από την άλλη έχουμε πολλά ισχυρά σημεία ένα εκ των 

οποίων και ίσως το σημαντικότερο σ' αυτήν εδώ τη συγκυρία είναι το 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και έχουμε και διάφορα άλλα, η θέση μας 

μέσα στην Ευρώπη, οι καλές κλιματικές συνθήκες και πάρα πολλά άλλα τα οποία 

συχνά τα υποτιμούμε.  

 Ενα άλλο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό νομίζω είναι το θέμα 

της διασποράς. Δηλαδή ότι υπάρχουν πολλοί Ελληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι 

θα ήθελαν με τον έναν τρόπο ή τον άλλον να συνδεθούν με την ελληνική 

οικονομία και να κάνουν πράγματα για την Ελλάδα και έχουμε πολλά τέτοια 

παραδείγματα, επιχειρήσεις στο εξωτερικό που συνδέονται και δίνουν 

παραγγελίες σε ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

 Ενα κεντρικό στοιχείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι το εξής: ένα 

δίλημμα το οποίο είχε η ελληνική οικονομία ήδη από τη δεκαετία του '80, ένα 

κεντρικό δίλημμα το οποίο είχε ήταν ότι εάν θα μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική 

στη βάση του χαμηλού κόστους, άρα να ανταγωνιστεί τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες, ή να γίνει ανταγωνιστική στη βάση της ποιότητας των 
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προϊόντων τα οποία παράγει, άρα να ανταγωνιστεί τις ανεπτυγμένες χώρες της 

Ευρώπης και την Αμερική κ.λπ..  

 Σ' αυτό εδώ το κεντρικό δίλημμα οι κυβερνήσεις, οι ελληνικές 

κυβερνήσεις είχαν μια αμφίσημη στάση για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή 

ουσιαστικά από το '80 μέχρι το να έρθει η ιστορία με την τρόικα, δηλαδή να 

εμφανιστούν οι θεσμοί στην Ελλάδα. Οταν εμφανίστηκαν οι θεσμοί η στάση 

ξεκαθάρισε απολύτως και η στάση τους ήταν ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι να 

βρει η Ελλάδα, θα μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική ρίχνοντας τις τιμές, 

ουσιαστικά ρίχνοντας το κόστος εργασίας και με αυτό τον τρόπο θεώρησαν ότι 

θα μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική, να βρει μια καλύτερη θέση στο διεθνή 

ανταγωνισμό. 

 Αυτό, λοιπόν, το οποίο θα δείξω, έτσι, πολύ γρήγορα είναι ότι αυτό, 

πρώτον, δεν μπορούμε να το κάνουμε και, δεύτερον, δεν θέλουμε να το 

κάνουμε. Το δεν μπορούμε να το κάνουμε το λέω με την έννοια ότι το κόστος 

εργασίας ακόμη και τώρα που έχει καταβαραθρωθεί εξακολουθεί να είναι πολύ 

υψηλότερο σε σχέση με άλλες χώρες, υπανάπτυκτες χώρες. Μπορεί κανείς να 

δει Βιετνάμ, Κίνα, Ινδονησία κ.λπ., κ.λπ., καταλαβαίνει ότι εκεί πέρα το κόστος 

εργασίας είναι απίστευτα χαμηλότερο ακόμη και από τις σημερινές τιμές που 

έχει το κόστος εργασίας στην Ελλάδα. Αρα, προς τα εκεί δεν μπορούμε να 

ανταγωνιστούμε τη βάση του κόστους. Θα υπάρχουν πάντοτε χώρες, μεγάλες 

χώρες κιόλας, οι οποίες έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος από το δικό μας.  

 Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι δεν θέλουμε να πάμε προς εκείνη 

την κατεύθυνση και δείχνω δύο στοιχεία: Αυτό το οποίο μας δείχνουν αυτές 

εδώ οι δύο καμπύλες, αυτή εδώ η οποία δείχνει το απόθεμα το οποίο υπάρχει 

στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, αυτό τι μας λέει; Οτι οι λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες είναι οι πολλές, πάνω από 110-120 χώρες, σε 

σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες είναι 40-45, δεν καταφέρνουν να 
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γίνουν ελκτικές στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και αυτό που μας λέει είναι ότι 

αυτές εδώ οι 100-120 χώρες περίπου μπορούν να προσελκύσουν μόλις το 25% 

του συνόλου των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Αν πούμε ότι έχουμε 100 

πολυεθνικές επιχειρήσεις στον κόσμο, οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στον 

κόσμο οι οποίες είναι οι πολλές, οι 120, καταφέρνουν να προσελκύσουν μόνον 

τις 25. Και οι υπόλοιπες 75 πηγαίνουν στις ανεπτυγμένες χώρες, αυτές τις λίγες, 

τις 40-45 χώρες. Αρα, το κριτήριο με το οποίο επιλέγουν οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις το πού θα πάνε δεν είναι βασικά το φθηνό κόστος εργασίας. Είναι 

και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μετράνε σ' αυτήν εδώ την επιλογή. 

 Αρα, ο μύθος αυτός τον οποίο καλλιεργήσανε διάφοροι, μεταξύ των 

οποίων και η τρόικα, η οποία λέει ότι ας ρίξουμε τις τιμές, εσωτερική 

υποτίμηση, το κόστος εργασίας και τα άλλα, και θα συρρεύσουν αμέσως οι 

πολυεθνικές, το βλέπουμε εδώ πέρα με στοιχεία επίσημα των Ηνωμένων Εθνών 

ότι αυτό εδώ δεν συμβαίνει. 

 Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ακόμη κι αν συνέβαινε αυτό, 

έχουμε ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας λέει ότι στα προϊόντα, σε οποιοδήποτε 

προϊόν αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι ότι το κόστος εργασίας είναι πολύ 

χαμηλό. Δηλαδή αν πάρετε ένα αθλητικό παπούτσι και δείτε πώς κατανέμεται το 

κόστος, το αθλητικό παπούτσι καταρχάς πού κατασκευάζεται; Δηλαδή όλες 

αυτές εδώ οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που αγοράζουμε τα παπούτσια τους, η 

Nike, η Adidas, η Reabok κ.λπ., κ.λπ., είναι επιχειρήσεις χωρίς εργοστάσια. Δεν 

έχουν δικά τους εργοστάσια, έχουν υπεργολάβους. Εχουν υπεργολάβους και οι 

υπεργολάβοι αυτοί βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο.  

 Από στοιχεία λοιπόν τα οποία έχουμε ένα τέτοιο αθλητικό παπούτσι το 

οποίο μπορεί να κάνει 100 ευρώ, το κόστος εργασίας το οποίο πληρώνεται 

τελικά στον υπεργολάβο είναι της τάξης των 50 λεπτών. 50 λεπτών (0,50 

ευρώ). Δηλαδή από τα 100 ευρώ τα οποία πληρώνουμε για να πάρουμε το 
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παπούτσι τα 0,50 μόνο πάνε για κόστος εργασίας. Τα υπόλοιπα είναι κυρίως 

όπως θα δούμε είναι έσοδα τα οποία πηγαίνουν στην ίδια την εταιρεία για 

έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση κ.λπ., κ.λπ. Με αντίστοιχο τρόπο αυτό το 

οποίο βλέπουμε εδώ πέρα για το i-pad και το i-phone το εργατικό κόστος σ' 

αυτή την περίπτωση είναι 5,3 από τα 100 και εδώ πέρα είναι 7 πάλι από τα 100. 

Και κλείνω αυτό εδώ το σημείο και ξαναλέω. Το να προσπαθήσει να βρει - το 

κεντρικό ερώτημα το οποίο έχουμε είναι τι θέση θέλουμε στο διεθνή 

καταμερισμό εργασίας. Σ' αυτόν εδώ το διεθνή καταμερισμό εργασίας αυτό το 

οποίο βλέπουμε είναι ότι το κόστος της ανειδίκευτης εργασίας δεν αμείβεται, 

αυτό το οποίο αμείβεται είναι το να έχεις μια εξειδικευμένη παραγωγή, να 

πουλάς εξειδικευμένα προϊόντα ή υπηρεσίες και αυτά αμείβονται στο διεθνή 

καταμερισμό εργασίας. Αρα, η λογική είναι να πάμε προς αυτήν εδώ την 

κατεύθυνση, αυτό το οποίο ακολούθησε και ο νέος επενδυτικός νόμος. 

 Οι κεντρικοί στόχοι λοιπόν του νέου επενδυτικού νόμου είναι καταρχάς η 

επενδυτική επανεκκίνηση και η επανεκβιομηχάνιση της χώρας, η 

επανεκβιομηχάνιση της χώρας είναι κεντρικό και αποδείχθηκε τελείως λάθος η 

στρατηγική η οποία υπήρχε ότι να κάνουμε το παγκόσμιο εργοστάσιο, η Κίνα να 

γίνει το παγκόσμιο εργοστάσιο. Αυτό αποδείχθηκε ότι είναι λάθος στρατηγική, 

νομίζω ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ενωση με τα κείμενά της κ.λπ. έχει 

ανακρούσει πρύμναν ως προς αυτό και σίγουρα στο νόμο λέμε ότι πρέπει ν' 

αρχίσει πάλι η επανεκκίνηση της βιομηχανίας και η επανεκκίνηση της ελληνικής 

οικονομίας.  

 Θέλουμε αύξηση της απασχόλησης και κυρίως του εξειδικευμένου, με 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό πώς θα το πετύχουμε; Θα το 

πετύχουμε με την τεχνολογία, με καινοτομίες δηλαδή που μπορούμε να 

εισάγουμε, να προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο εξωστρεφείς κ.λπ..  
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 Τι κάνει λοιπόν με αυτήν εδώ τη λογική ο καινούριος αναπτυξιακός 

νόμος; Ο καινούριος αναπτυξιακός νόμος ενισχύει κατά προτεραιότητα δύο 

κατηγορίες. Δηλαδή ενισχύει αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ καλα 

κριτήρια ως προς την επίδοσή τους και μιλάω για επιχειρήσεις οι οποίες είναι 

εξωστρεφείς, επιχειρήσεις οι οποίες είναι καινοτόμες, επιχειρήσεις οι οποίες 

μπαίνουν σε μία διαδικασία συγχώνευσης. Είπαμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις 

είναι μικρές και είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό, απλώς σε κάποιες περιπτώσεις 

θα βόλευε να γίνουν λίγο μεγαλύτερες, συγχωνευόμενες και αυτό ενισχύουμε, 

όχι την εξαγορά. Δεν ενισχύουμε την εξαγορά από κάποια μεγάλη επιχείρηση, 

αυτό που ενισχύεται είναι η συγχώνευση. Ενισχύουμε την αύξηση της 

απασχόλησης, ενισχύουμε συνεταιρισμούς, κοινωνικές συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις κ.λπ. και επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν αυξημένη προστιθέμενη 

αξία.  

 Επίσης, ενισχύουμε με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια. Δηλαδή, 

ενισχύουμε εκείνες τις περιοχές οι οποίες έχουν κάποιο πρόβλημα, δηλαδή 

κάποιες περιοχές οι οποίες είναι ορεινές, παραμεθόριες, τα μικρά τα νησιά, 

περιοχές οι οποίες εμφανίζουν μεγάλη μείωση του πληθυσμού τους κ.λπ..  

 Ο νέος αναπτυξιακός νόμος δεν είναι ένας γενικός νόμος αλλά έχει 

ξεχωριστά καθεστώτα, τα οποία απευθύνονται και προσπαθούν να λύσουν 

προβλήματα τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικά να τα λύσουμε. Ας πούμε 

έχουμε μια, θεωρώντας ότι πρέπει να ενισχυθούν οι μικρές επιχειρήσεις έχουμε 

εισάγει αυτήν εδώ την έννοια του cluster, δηλαδή των δικτυώσεων των 

επιχειρήσεων, οι οποίες επιτρέπουν μικρές επιχειρήσεις να συνεργαστούν 

μεταξύ τους και να κάνουν διάφορα πράγματα και να ενισχυθούν γι' αυτά. 

 Το δεύτερο το οποίο κάνουμε είναι βάζουμε πλαφόν στο ύψος της 

ενίσχυσης το οποίο μπορεί να πάρει κάποια επιχείρηση για να μην έχουμε τα 
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φαινόμενα του παρελθόντος όπου κάποιες ελάχιστες επιχειρήσεις πήραν 

τεράστια ποσά.  

 Ενισχύουμε το θέμα των φοροαπαλλαγών, δηλαδή να μην είναι μόνον 

επιχορηγήσεις αλλά να υπάρχουν και φορολογικές απαλλαγές και δίνουμε 

μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση. Δηλαδή το πώς προχωράει ο αναπτυξιακός 

νόμος και τι ζητήματα δημιουργούνται ώστε να μπορούμε και κατά τη διάρκεια 

αλλά και στη συνέχεια να μπορέσουμε να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις ώστε 

να απευθυνθεί καλύτερα και να φέρει καλύτερα αποτελέσματα στην οικονομία 

κ.λπ.  Εδώ αυτό το οποίο σας δείχνω και δείτε και κυρίως τις τρεις τελευταίες 

στήλες, είναι ποια είναι η ένταση των ενισχύσεων στις διάφορες περιοχές. Αυτό 

είναι αυτό το οποίο ίσχυε μέχρι 31/12/16 και αυτό είναι αυτό το οποίο θα ισχύει 

από 1/1/17. Εδώ πέρα τι βλέπετε; Οτι όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση τόσο 

περισσότερο ενισχύεται και επίσης αυτό το οποίο βλέπουμε συνολικά είναι ότι 

το τι ισχύει από 1/1/17 είναι σε όλες τις περιπτώσεις, είναι 10 ποσοστιαίες 

μονάδες υψηλότερο από αυτό το οποίο ίσχυε μέχρι τις 31/12/16. Εχουμε τη 

δυνατότητα λοιπόν να δώσουμε υψηλότερη ενίσχυση κατά 10 ποσοστιαίες 

μονάδες σε όλες τις περιοχές. Εχουμε κλάδους οι οποίοι κατά προτεραιότητα 

ενισχύονται και δεν είναι μόνον του αναπτυξιακού νόμου αλλά είναι συνολικά, τι 

μορφές παίρνει η ενίσχυση, είναι φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, 

επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τη δημιουργούμενη απασχόληση, 

έχουμε σταθερό φορολογικό συντελεστή, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ταχεία 

αδειοδότηση για τις πολύ μεγάλες επενδύσεις. 

 Τα καθεστώτα τα οποία έχουμε είναι οκτώ διαφορετικά καθεστώτα, θα 

τα τρέξω έτσι πολύ γρήγορα και μετά θα απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήσεις 

πιθανόν να χρειάζεστε. 

 Εχουμε τις ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού. Εδώ πέρα μπορεί 

κάποιος να ενισχυθεί για δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού μόνον. Είναι πολύ 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

20 

γρήγορο και χωρίς συγκριτική αξιολόγηση, δηλαδή ενισχύεται αυτοτελώς 

κάποιος δηλαδή που κάνει επένδυση και έχει κάποια μίνιμουμ κριτήρια. Το 

δεύτερο είναι το καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας. Εδώ πέρα είναι θα 

έλεγα ένας μικρός αναπτυξιακός νόμος από μόνος του. Παίρνουν φορολογική 

απαλλαγή ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση μισθολογικού 

κόστους. Η επιχορήγηση του 70% της ανώτατης επιτρεπόμενης, η αξιολόγηση 

είναι συγκριτική και το προηγούμενο καθεστώς και αυτό είναι από τα 

καθεστώτα τα οποία ήδη έχουν προκηρυχθεί και λήγει η υποβολή τους στις 20 

Φεβρουαρίου. Το ίδιο και με τις νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Εδώ η προσπάθεια είναι να δώσουμε τα χρήματα σε πραγματικά νέες και 

πραγματικά μικρές επιχειρήσεις και υπάρχει έλεγχος να μην υποκρύπτεται σχέση 

με μεγάλη επιχείρηση και αυτό είναι ένας μεγάλος στόχος και εδώ πέρα είναι 

πάλι συγκριτική η αξιολόγηση. Η ενίσχυση που δίνουμε είναι φορολογική 

απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση μισθολογικού 

κόστους.  

 Εχουμε τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους που είναι πάρα πολύ μεγάλες 

επενδύσεις, δηλαδή αυτές που είναι πάνω από 20 εκατομμύρια. Αυτά τα 

τέσσερα καθεστώτα έχουν ήδη προκηρυχθεί, λήγει η ημερομηνία υποβολής 

τους μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και όπως θα σας πω έχουν πάει και πάρα πολύ 

καλά.  

 Εχουμε τις ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που θα βγουν σύντομα μέσα στον Απρίλιο και είναι για τις 

καινοτομικές επιχειρήσεις τις μικρομεσαίες, που πάλι δίνουμε φορολογική 

απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση μισθολογικού 

κόστους, τις συνέργειες και δικτυώσεις και αυτό το καθεστώς θα βγει μέχρι 

τέλος του Απριλίου και πηγαίνω στα δύο τελευταία καθεστώτα. Είναι το Ταμείο 

Συμμετοχών. Σ' αυτό, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι το εξής: στη διάρκεια της 
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κρίσης υπήρξαν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες  πτώχευσαν, αλλά ακόμα 

περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες κατάφεραν να επιβιώσουν, αλλά 

αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα.  

 Αυτές λοιπόν θέλουμε να τις ενισχύσουμε με διάφορους τρόπους και 

επειδή θα είναι πολλές αυτό το οποίο σκεφτήκαμε είναι ότι ένας τρόπος να το 

κάνουμε αυτό είναι μέσα από αυτό εδώ το Ταμείο Συμμετοχών. Στο Ταμείο 

Συμμετοχών τι θα έχουμε; Θα βάλει κάποια χρήματα το κράτος, θα υπάρξει 

κάποιος διαχειριστής του Ταμείου αυτού Συμμετοχών ο οποίος θα διαχειριστεί 

αυτά τα χρήματα βάζοντας και τα δικά του χρήματα. Δηλαδή αν βάλει το 

ελληνικό  κράτος 100 εκατομμύρια μπορεί να βάλει κι αυτός άλλα 100 

εκατομμύρια και αυτό εδώ το συνολικό ποσό να μοιραστεί σε επιχειρήσεις με 

κριτήρια τα οποία θα είναι τα κριτήρια του αναπτυξιακού νόμου τα οποία λίγο 

πολύ τα είπα στην αρχή, συν τα κριτήρια της αγοράς τα οποία θα έχει που θα 

βάλει αυτός από το Ταμείο Συμμετοχών που θα διαχειριστεί το Ταμείο 

Συμμετοχών και θα επιλέξει τελικά τις επιχειρήσεις με δικό του ρίσκο, που θα 

έχει όμως και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δοθούν σωστά τα χρήματα, μια που 

θα έχει βάλει κι αυτός τα δικά του χρήματα. 

 Και κλείνω με ένα τελευταίο καθεστώς. Στο τελευταίο αυτό το οποίο 

θέλουμε να ενισχύουμε είναι τα Ολοκληρωμένα Χωρικά Συστήματα. Αν θέλετε 

μια αλυσίδα αξίας σε μία περιοχή, δηλαδή να πούμε ότι σ' αυτήν εδώ την 

περιοχή υπάρχει μια δυνατότητα να αναπτυχθεί ο ναυπηγοεπισκευαστικός 

κλάδος και να υπάρξει μια πρόταση για το σύνολο του ναυπηγοεπισκευαστικού 

κλάδου και να ενισχυθεί αυτός εδώ ο κλάδος σαν τέτοιος. Ολόκληρη η αλυσίδα 

αξίας, το οποίο όπως καταλαβαίνετε πιάνει διαφορετικούς επιμέρους κλάδους. 

Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να οδηγήσει σε τοπική 

ανάπτυξη που θα αξιοποιήσει κλάδους, διαφορετικούς κλάδους σε διαφορετικές 

περιοχές. 
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 Αυτά εδώ τα δύο τα τελευταία ελπίζω ότι, τα καθεστώτα δηλαδή αυτό 

που είπα το Ταμείο Συμμετοχών και οι αλυσίδες αξίας, τα Τοπικά Χωρικά, 

νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε στο τέλος Ιουνίου. 

 Να κλείσω με μία ενημέρωση για το τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα από τα 

τέσσερα καθεστώτα τα οποία προκηρύξαμε. Στα τέσσερα λοιπόν καθεστώτα τα 

οποία είναι τέσσερα από τα οκτώ και αφορούν τον πρώτο κύκλο της πρώτης 

χρονιάς, δηλαδή είναι ένα πολύ μικρό μέρος του τελικού νόμου, αυτό το οποίο 

βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν 816 αιτήσεις και ο προϋπολογισμός ο οποίος 

υπάρχει είναι πάνω από 2 δις. Ετσι, για να έχουμε μία ένδειξη του τι σημαίνει 

αυτό σας θυμίζω ότι στον προηγούμενο, στον τελευταίο αναπτυξιακό, δηλαδή 

το νόμο του 2011, συνολικά υπήχθησαν, εγκρίθηκαν 1.276 επενδυτικά σχέδιο, 

τα οποία είχαν ύψος 6 δις. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για 816 αιτήσεις, όχι 

εγκρίσεις, με προϋπολογισμό 2 και κάτι δις, το οποίο είναι επαναλαμβάνω αυτά 

τα 2 και κάτι δις ή τα 800 σε σχέση με τα 1.200 ή τα 2 σε σχέση με τα 6, είναι 

τα 4 από τα 8 καθεστώτα στον πρώτο κύκλο ο οποίος γίνεται μέσα σε μία 

χρονιά. Θα έχουμε 8 καθεστώτα, 2 κύκλους, 4 χρονιές. Αρα, νομίζω ότι από 

αυτό και μόνο το στοιχείο καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να υπάρχει μια 

αισιοδοξία.  

 Προφανώς αυτή εδώ, τα πολύ μεγάλα νούμερα είναι γιατί για ένα μεγάλο 

διάστημα δεν υπήρχε αναπτυξιακός νόμος και υπάρχει μια δίψα στην αγορά γι' 

αυτά εδώ τα ζητήματα. Για τις ευκαιρίες τις οποίες δίνει ο αναπτυξιακός νόμος.  

 Να πω λίγο κάποια άλλα στοιχεία για το τι έχουμε μέχρι τώρα πριν 

προχωρήσουμε στις ερωτήσεις κ.λπ.. Από τα τρία αυτά εδώ καθεστώτα τα 

οποία βλέπουμε, στης μείζονος, δηλαδή σε πάνω από 20 εκατομμύρια για την 

ώρα δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ενδιαφέρθηκε, παρ' όλο που ήδη έχουμε 

τουλάχιστον τέσσερις επενδύσεις οι οποίες είναι πάνω από 20 εκατομμύρια, η 

μία είναι μάλλον κοντά στα 30 κιόλας. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι το 
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εξής: στα τρία καθεστώτα, γενική επιχειρηματικότητα, νέες ανεξάρτητες και 

μηχανολογικό εξοπολισμό, στην γενική επιχειρηματικότητα συγκέντρωσε το 

μεγάλο ενδιαφέρον. Από το σύνολο δηλαδή των επενδυτών, των 820 περίπου 

επενδυτών στα 2 δις, το μεγαλύτερο μέρος είναι στη γενική επιχειρηματικότητα, 

δηλαδή το 60% των επενδυτικών σχεδίων και το 67%-69% του 

προϋπολογισμού είναι στη γενική επιχειρηματικότητα. 

 Εχουμε μετά τις νέες ανεξάρτητες 33% των επενδυτικών σχεδίων και 

23% του προϋπολογισμού και μετά το μηχανολογικό εξοπλισμό.  

 Εδώ λίγο να πω κάτι. Αυτό το οποίο στο καθένα από αυτά εδώ τα 

καθεστώτα για κάθε κύκλο έχουμε βάλει 150 εκατομμύρια, το οποίο είναι και το 

πλαφόν το οποίο έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Εδώ πέρα φαίνεται ότι 

μπορεί να υπάρχει, θα μπορούσε να υπάρχει ένα πρόβλημα με την έννοια ότι να 

υπάρχουν, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν υποβάλει σ' αυτό το καθεστώς 

γενικής επιχειρηματικότητας και το πιθανότερο είναι ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ 

τα 150 εκατομμύρια τα οποία είχαμε αρχικά ως πλαφόν. Αυτό ήδη το έχουμε 

επιλύσει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ενωση, αυτό το οποίο θα κάνουμε 

είναι θα αυξήσουμε το πλαφόν αυτό εδώ πάρα πολύ, θα το επεκτείνουμε στα 4 

χρόνια, ώστε να μην υπάρχει αυτό εδώ το πρόβλημα που καταρχήν φαίνεται να 

προέκυψε επειδή είχε μια μεγάλη συγκέντρωση σ' αυτό εδώ το καθεστώς. 

 Ενα δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να πω είναι ότι φαίνεται να υπάρχει 

μια μεγαλη συγκέντρωση στη βιομηχανία. Δηλαδή ότι υπάρχει πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον στη βιομηχανία. Βλέπετε ότι από το σύνολο των επενδυτικών 

σχεδίων, πάνω από το 33% ως σχέδια είναι στην αγροτοδιατροφή και πάνω από 

23% είναι στην υπόλοιπη βιομηχανία. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο μέρος, 35% 

περίπου είναι σε ξενοδοχεία. Αλλά αυτά εδώ τα δύο όπως βλέπετε αθροίζουν σε 

πάνω από 56$-57%, είναι στη βιομηχανία, εντάξει; 33% και 23%.  
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 Ενα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει επίσης να τονίσουμε είναι ότι πολλές 

επιχειρήσεις, πολλά επενδυτικά σχέδια επέλεξαν να δηλώσουν ότι θέλουν να 

πάρουν φοροαπαλλαγή και όχι επιχορήγηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνον 

φοροαπαλλαγή δήλωσε σε σχέση με το ύψος της επένδυσης το 49,5%, δηλαδή 

περίπου το 50% του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων και αν 

πάρουμε υπόψη μας και το 4% που είναι φοροαπαλλαγή συν επιχορήγηση, ένα 

μικτό σύστημα, πηγαίνουμε σε 54%, το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. 

Αισιόδοξο κυρίως με την έννοια οτι οι επιχειρήσεις αυτές που επιλέγουν την 

φοροαπαλλαγή είναι επιχειρήσεις οι οποίες πιστεύουν πραγματικά σ' αυτό το 

οποίο κάνουν και πιστεύουν ότι θα είναι κερδοφόρες και γι' αυτό λένε να πάνε 

μέσα από το καθεστώς της φοροαπαλλαγής και όχι της επιχορήγησης.  

 Να πω λίγο κάτι σε σχέση με τις επιχειρήσεις οι οποίες, τα επενδυτικά 

σχέδια τα οποία έχουμε σε σχέση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων. Το 

25% είναι κάτω από 500.000 και μόλις το 5% είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. 

Εχουμε λοιπόν όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια ένα πολύ μεγάλο μέρος να 

είναι αρκετά μικρά σε σχέση με τον αναπτυξιακό νόμο, δηλαδή κάτω από 

500.000 και ένα πολύ μικρο ποσοστό πάνω από 5% να είναι σε πάνω από 

10.000.000 ως προς το ύψος του προϋπολογισμού.  

 Και ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτοί οι οποίοι ζήτησαν φορολογική απαλλαγή 

είναι κυρίως τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Δηλαδή εδώ πέρα 

βλέπει κανείς ότι τα επενδυτικά σχέδια από 3 έως 10 εκατομμύρια ζήτησαν, το 

50% των επενδυτικών σχεδίων από 3 έως 10 εκατομμύρια ζήτησε φορολογική 

απαλλαγή και το 70,5% των επενδυτικών σχεδίων που είναι πάνω από 10 

εκατομμύρια ζήτησε φορολογική απαλλαγή. Κι εδώ πέρα έχουμε την κατανομή 

των αιτήσεων υπαγωγής κατά περιοχές που βλέπουμε ότι είναι αρκετά 

ισορροπημένη.  
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 Να κλείσω με ένα τελευταίο σχόλιο. Οπως είπα και στην αρχή της ομιλίας 

μου υπάρχουν πάρα πολλά παλιά επενδυτικά σχέδια τα οποία δεν είχαν 

ολοκληρωθεί. Αυτά δίνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην υπηρεσία και 

προσπαθούμε να βρούμε διάφορους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε 

γρήγορα να κινήσουμε τις διαδικασίες και είμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση. 

Εχουμε σκεφτεί διάφορους τρόπους να έχουμε μια ενίσχυση από κάποιες 

υπηρεσίες απέξω, να πάρουμε κάποιους συμβούλους οι οποίοι να κάνουν κάποια 

πράγματα να μας ενισχύσουν, αλλά το βασικό το οποίο κάνουμε είναι το 

μητρώο των ελεγκτών το οποίο δημιουργήσαμε, που είναι πάνω από 340 άτομα 

και το μητρώο των αξιολογητών, το οποίο επίσης κατασκευάσαμε τώρα και 

τους πρώτους επιμορφώσαμε ήδη και τους άλλους θα τους επιμορφώσουμε 

πάρα πολύ σύντομα, να τους αξιοποιήσουμε για δουλειές τις οποίες έκανε πριν, 

ένα μέρος των δουλειών τις οποίες έκανε πριν, γίνονταν μόνον στην υπηρεσία 

και ελπίζω ότι με αυτόν εδώ τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε κατά 

πολύ όλες τις διαδικασίες οι οποίες για πολλά χρονια λιμνάζουν μέσα στην 

Υπηρεσία.  

 Ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Είναι εδώ πέρα μαζί μου και ο διευθυντής 

της Υπηρεσίας των Ιδιωτικών Επενδύσεων, οπότε μπορούμε να απαντήσουμε 

στα ερωτήματα τα οποία θέλετε, ακόμα και αν είναι πολύ εξειδικευμένα.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γενικό. Θα ήθελα να πω αυτή 

τη στιγμή της διαδικασίας ότι μαζί μας είναι και ο Νίκος ο Βατικιώτης, είναι ο 

Διευθυντής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων και τον 

ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι η κα Ρούσσου, 

είναι πολιτευτής εδώ του Πειραιά, είναι ο Ζαχαρίας ο Ζούμπης, υποψήφιος 

Δήμαρχος στο Κερατσίνι και πάρα πολλοί άλλοι γνωστοί, είναι ο Βασίλης ο 

Κανακάκης, ο πρόεδρος των ναυπηγοεπισκευαστών, ο Μουστάκας ο Δημήτρης, 
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ο πρόεδρος των ηλεκτρολόγων, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι και της 

παραγωγής, είναι άνθρωποι και του πολιτικού σκηνικού εδώ του Πειραιά.  

 Το θέμα είναι ότι όλοι η ανησυχία μας κ. Γενικέ είναι τι θα γίνει από 'δω 

και πέρα. Δηλαδή, ποιες είναι οι σκέψεις του Υπουργείου, πώς θα δρομολογηθεί, 

ποιοι είναι οι δρόμοι, ποιοι είναι οι στόχοι. Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν 

να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Υπουργείου, δηλαδή τι 

σκεφτόσαστε, συν τον αναπτυξιακό νόμο αυτό που τρέχει. Δηλαδή ποια είναι τα 

επόμενα βήματα, να προετοιμαστούν, να δουν τι μπορούν να κάνουν, τι 

επενδύσεις μπορούν να κάνουν, να σας πουν και οι ίδιοι τι ανάγκες έχει η αγορά 

και είναι πάρα πολύ καλό γιατί εδώ πέρα οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι, 

είναι άνθρωποι της παραγωγής και θα ακούσετε πράγματα, αυτά που ζητάει η 

αγορά, αυτό που ζητάνε σήμερα. Η μισή αίθουσα από την πίσω πλευρά είναι 

ναυπηγοεπισκευαστές. Είναι άνθρωποι που πραγματικά περπατάνε στο νερό. 

Είναι άνθρωποι που περιμένουν τόσο καιρό και κρατάνε μια τεχνογνωσία 

ολόκληρη, μια ιστορία. Σήμερα σ' αυτή τη φάση που μιλάμε στήνονται φέρρυ 

μποτ καινούρια. Σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επενδύσει και 

υπάρχουν άνθρωποι που τα κατσκευάζουν και τα ναυπηγεία λειτουργούν. 

Κάναμε έναν αγώνα τεράστιο πέρσι να μην μπει ΦΠΑ 24%, που ξαφνικά μπήκε. 

 Τουλάχιστον θέλουμε να ακούσετε τις ανθρώπους αυτούς που είναι η 

βάση και ειλικρινά θέλω όλοι να μιλήσετε. Ο κ. Γενικός μας είπε ότι είναι εδώ να 

ακούσει και να δώσει απαντήσεις εκεί που μπορεί και τι θέλει να κάνει. Μην 

ντραπείτε το παραμικρό, ό,τι θέλετε να πείτε, να το πείτε. Ο,τι κλάδο 

εκπροσωπείτε, πείτε το. Και να ξεκινήσω να δώσω το λόγο στον κ. Πάλλα που 

ζήτησε, τον κ. Τάσο Πάλλα. Ο κ. Τάσος Πάλλας ήταν παλιά μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, μέλος της Διοικητικής του 

Επιμελητηρίου μας, είναι τυπογράφος, ήταν πρόεδρος των τυπογράφων. 

 κ. Πάλλα, έχετε το λόγο. 
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ΠΑΛΛΑΣ: (Εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. κ. Γενικέ, σε μια επιχείρηση που έχει μπει σε 

πέντε διαδοχικά, πέντε απο τα έξι ΕΣΠΑ όπως τα λέγανε παλιά, από το 2001 

δηλαδή και μετά, έχω μια εμπειρία σ' αυτό το πράγμα και εκείνο που ήρθα 

σήμερα να δω είναι κάποια συγκεκριμένα από στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή, 

υποβάλλω εγώ ένα σχέδιο σήμερα, σε πόσο καιρό θα έχω απάντηση; Θέλω να 

πάρω κάποια πράγματα, να κάνω κάποια πράγματα, σε πόσο καιρό; Γιατί το 

θέμα του timing είναι κρίσιμο. Από τη στιγμή που θα το υποβάλω πώς θα 

κριθεί; Γιατί εδώ δεν έχουμε δει άλλους φορείς, έχουμε Υπουργείο. Δηλαδή 

έχουμε δημόσιους υπαλλήλους, έχουμε επιτροπές, έχουμε εσάς με όλο το 

σεβασμό. Αν αύριο όχι αν αλλάξει η κυβέρνηση, αν αλλάξει ο Υπουργός... και η 

καθυστέρηση μπορεί να είναι από έξι μήνες μέχρι ένα χρόνο να το δει ο 

καινούριος να υπογράψει.... Πες ότι είναι να πάρω τα χρήματά μου αύριο, ας 

πούμε ότι θα τα πάρω τα χρήματά μου σε έξι μήνες... με ποιον τρόπο θα 

ελεγχθεί... και ξαφνικά να πρέπει να περιμένω άλλους έξι μήνες... Δηλαδή το 

κρίσιμο εάν θα επενδύσεις ή όχι είναι αυτό, αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. 

Γιατί η εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια είναι τελείως αρνητική. 

 Να σας πω συγκεκριμένα. Έχω υποβάλει το Μάιο για ΕΣΠΑ. Το Μάιο για 

ΕΣΠΑ. Οκτώ, εννέα μήνες μετά δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα. Πρώτη 

φορά γίνεται αυτό. Τα αποτελέσματα βγαίνανε σε δύο μήνες.  

 Δεύτερον, τα άλλα ΕΣΠΑ που έχει το Υπουργείο και έχουν κυκλοφορήσει, 

κανείς δεν ξέρει πώς θα γίνει ο έλεγχος και πότε θα πάρουν τα χρήματα. Ενώ 

πριν ξέραμε ότι με το που υπέβαλες αίτημα ελέγχου σε μία εβδομάδα ήταν εκεί 

και σε 10 μέρες έμπαιναν τα χρήματα στο λογαριασμό σου. Αυτή τη στιγμή 

δηλαδή αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα αν θα αποφασίσει κάποιος να κάνει 

κάτι. Εμείς σαν τρελοί ό,τι είχαμε τα δώσαμε, το πήραμε το μηχάνημα και 

λέγαμε το καλοκαίρι, το φθινόπωρο... και περιμένουμε και ακόμα δεν έχει βγει. 
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Και ξέρουμε ότι όταν ζητάτε τόσα πολλά χαρτιά και μιλάω τώρα για 

ενδιάμεσους φορείς, δηλαδή φορείς του ιδιωτικού τομέα, ιδιωτικούς 

υπαλλήλους, δεν μιλάω γι' αυτό που λέτε εσείς που το κρίνουν επιτροπές του 

Υπουργείου.  

 Αυτά είναι τα ζητήματα... που ξέρεις ότι έχεις εξασφαλισμένο το 95% με 

κοινοτική χρηματοδότηση, που είναι κάπου παρκαρισμένα τα λεφτά, ακόμα και 

αυτά τα λεφτά δεν κινούνται. Δεν θέλω, προς θεού, δεν έχω καμία πολιτική 

χροιά, μιλάω πολύ συγκεκριμένα και μιλάω για τον κλάδο, για επιχειρήσεις... 

Τώρα τα υπόλοιπα, τα στατιστικά στοιχεία και οι προθέσεις, δεν έχουμε 

αμφιβολία γι' αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Καλύτερα να σημειώσετε και να δώσετε 

απαντήσεις.  

 Ο κ. Κανακάκης. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Είμαι ναυπηγοεπισκευαστής και οι περισσότεροι 

μέσα εδώ είναι ναυπηγοεπισκευαστές και υποστηρικτικά επαγγέλματα της 

ναυπηγοεπισκευής, γερανιτζήδες, ιδιοκτήτες μικρών φορτηγίδων για μεταφορά 

των υλικών της ναυπηγοεπισκευής κι όλα αυτά. 

 Μέχρι σήμερα δεν μπορούσαμε να ενταχθούμε σε κανένα πρόγραμμα, 

διότι ο κωδικός της ναυυπηγοεπισκευής ήταν απαγορευτικός. Αν έχει γίνει 

κάποια άρση και αν μπορούμε να συμμετέχουμε σε κάποια προγράμματα. Αν 

μπορούμε, μέχρι τι ποσοστό, τι ίδια κεφάλαια χρειάζονται, αν υπάρχει τραπεζικό 

σύστημα για να μας στηρίξει, για να μας υποστηρίξει. Παλιά λέγατε ότι το 

ΤΕΜΠΜΕ θα μετατραπεί σε εγγυοδοτικό φορέα, πράγμα που ακόμα δεν έχει 

γίνει. Να λάβουμε υπόψη μας ότι η ναυπηγοεπισκευή είναι σε βαθιά ύφεση 9 

ετών. Δεν έχει εκσυγχρονιστεί για 9 χρόνια ο εξοπλισμός, οι επιχειρήσεις είναι 
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άνεργος το 98% για 9 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν ίδια κεφάλαια 

ιδιαίτερα αν δεν υπάρχει τραπεζική υποστήριξη. 

 Μέσα απ' όλα αυτά υπάρχει δυνατότητα ένταξης των επιχειρήσεων και 

των δορυφορικών επιχειρήσεων σε προγράμματα ή όχι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Κωνσταντόπουλος 

Γιώργος.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Γενικέ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εδώ 

γνωρίζετε είμαστε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Βιώνουμε την κρίση 9 

χρόνια όπως είπε ο συνάδελφος και πραγματικά περιμένουμε κάτι για τις ήδη 

υπάρχουσες βιώσιμες επιχειρήσεις που έχουν ματώσει, αλλά βέβαια έχουν και 

προβλήματα. Κρατάνε τη δουλειά τους βέβαια, κρατάνε το εργατικό δυναμικό 

αλλά ωστόσο έχουν και υποχρεώσεις στον ΟΑΕΕ, στην Εφορία, ΔΕΗ κ.λπ..  

 Υπάρχει κάποιο σχέδιο γι' αυτές τις επιχειρήσεις που ήδη ματώνουν αλλά 

ακόμα αντέχουν; Ενα είναι αυτό. Και το άλλο θέμα είναι ότι θέλω να πω ότι 

υπάρχει πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Βέβαια είναι άλλο θέμα αυτό, που 

έχουν δημιουργηθεί από αυτές τις υποχρεώσεις. Βέβαια δεν αφορά αυτό εσάς 

φαντάζομαι.  

 Αυτό, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε το λόγο. Ναυπηγοεπισκευαστής πάλι, Αθανασόπουλος. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε, κ. Γενικέ, ότι μπορούν να ενταχθούν στον 

αναπτυξιακό νόμο και συστάδες επιχειρήσεων. Θέλω να μου πείτε από πόσες 

επιχειρήσεις πρέπει να αποτελείται η συστάδα και επιπλέον, επειδή είμαι καθαρά 

ναυπηγοεπισκευαστής θα ήθελα ένα παράδειγμα το πώς μπορεί μια 

ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση να μπει στον αναπτυξιακό νόμο με ένα ύψος 

επένδυσης ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κ. Αθανασόπουλε;  
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ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μπαίνοντας στον αναπτυξιακό νόμο για μια επένδυση 1 

εκατομμυρίου ποιες είναι οι σχέσεις ακριβώς της επιχείρησης με...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοντά μας έχουμε και δύο επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, της 

προκατασκευής. Είναι ο κ. Καμπόλης που μόλις προσήλθε και ο κ. Καλλέργης. 

Αν κι εσείς για τον κλάδο σας θέλετε κάτι να πείτε, κ. Καλλέργη. κ. Καμπόλη, 

εσείς δεν έχετε μπει ακόμα στο πνεύμα, πιο αργά. Ωραία, ευχαριστούμε που 

είσαστε εδώ. Αλλος συνάδελφος;  

ΛΑΔΑΣ: Λαδάς Γιώργος. Εμείς έχουμε εταιρεία συμβούλων, κέντρα δια βίου 

μάθησης. Ηθελα να ρωτήσω το εξής: λέτε ότι προσλάβατε 300 που θα τους 

εκπαιδεύσετε. Θα τους εκπαιδεύσετε πάνω στους ήδη εκπαιδευμένους; Θα 

συμπληρώσουν δηλαδή μια άλλη μάζα ανθρώπων ή είναι καινούριοι 300 που θα 

εκπαιδεύσετε;  

 Ενα άλλο. Τα ΕΣΠΑ που βγάλατε, που εμείς βάλαμε κάποιες 

επιχειρησούλες, αν και δεν άξιζε να μπουν γιατί ήταν χαμηλοί προϋπολογισμοί, 

ήταν ξεκάθαρο αυτό και πολλούς δεν τους αφήσαμε να μπουν για να μην 

πληρώσουν άδικα, το ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό το οποίο θα βγει, όλοι 

γνωρίζουμε ότι πληρώνεται ο κάθε ένας αξιολογητής με 15 περίπου ευρώ το 

σχέδιο. Ποιος θα διαβάσει ολοκληρωμένα σχέδια για 15 ευρώ αξιολογητής; 

Ποιες είναι οι γνώσεις, ποια είναι τα κριτήρια; Εμένα μου κάνει τρομερή 

εντύπωση αυτό. Συν ότι τα χρήματα, αυτό που είπε ο κύριος πίσω, δεν 

υπάρχουν, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ταμείο σας τα χρήματα, εκτός αν 

κάνω λάθος, έτσι; Στο ταμείο του ΕΣΠΑ εννοώ και περιμένουμε την αξιολόγηση 

για να μπορέσουμε να τα ξαναβάλουμε πίσω, με συνέπεια όλες οι επιχειρήσεις 

να έχουν "καθίσει" και να έχουμε χάσει αξιοπιστία και πολύ δύσκολα το βλέπω 

αυτή η αξιοπιστία να κερδίζεται. Και από τα στοιχεία που δώσατε, γιατί τα 

παρατήρησα πάρα πολύ προσεκτικά, λέτε ότι 823 είναι υπό έγκριση. Είναι υπό 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017  
 

  31 

έγκριση, δεν έχουν εγκριθεί. Μπορεί να βγουν στη διασταύρωση ότι ανήκουν 

μεγάλες εταιρείες μέσα, που πάρα πολλές φορές έχει γίνει αυτό και πάρα πολλά.  

 Αρα, το δείγμα δεν μου φαίνεται αντιπροσωπευτικό ότι έχει ανοίξει τόσο 

καιρό ναι μεν οι τέσσερις άξονες 823 υπό έγκριση. Μπορεί από αυτούς να 

μείνουν οι μισοί. Μπορεί να φύγουν και από μόνοι τους πολλοί εξ αυτών που 

δώσανε το σχέδιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει. Αρα, δεν νομίζω ότι 

πάμε πάρα πολύ καλά. Και βλέποντας και την αγορά, γιατί δουλεύουμε με πολύ 

μεγάλες επιχειρήσεις, δεν θα σας πω τώρα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με 50 

εκατομμύρια που κάνει τζίρο που πήρε αποθήκες και ήθελε να κάνει πράγματα. 

Αυτές μπαίνουν μέσα οι μεγάλες που έχουν κερδοφορία και πολύ καλά το είπατε 

γιατί δεν μπορούν να γλιτώσουν τους φόρους και προφανώς θα μπουν. Βέβαια, 

με τους φόρους που υπάρχουν και τους φόρους που γλιτώνουν ερχόμαστε μία 

η άλλη, έτσι; Αυτό το ξέρουμε. Οι άλλες που μπαίνουν στην επιχορήγηση 

σαφέστατα και μπαίνουν στην επιχορήγηση αφού δεν έχουν το μέγεθος των 

πολύ μεγάλων που όπως και να έχει θα επενδύσουν και μετά θα πάρουν την 

φοροαπαλλαγή. Είναι λίγο... Δηλαδή, δεν το είδα ότι ... Έχετε δίκιο τη λογική 

αλλά η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται να ξέρει ο επιχειρηματίας ότι θα πάρει 

χρήματα, όχι θα γλιτώσει φόρους μόνο. Και η στόχευση του νέου 

αναπτυξιακού, και το λέγαμε πριν ακόμα τον δούμε, ότι δεν θα προχωρήσει 

εύκολα. Ποιος είναι αυτός δηλαδή και ειδικά στη χώρα και όπως είναι δομημένη, 

τα ξέρετε, μην μπούμε σε λειτουργίες με τις παθογένειες που θα σκεφτεί 

προχωράμε. Αυτό είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Ο κ. Χαλόφτης.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: ...όπως γνωρίζει ο κ. ... λυμαίνονται πολλά κονδύλια από τους 

προηγούμενους αναπτυξιακούς, τα φορολογικά κίνητρα ήταν σωστά. Ισως θα 

έπρεπε να ήταν μεγαλύτερα, γιατί και τώρα πριν που δείξατε ότι τα κίνητρα 

είναι αυξημένα κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες όταν ο άλλος πάει να πάρει 
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επιχορήγηση, χρήμα δηλαδή που είπε πριν ο συνάδελφος, θα πάρει το 70% σ' 

αυτό που αναλογεί. Αρα, το ορθότερο θα ήταν τα φορολογικά κίνητρα όταν 

γύρω η περιοχή μας, Βαλκάνια και σε άλλες περιοχές, είναι μεγαλύτερα τα 

κίνητρα για μία επένδυση και ευκολότερα.  

 Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι το βασικότερο όλων είναι ότι εμείς που 

εμπλεκόμαστε με τα επενδυτικά σχέδια δεν ξέρουμε μια σταθερότητα των 

προκηρύξεων. Αυτό το είχαμε συζητήσει και στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, το συζητάμε και τώρα και με σας, να υπάρχει μια σταθερότητα, 

ώστε ένας επενδυτής να ξέρει ότι το πρώτο τρίμηνο π.χ. του εκάστοτε έτους 

μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα και να μπορεί να υποβάλλει. Θα βγει 

δεύτερη προκήρυξη το Σεπτέμβρη; Να το γνωρίζει. Και μια επιπλέον 

επισήμανση να σας κάνω, τα κίνητρα τα οποία - μάλλον, αν περισσέψουν 

κάποια κονδύλια είτε από τη συνέργεια σε δικτύωση cluster, από τις 

προσκλήσεις, να μπορέσετε άνετα να μετακυλήσετε σε άλλες προτάσεις, οι 

οποίες έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. Κατανοητό; 

 Και να πω και κάτι άλλο. Οτι στον καιρό της κρίσης ήταν και η Ισπανία. 

Τον καιρό της κρίσης ήταν και η Πορτογαλία. Οπως γνωρίζουμε, όταν μπήκαμε 

στην Ευρωπαϊκή Ενωση εξαιρέθηκαν τα καπνά, το βαμβάκι και η 

ναυπηγοεπισκευή. Αυτοί κατάφεραν στον καιρό της κρίσης να άρουν αυτούς 

τους όρους. Η Ισπανία το κατάφερε. Βεβαίως. Και δίνει μάλιστα κίνητρα. Αυτό 

θα μπορούσε να μας γίνει, έστω σαν συνέργεια, το έχω πει και στο Τμήμα 

Επενδύσεων στο Οικονομικών, ότι θα μπορούσε να γίνει μια μεταφορά 

τεχνογνωσίας ώστε να κινηθούμε άμεσα και να κάνουμε εμείς άρση αυτού του 

όρου, διότι πίσω οι ναυπηγοεπισκευαστές πάλι θα είναι εκτός.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Μαζί μας είναι και οι επιχειρήσεις των 

τροφίμων, δηλαδή κ. Γενικέ, να ξέρετε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά έχει 
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πάρα πολλά οινοποιεία, ελαιοτριβεία, η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 

Κάποιος συνάδελφος; Αλλος συνάδελφος;  

 Να ξεκινήσει να δώσει κάποιες απαντήσεις ο Γενικός και μετά θα έχουμε 

κι ένα δεύτερο κύκλο ερωτήσεων, κ. Γενικέ.  

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ: Ναι, ναι, βεβαίως. Καταρχάς, είναι και ο κ. Αθανασίου όπως 

είπα, οπότε θα με βοηθήσει στις απαντήσεις.  

 Να ξεκινήσω όμως λίγο ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για να μιλάμε όλοι την 

ίδια γλώσσα. Είμαστε σε οικονομική κρίση, υπάρχουν τεράστια οικονομικά 

προβλήματα, δεν νομίζω ότι λέω τίποτα καινούριο και είμαστε επίσης υπό 

επιτροπεία. Και είμαστε επίσης και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, άρα πολλά 

από τα πράγματα τα οποία κάνουμε είναι κάτω από αυτό το καθεστώς. Δηλαδή 

το πώς θα είναι ένας αναπτυξιακός νόμος ή το τι θα κάνει το ΕΣΠΑ ακριβώς δεν 

προσδιορίζονται, μη νομίζει κανείς δηλαδή δεν φαντάζομαι να το νομίζει κανείς 

σ' αυτή την αίθουσα αλλά ας το ξεκαθαρίσουμε απολύτως ότι δεν είναι καθαρή 

επιλογή μιας κυβέρνησης, αυτής ή των προηγούμενων ή των επόμενων. 

Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έχει περιορισμούς, ας πούμε για τη 

ναυπηγοεπισκευαστική πολύ κακούς περιορισμούς για τη χώρα, πάρα πολύ 

κακούς και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Και επίσης είμαστε υπό επιτροπεία. 

Δηλαδή το τι βάλαμε στον αναπτυξιακό νόμο, πόσα χρήματα υπήρχαν, πόσες 

φορολογικές απαλλαγές κ.λπ. μας επέτρεψαν να βάλουμε, πόσα χρήματα μας 

επέτρεψαν να βάλουμε για τους παλιούς αναπτυξιακούς νόμους κ.λπ., δεν ήταν 

δικιά μας επιλογή μόνον. Ηταν και θέμα μιας διαπραγμάτευσης με τους 

θεσμούς. Το ένα θέμα είναι αυτό και παρακαλώ να το έχουμε στο μυαλό μας.  

 Επίσης να τονίσω ότι εγώ δεν έχω αρμοδιότητα στο ΕΣΠΑ. Δηλαδή θα 

μπορούσα κάτι να πω για το ΕΣΠΑ αλλά δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Η 

αρμοδιότητά μας είναι για τις ιδιωτικές επενδύσεις, τον αναπτυξιακό νόμο και 

για τις πολύ μεγάλες επενδύσεις, αυτές που λέμε στρατηγικές επενδύσεις κ.λπ., 
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που είναι των πάρα πολλών εκατομμυρίων κ.λπ.. Αρα, δεν μπορώ να απαντήσω 

σε όλα τα ζητήματα.  

 Σ' αυτό που έβαλε ο πρώτος κύριος που έκανε την ερώτηση, ο κ. 

Πάλλας, συγγνώμη δεν σημείωσα το όνομα, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι 

τα ζητήματα των καθυστερήσεων τα οποία βάλατε είναι ένα κεντρικό 

πρόβλημα. Δηλαδή είναι πρόβλημα του ΕΣΠΑ, είναι πρόβλημα και του 

αναπτυξιακού νόμου και το βιώνω καθημερινά, που έχει να κάνει με τον τρόπο 

με τον οποίο λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση και το οποίο δημιουργεί 

προβλήματα. Η όλη προσπάθεια είναι πώς θα μειώσουμε αυτές εδώ τις 

καθυστερήσεις, γιατί κατανοώ απολύτως ότι κάνοντας τον προγραμματισμό 

κάποιος επενδυτής και περιμένοντας τα όποια χρήματα είναι να πάρει σε κάποια 

συγκεκριμένη περίοδο, αν δεν τα πάρει σ' αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή, 

ανατρέπεται όλος ο προγραμματισμός του και αυτό το οποίο σας είπα στην 

αρχή της ομιλίας μου είναι ότι έχουμε περιπτώσεις  επιχειρήσεων οι οποίες 

μπήκανε σε αναπτυξιακά προγράμματα, αυτά που σας είπα ότι είναι 

συμβασιοποιημένες οφειλές του ελληνικού δημοσίου, οι οποίοι πηγαίνουν πίσω 

στο 2004, '05, '06, '07 κ.λπ.. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί τεράστιο, εσείς 

το καταλαβαίνετε απο την πλευρά των επιχειρήσεων, εγώ το καταλαβαίνω από 

την πλευρά του ελληνικού Δημοσίου και το πώς λειτουργεί το Δημόσιο κ.λπ.. 

Είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. 

 Ενας από τους τρόπους με τους οποίους πάμε να τα ξεπεράσουμε είναι 

με αυτό που σας είπα ότι εμπλουτίσαμε πάρα πολύ τον αριθμό των ελεγκτών, 

δηλαδή το ΕΜΠΕ που ξέρετε, και τον αριθμό των αξιολογητών. Είχαμε 

καταλήξει να έχουμε ελεγκτές, δηλαδή αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν, κάνει κάποιος, 

υποβάλλει ένα επενδυτικό σχέδιο, αρχίζει να το υλοποιεί, όταν φτάσει στο 50% 

λέει ελάτε να με ελέγξετε και μετά στο 100%. Αυτό έπρεπε να πάνε οι ελεγκτές. 

Οι ελεγκτές του ΕΣΠΑ μας είπε ο κύριος πληρώνονταν 15 ευρώ, στον 
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αναπτυξιακό νόμο πληρώνονταν 30 ευρώ, για να πάνε να ελέγξουν σχέδια τα 

οποία είναι των 2, 3, 5, 15, 25 εκατομμυρίων. Εκατομμυρίων. Και μια δύσκολη 

υπόθεση, πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για την οποία δεν ήταν 

προετοιμασμένοι, δεν είχαν εκπαιδευτεί, εμείς κάναμε εκπαίδευση, έγινε 

εκπαίδευση των ελεγκτών, υπάρχουν οδηγοί που θα τους έχουμε από δίπλα 

κ.λπ., προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και βέβαια, να αυξήσουμε 

πάρα πολύ τις αμοιβές, γιατί όπως καταλαβαίνετε κάποιος ελεγκτής ο οποίος 

αναλαμβάνει να πάει να ελέγξει μια επένδυση μερικών εκατομμυρίων έναντι 30 

ευρώ και να βάλει το κεφάλι του στον ντορβά για τα 30 ευρώ, αρχίζει κανείς να 

αναρωτιέται γιατί το κάνει. Και υπάρχουν ερωτήματα εκεί πέρα γιατί το κάνει. 

Αυτό λοιπόν το αλλάζουμε με δύο τρόπους. Το ένα είναι ότι αυξήσαμε πάρα 

πολύ τον αριθμό των ελεγκτών και των αξιολογητών και αυξάνουμε πολύ, δεν 

μπορώ ακόμη να σας πω το ύψος της αμοιβής αλλά θα αυξηθεί πάρα πολύ η 

αμοιβή την οποία θα παίρνουν ώστε να μην δημιουργεί σκιές. 

 Παρ' όλα αυτά, το θέμα των καθυστερήσεων υπάρχει, στο ΕΣΠΑ μπορώ 

να σας διαβεβαιώσω γιατί έχουμε το ίδιο πρόβλημα και με τον αναπτυξιακό, 

αυτή η αξιολόγηση καθυστερεί εξ αιτίας του πληροφοριακού συστήματος, δεν 

σας ενδιαφέρει εσάς γιατί καθυστερεί, αλλά ας το πω. Δεν σας ενδιαφέρει, εσείς 

ξέρετε ότι καθυστερεί και έχετε δίκιο. Καθυστερεί όμως, να το ξέρουμε, εξ 

αιτίας του πληροφοριακού συστήματος κ.λπ.. 

 Να κάνω μια παρένθεση. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι κάποια στιγμή να 

έχουμε ένα επιτελικό Δημόσιο. Δηλαδή να μπορεί να λειτουργήσει. Μια 

επιτελική Διοίκηση. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχουμε είναι μια ολόενα και 

συρρικνούμενη και γηράσκουσα Διοίκηση, η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά. Και αυτό πρέπει κανείς να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά πώς θα 

το λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει οποιοδήποτε κράτος, 

ό,τι και να λένε κάποιοι, χωρίς να έχει μια επιτελική Διοίκηση, η οποία να μπορεί 
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να κάνει τη δουλειά της, να μπορεί να ελέγχει. Να μπορεί να ελέγχει. Δηλαδή 

δεν μπορούμε να μείνουμε στην καλή προαίρεση του οποιουδήποτε. Πρέπει να 

υπάρχουν κάποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι να λειτουργούν καλά και 

βέβαια να είναι αποτελεσματικός όλος ο μηχανισμός. 

 Αυτά ως προς το θέμα των καθυστερήσεων όσο μπορώ να σας 

απαντήσω. 

 Το δεύτερο, ως προς τα ναυπηγεία, ναυπηγοεπισκευαστικές κ.λπ.. 

Πρώτον, ότι έχουμε κάνει αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο και υπάρχει 

δυνατότητα για κάποια μικρά ναυπηγεία κ.λπ., να μπουν στον αναπτυξιακό 

νόμο. Τώρα άμα είναι να το ψάξουμε να πούμε και το συγκεκριμένο κωδικό. Και 

επίσης υπάρχει η πρόθεση, η βούληση να λυθεί αυτό το θέμα σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Ενωση, να πάρουμε κάποια εξαίρεση για να μπορέσουμε να 

ξαναζωντανέψουμε τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Πολύ καλα 

επισημάνθηκε ότι είναι πάρα πολλά χρόνια τα οποία είναι σε κρίση και είναι 

ειδικότητες οι οποίες χάνονται. Και αυτά που χάνονται δεν μπορεί κανείς να τα 

αποκαταστήσει πάρα πολύ εύκολα και έχουμε εμπειρία και από άλλους κλάδους. 

Δηλαδή τώρα να προσπαθήσει κανείς να κάνει την ένδυση ή το παπούτσι κ.λπ., 

καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι ειδικεύσεις που υπήρχαν, οι πλακοραφούδες ή 

δεν ξέρω τι κ.λπ., αρχίζουν να εξαφανίζονται. Κι εκεί πέρα που είχαμε σαν χώρα 

μια εξειδίκευση τη χάνουμε. Αυτή είναι μια πολύτιμη εξειδίκευση και είναι και 

ένα cluster, δηλαδή δεν είναι ένας κλάδος μόνον, είναι ένα ολόκληρο δίκτυο 

επιχειρήσεων και πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές 

συγκεντρωμένοι κ.λπ., τους οποίους δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα. Δηλαδή 

είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας και θα προσπαθήσουμε να το 

κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ να διακόψω λιγάκι, κ. Γενικέ. Εδώ υπάρχει ένας κλάδος που 

πραγματικά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και δουλεύει με κλειστές τις πόρτες, 
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είναι ο κλάδος των βυρσοδεψών. Δηλαδή  ένας κλάδος που η Ελλάδα, με 

τεράστια υπεραξία, αυτοί οι άνθρωποι δεν βρέθηικε ένας χώρος να 

μετεγκατασταθούν πουθενά σε όλη την Ελλάδα και λειτουργούν παράνομα, 

χωρίς πλέον και σιγά σιγά όσοι μένουν, οι τελευταίοι δηλαδή κλείνουν και θα 

χαθεί ένας κλάδος που είναι χιλιάδες χρόνια στην Ελλάδα η βυρσοδεψία και τα 

καλύτερα δέρματα που είχαμε παντού παγκοσμίως, με εξαγωγές. Δηλαδή 

φανταστείτε ότι και ο Ηράκλης από βυρσοδέψες είχε πάρει το δέρμα και 

φορούσε το δέρμα. Το θέμα είναι ότι αυτή η τεχνογνωσία χάθηκε γιατί 

δυστυχώς κανένας δεν δέχθηκε πουθενά να μετεγκατασταθούν αυτές οι 

επιχειρήσεις. Αυτό, ποιο αναπτυξιακό; Δεν έχουν πάρει ούτε ένα πρόγραμμα 

αυτοί οι άνθρωποι και δυστυχώς δίπλα οι Ιταλοί, οι Τούρκοι, οι Ισπανοί, 

μεγαλουργούν σ' αυτό τον κλάδο κι εμείς είμαστε μάρτυρες στα δικαστήρια και 

τρέχουμε κάθε λίγο και λιγάκι να υπερασπίσουμε τους συναδέλφους στα 

δικαστήρια. Στον Πειραιά μας γνωρίζουν πολύ καλά και ευτυχώς που 

καταφέρνουν και αυτοί, κάποιοι δικαστές καταλαβαίνουν ποια είναι η 

πραγματικότητα και ίσως προσπαθούν κι αυτοί να βοηθήσουν την κατάσταση 

που βρίσκονται οι βυρσοδέψες.  

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ: Να πω μόνο τουλάχιστον από την εμπειρία μου, εγώ είμαι 

από τη Θεσσαλονίκη, τα βυρσοδεψεία στη Θεσσαλονίκη μετεγκαταστάθηκαν 

μέσα στην ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο. Οχι, λέω, επειδή είπατε πουθενά. 

Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις έγινε, πραγματικά είναι - στη Σίνδο, στη ΒΙΠΕ 

στη Σίνδο, στη Βιομηχανική Περιοχή στη Σίνδο. Είναι η μοναδική περίπτωση 

όντως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη Νότιο Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά.  

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ: Είναι ένα από τα ζητήματα, κοιτάξτε τώρα, να κάνω ακόμη 

ένα σχόλιο, είναι το ότι έχουμε επιτελικό κράτος και προφανώς και άλλα 

πράγματα, είναι ότι οδηγεί σε πάρα πολλά προβλήματα. Ενα από αυτά είναι ότι 
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τα πιο ισχυρά, τα πιο οργανωμένα κράτη καταφέρνουν και ξεπερνάνε με 

διάφορους τρόπους αυτά που για μας έρχονται και κάθονται ως σιδερένιες, ως 

εμπόδια τα οποία είναι αξεπέραστα, ενώ άλλοι, δηλαδή παρ' όλο ότι υπάρχει ένα 

καθεστώς από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενωσης κ.λπ., καταφέρνουν και το 

ξεπερνάνε γιατί βρίσκουν τις δικές τους διαδρομές κ.λπ., τις οποίες η ελληνική 

Διοίκηση δεν μπορεί να το καταφέρει. Δηλαδή δεν μπορεί να καταφέρει να 

διεκδικήσει τέτοιου είδους πράγματα. Ας πούμε είμαστε σήμερα δηλαδή μια 

οικονομία στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και κανονικά θα έπρεπε όλα 

αυτά εδώ τα χρόνια να μπορούμε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Ενωση ότι με όλη 

αυτή την καταστροφή την οποία έχουμε υποστεί, να υπάρχει μια πολύ 

διαφορετική μεταχείριση είτε για ολόκληρη τη χώρα είτε για επιμέρους περιοχές, 

οι οποίες έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη κρίση, έχουν πάρα πολύ μεγάλη 

ανεργία, έχει πέσει πολύ το ΑΕΠ κατά κεφαλή κ.λπ., κ.λπ.. Αυτά θέλουν ένα 

πολύ καλά οργανωμένο κράτος για να μπορέσει, επιτελικά σκεπτόμενο κ.λπ., για 

να μπορέσει να προχωρήσει και να διαπραγματευθεί με την Ευρωπαϊκή Ενωση 

και σε τεχνικό επίπεδο, πέρα από το πολιτικό επίπεδο, κάποια ζητήματα, αλλά 

νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να παραδεχθούμε ότι 

δεν υπάρχει. 

 Τώρα, γι' αυτό που είπε ο κ. Αθανασόπουλος, τις συστάδες κ.λπ.. Αυτό 

νομίζω ότι ειναι το ζητούμενο. Δηλαδή, να μπορέσουμε σε μία περιοχή σαν τη 

δική σας που υπάρχει αυτή εδώ η μαγιά των επιχειρήσεων στη 

ναυπηγοεπισκευαστική, σε όλο τον κλάδο, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε 

εδώ πέρα τη ναυπηγοεπισκευαστική, κάπου αλλού κάποια αγροτοδιατροφικά 

συμπλέγματα, ένα ολόκληρο σύμπλεγμα επιχειρήσεων το οποίο μπορεί να πιάνει 

και αυτούς οι οποίοι είναι καθαρά στα ναυπηγεία κ.λπ. αλλά και άλλα 

μηχανουργεία κ.λπ., τα οποία είναι γύρω, δουλεύουν με αυτές εδώ, σ' αυτόν 

εδώ τον κλάδο και τον στηρίζουν. Κι αυτό νομίζω ότι θα τονώσει ολόκληρη την 
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τοπική οικονομία. Εδώ, αυτό λέω. Δηλαδή είτε με τη μορφή των συστάδων, 

αυτά τα οποία λένε στα αγγλικά clusters, είτε με τη μορφή αυτό που είπα το 

τελευταίο, που θα το βγάλουμε πάρα πολύ σύντομα, της αλυσίδας αξίας. 

Δηλαδή το τοπικό χωρικό, δηλαδή οτι σε μια περιοχή που έχει αυτά εδώ, αυτές 

εδώ τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις να συνεργαστούν με ομοειδείς επιχειρήσεις 

και με επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται ή μπροστά ή πίσω στην αλυσίδα αυτή 

εδώ της αξίας και όλοι μαζί να υποβάλλετε μια τέτοια πρόταση προς το 

Υπουργείο να την ενισχύσουμε, γιατί αυτό θα είναι κάτι όπως σας είπα που θα 

ενισχύσει πολλαπλά την τοπική οικονομία και με αυτόν εδώ τον τρόπο μας 

επιτρέπει να ενισχύσουμε επιχειρήσεις που αυτό το οποίο θα παράγουν και οι 

πρώτες ύλες οι οποίες θα χρησιμοποιούν και όλο το σύστημα τελικά, όλη η 

υπεραξία η οποία θα δημιουργείται, θα μένει τοπικά. Θα μένει στη χώρα και θα 

μένει τοπικά, κάτι το οποίο πάλι από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

ούτε αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν γενικό κριτήριο. Δηλαδή να 

πούμε ότι ενισχύουμε εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες αφήνουν, αγοράζουν τις 

πρώτες τους ύλες και τις ενδιάμεσες εισροές και πουλάνε τα προϊόντα τους μέσα 

στη χώρα ώστε να έχουμε, να μένει η παραγόμενη αξία μέσα στη χώρα.  

 Με αυτόν όμως τον τρόπο πλαγίως μπορούμε να το επιτύχουμε και μας 

ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το μίνιμουμ για τα κλάστερ είναι τέσσερις επιχειρήσεις. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο, τεράστιο ζήτημα, δηλαδή... (παρέμβαση 

εκτός μικροφώνου) 

 Κοιτάξτε, πάλι να σας ξαναθυμίσω αυτό το οποίο είπα πριν. Εδώ πέρα 

έχουμε του Σκαραμαγκά, η οποία μόνον η δεξαμενή 5 είναι κάποια εκατοντάδες 

εκατομμύρια. Δηλαδή για να την κάνεις είναι μοναδική απ' όσο ξέρω σε όλη τη 

Μεσόγειο, η οποία μπορεί να επισκευάσει αεροπλανοφόρα κ.λπ. Εδώ πέρα 

υπάρχουν τεράστια ζητήματα, δεν θέλω να μπω, δεν είναι της ειδικότητάς μου 
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κ.λπ.. Δεν το ξέρω το θέμα σε βάθος, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα 

πιθανόν μιας αναποτελεσματικότητας πάλι του κράτους που άφησε όλο αυτό το 

πράγμα να κυλήσει για όλα αυτά εδώ τα χρόνια ανεκμετάλλευτο και 

πληρώνοντας πολύ μεγάλο κόστος. Πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Μιλάω και 

άμεσα και έμμεσα που σχεδόν καταστράφηκε δηλαδή αυτός εδώ ο κλάδος και 

σίγουρα ο κλάδος στην περιοχή. Αυτό ειναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Και όχι μόνο. Δηλαδή αφορά την ελληνική οικονομία, δεν είναι τοπικό 

ζήτημα αυτό. Και χάνεται και η τεχνογνωσία και απαξιώνεται μια τεράστια 

υποδομή η οποία υπάρχει αν μιλάμε για το συγκεκριμένο.  

 Σας είπα ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά μου αυτό, αλλά υπάρχουν μέσα 

στην κυβέρνηση δηλαδή άτομα τα οποία ασχολούνται, που έχουν αυτη την 

αρμοδιότητα και ασχολούνται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μαζί μας και η κα Κλαίρη Περηφάνου, που είναι από το 

Σύνδεσμο Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος. Κλαίρη, θέλεις να πεις δυο 

κουβέντες; Είναι τιμή μας που είναι και μέλος στο δικό μας Επιμελητήριο. Ελα 

επάνω. 

 Οσο για τα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, είχαμε κάνει κι εμείς ενέργειες 

ως Επιμελητήριο, είχαμε πάει στις Βρυξέλλες, είχαμε προσπαθήσει να πείσουμε 

τους ευρωβουλευτές, να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυστυχώς είχε 

φάει αυτο το πέναλτυ για τις παράνομες επιδοτήσεις, νομίζω ότι τελειώνει αλλά 

 κάποια στιγμή πρέπει τώρα η χώρα μας να πιέσετε πάρα πολύ, γιατί η χώρα 

μας τώρα περνάει μια δύσκολη, ζούμε σε έναν πόλεμο. Τώρα δεν μπορούμε να 

έχουμε δεξαμενή και να είναι κλειστή, να έρχονται τα πλοία και να πηγαίνουν 

στη Μάλτα και στη Τούλσα της Τουρκίας, δηλαδή ειναι κρίμα. Πρέπει και η 

Ευρωπαϊκή Ενωση να καταλάβει, αν θέλει να βοηθήσει, ότι είμαστε εδώ και 

πραγματικά δεν θέλουμε τίποτα, δεν θέλουμε να μας χαρίσουν λεφτά, να 
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δουλέψουμε θέλουμε. Δηλαδή δεν δικαιολογείται τώρα μια δεξαμενή, να 

περιμένουμε τώρα τους Κινέζους να μας φέρουν δεξαμενές για να δουλέψουμε. 

Δεν είναι δυνατόν.  

 Η κα Περηφάνου. Η Κλαίρη είναι μέλος του Επιμελητηρίου μας, είναι και 

εκπρόσωπος όπως είπα και πριν των Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος. 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Νομίζω ότι 

μας είπατε αρκετά σημαντικά πράγματα. 

 Ο δικός μας ο χώρος έχει να κάνει, χρειαζόμαστε επενδύσεις γιατί είμαστε 

όπως είπαν πολύ σωστά σε κρίση πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι ο δικός μας ο 

κλάδος είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί για τη χώρα μας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πες τον κλάδο, γιατί δεν είπα τον κλάδο, είπα την ιδιότητά σου 

στο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών. Είναι στη ναυπηγοεπισκευή και η Κλαίρη. 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ: Ναι, είναι και ο δικός μας, εκεί είναι και η δική μας επιχείρηση, 

γι' αυτό ξέρω ότι πονάει πάρα πολύ αυτός ο χώρος. Ξέρω ότι έχει πάρα πολλά 

χρήματα αυτός ο χώρος, δηλαδή αν ερχόντουσαν τα πλοία όπως ερχόντουσαν 

παλιά δεν θα υπήρχε κρίση. Ολος ο Πειραιάς, όλη η Αθήνα ζούσε από τους 

δικούς μας, από τον δικό μας κλάδο και από τη ναυτιλία που είναι πολύ 

σημαντική και θα έπρεπε τα πλοία πάλι να έρθουν στην Ελλάδα, να είναι 

ελληνικά.  Επίσης σημαντικό θα είναι αν μπορούσε να μας βοηθήσει και ο 

αναπτυξιακός νόμος και το ΕΣΠΑ και στα φορολογικά και στα ασφαλιστικά, γιατί 

πονάει πάρα πολύ, όλες οι επιχειρήσεις πονούν σ' αυτά τα θέματα. Η Ευρωπαϊκή 

Ενωση, τώρα είχα πάει πάλι το Δεκέμβρη, βγάζει προγράμματα. Θέλει να 

βοηθήσει. Το θέμα είναι ότι και η Ελλάδα να μπορεί να βοηθήσει, να τα πάρει 

αυτά τα προγράμματα και να τα εκμεταλλευθεί σωστά. Δηλαδή να είναι δίκαια 

και σωστά για όλους.  
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ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ: Τα μικρά παραδοσιακά σκάφη κ.λπ. τα έχουμε βάλει στον 

αναπτυξιακό νόμο. Αλλά τα άλλα είναι, απαγορεύονται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τρομπέτα. Ο κ. Τρομπέτας, θα αλλάξουμε λίγο το κλίμα, ο κ. 

Τρομπέτας έχει μια τεράστια μονάδα που ασχολείται με το κουνέλι. Από τις 

μεγαλύτερες στην Ελλάδα δηλαδή.  

ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ: Αντιμετωπίζουμε κι εμείς σοβαρά προβλήματα, δηλαδή σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια έχουμε κάνει, εγώ και ο κ. Χαλόφτης το ξέρει πολύ 

καλά, έχω κάνει δύο προσπάθειες για να κάνουμε μία επιχείρηση μεταποίησης 

της παραγωγής, για να κάνουμε καινοτόμα προϊόντα και όλα αυτά που άκουσα 

προηγουμένως, αλλά δυστυχώς πέφτει στη γραφειοκρατία. Την τελευταία 

φορά, τον Οκτώβρη του '15 μας έδωσαν περιθώριο 38 μέρες να υλοποιήσουμε 

ένα πρόγραμμα 500.000 ευρώ και ένα ειδικό κτίριο 350 τετραγωνικών. Δηλαδή, 

όποιον και να έχεις γνωστό ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Και από την 

άλλη πλευρά, το '12 βγήκε ένας νόμος που για να δημιουργηθεί σφαγείο, τη 

λέξη σφαγείο που πιάνει από μια μικρή επιχείρηση που θέλει να κάνει 50 

ορτύκια την ημέρα, μέχρι ένα μεγάλο σφαγείο. Λοιπόν, το ορίζει σφαγείο και 

βάζει για να πάρει άδεια ιδρύσεως 500 μέτρα από εκεί που είναι γύρω γύρω. 

Δηλαδή ένα σφαγείο πρέπει να δημιουργήσει κενό 867 στρέμματα. Δηλαδή, σε 

οποιαδήποτε υπηρεσία να πας κτηνιατρική και έχουμε κτηνίατρο εδώ, δεν 

υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε ζώνη Α που είναι για 

αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ένα σπίτι, ένα δωμάτιο οτιδήποτε να 

δημιουργεί 867 στρέμματα κενό γύρω του.  

 Αυτό το αντιμετωπίσαμε, σταμάτησε η επένδυση και έχουμε μείνει εκεί. 

Ενώ είχαμε σχεδιάσει καινοτόμα προϊόντα που ήταν εξαγώγιμα, που ήταν 

μοναδικά και όλα πάγωσαν από αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι θα μπορούσε 

να δοθεί, δεν είναι μόνο για μένα αυτό το πράγμα, δηλαδή να μπει μια 

διαβάθμιση και να πει οτι μέχρι αυτά τα κιλά ή μέχρι εκεί ναι. Δηλαδή αν πάμε 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017  
 

  43 

εμείς μία παρέα για κυνήγι και χτυπήσουμε πενήντα ορτύκια θα βάλουμε 

κανέναν σε κίνδυνο γύρω μας αν καθίσουμε να καθαρίσουμε τα ορτύκια; 'Η 

προϊόντα που πάνε στο σπίτι, που καταναλώνονται από μικρά παιδιά, βάζουν σε 

κίνδυνο τη δημόσια υγεία; Δηλαδή τα διυλιστήρια, εγώ βλέπω την ΠΥΡΚΑΛ εδώ 

στην Ελευσίνα, η ΠΥΡΚΑΛ που κάνει πυρομαχικά και από τον τοίχο της ΠΥΡΚΑΛ 

στα 30 μέτρα υπάρχει σπίτι.  

 Αυτό, σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος συνάδελφος; Το όνομά σας.  

ΜΠΟΥΚΗ: Καλησπέρα σας, καταρχάς. Μπούκη Ιωάννα λέγομαι, είμαι από το 

ΕΒΕΠ, είμαι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος εκεί. 

 Θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση. Εάν εγώ είμαι ένας βιοτέχνης που 

παράγω παπούτσια στην Ελλάδα και θέλω να είμαι εξωστρεφής και θέλω να 

απευθυνθώ στην υπόλοιπη αγορά της Ευρώπης ή την παγκόσμια αγορά, 

γνωρίζετε πόσο μεγάλο είναι το κόστος το μεταφορικό, το κούριερ, για να 

στείλω εγώ τα παπούτσια μου στην υπόλοιπη Ευρώπη; Ενώ έχω ένα πάρα πολύ 

καλό προϊόν και μια πολύ ωραία τιμή που μπορώ να το πουλήσω, έναντι των 

υπολοίπων Ευρωπαίων είμαι όχι ανταγωνιστική, θα σας πω ένα νούμερο 

πραγματικό. 8 ευρώ να φέρεις κάτι από την Αυστρία και αντιστοίχως να το 

γυρίσεις πίσω, το φθηνότερο, 100 ευρώ.  

 Προσπαθώ επί δύο χρόνια να καταλάβω μιλώντας με διαφόρους και στο 

Επιμελητήριο του Πειραιά έχουμε κάνει έτσι διάφορες κινήσεις, να 

αντιληφθούμε από που προκύπτει αυτό το τεράστιο κόστος, το 100 με το 8. 

Κάποιοι θα σκεφτούν ότι είμαστε μικρή αγορά, ότι εξαρτάται από τις ποσότητες 

που εξαγάγεις κ.λπ.. Η Αυστρία να θυμίσω είναι μία χώρα σαν κι εμάς, περίπου 

10 εκατομμύρια. Αρα, λοιπόν, εγώ έχω κάνει και προσωπικά στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση έχω κάνει και ερώτημα και έχω και απάντηση, θεωρώντας ότι είναι 
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αθέμιτος ανταγωνισμός όταν εγώ έχω ένα προϊόν και δεν μπορώ να το 

πουλήσω στον Γερμανό, ενώ ο Γερμανός πουλάει το αντίστοιχο προϊόν σε όλη 

την Ελλάδα κι εγώ εδώ τελικά θα πεινάσω, ενώ έχω το προϊόν μου, έχω και την 

τιμή μου και δεν μπορώ να πουλήσω όχι μόνο, ούτε στην ίδια την Ελλάδα δεν 

μπορώ να πουλήσω εν τέλει, γιατί ο Ελληνας πλέον από το Ιντερνετ και από το 

ηλεκτρονικό εμπόριο αγοράζει από τη Γερμανία, γιατί θα πάει στο χωριό του 

κατευθείαν το δέμα, γιατί θα πάει στην πόλη του, στη δουλειά του κ.λπ.. Εχει 

κανείς επισημάνει αυτό το πρόβλημα; Γιατί όλα ωραία και καλά, μπορούμε εδώ 

να παράξουμε διάφορα, γραβάτες, παπούτσια, τρόφιμα κ.λπ., κ.λπ., και 

μπορούμε να πουλήσουμε. Πώς θα φτάσουν στον καταναλωτή τον τελικό, τον 

εκτός Ελλάδος για να είμαστε εξωστρεφείς και να κάνουμε και εξαγωγές κ.λπ., 

κ.λπ.; Αυτή είναι η ερώτησή μου. 

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Μια αναφορά. Η ναυαρχίδα, που λέμε συνέχεια, της χώρας είναι ο 

τουριστικός τομέας. Στον αναπτυξιακό μέσα αναφέρεται η κατασκευή 

τετράστερων και πεντάστερων και κυρίως πεντάστερων. Αυτό απαιτεί τεράστιες 

εκτάσεις για να κατασκευαστεί ένα πεντάστερο. Γιατί δεν γίνεται 

προσανατολισμός σ' αυτό που ήδη εξυπηρετεί η Ελλάδα, τα boutique hotel; 

Γιατί οι μεγάλες μονάδες όπως ξέρουμε δεν ανθούν. Στρατηγικά δηλαδή και από 

το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο άμα δούμε ότι οι εκλεπτυσμένες μονάδες είναι 

που ανθούν. 'Η ας πάρουμε σαν αφορμή τη Σαντορίνη δεν υπάρχει ούτε ένα 

νόμιμο ξενοδοχείο δεν υπάρχει, που ειναι το νούμερο 1 νησί προορισμός. Ολες 

οι επιχωματώσεις, όλα είναι παράνομα, χωρίς άδεια ΕΟΤ.  

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ: Κοιτάξτε λίγο, η συνολική λογική είναι ότι όπως είπα από 

την αρχή είναι για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί να αναβαθμίσουμε τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μέσα σ' αυτήν εδώ τη λογική θεωρούμε ότι ένα 

κριτήριο είναι τα αστέρια. Δηλαδή ότι να μην ενισχύουμε αυτά που είναι με ένα, 
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δύο κ.λπ. αστέρια, αλλά να  ενισχύουμε αυτά τα οποία είναι πιο καλά και με 

αυτήν εδώ την έννοια επιλέχθηκε και μετά και από προτάσεις όλων των 

Επιμελητηρίων κ.λπ., να ενισχύουμε κυρίως αυτά που είναι πάνω από 4 αστέρια 

για να αναβαθμιστούμε. Προφανώς, δεν φτάνει μόνο αυτό. Δηλαδή πρέπει να 

γίνουν κι άλλα πράγματα και από την πολιτεία αλλά κυρίως από τους ιδιώτες για 

να μπορέσει να λειτουργήσει αυτός εδώ ο κλάδος πραγματικά παραγωγικά στην 

ελληνική οικονομία και να αναβαθμιστεί ο κλάδος. Δηλαδή ότι να μπορέσουμε 

να φέρνουμε τουρίστες οι οποίοι να δαπανούν περισσότερο και να αξιοποιούμε 

και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, όχι μόνο τον ήλιο και τη θάλασσα 

αλλά και τον πολιτισμό μας και να μπορέσουμε να έχουμε τουρισμό σε όλη τη 

διάρκεια του χρόνου κ.λπ.. Αυτή είναι η λογική με την οποία καταλήξαμε στα 

τετράστερα και πάνω. 

 Τώρα, για το θέμα το οποίο βάλατε με τις πολύ υψηλές τιμές των 

κούριερ, αυτό νομίζω ότι είναι ένα γενικό πρόβλημα στην Ελλάδα ότι το κόστος 

μεταφοράς είναι πάρα πολύ υψηλό. Υποφέρουν κυρίως οι περιοχές οι οποίες 

είναι απομακρυσμένες από τις μεγάλες αγορές, όχι οι επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Μιλάω για τις πολλές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται έξω, δηλαδή στη Θράκη, 

στην Ηπειρο κ.λπ. και αυτό το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. 

 Τώρα, αυτό που λέτε για τα κούριερ τόσο μεγάλη διαφορά, πραγματικά 

με ξαφνιάζετε. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορώ να το 

απαντήσω. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Συγγνώμη λίγο να πω κάτι. Νομίζω ότι έχετε δίκιο, δεν ξέρω τι είναι, 

προφανώς για να επιμένετε προφανώς αυτό θα είναι το χάσμα. Ναι, το 

καταλαβαίνω. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτό το ζήτημα, δηλαδή 

ακόμη και να μην είναι τόσο μεγάλη η διαφορά είναι πάρα πολύ σημαντικό με 

την έννοια και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι απόλυτη συνείδηση, σε μια 
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παγκοσμιοποιημένη κοινωνία όπως είναι η σημερινή, μια επιχείρηση για να 

μπορέσει να ζήσει, ανεξάρτητα το πόσο μικρή είναι, σε τελευταία ανάλυση 

πρέπει να είναι διεθνώς ανταγωνιστική. Δηλαδή με την έννοια ότι πας να πάρεις 

ένα βιβλίο, παλιότερα είχαμε τη μόνη επιλογή να το πάρεις από το βιβλιοπωλείο 

της γειτονιάς, άντε να κατεβείς και στο κέντρο να το πάρεις από το 

βιβλιοπωλείο του κέντρου. Τώρα αυτό το οποίο ξέρεις είναι ότι όταν πας στο 

βιβλιοπωλείο από το οποίο είναι να πάρεις το βιβλίο ή το cd ή το οποιοδήποτε 

πράγμα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μπορείς να μπεις στο Ιντερνετ και να δεις 

την τιμή με την οποία όχι απλώς θα το αγοράσεις αλλά θα σου έρθει και στο 

σπίτι. Θα σου έρθει και στο σπίτι. 

 Αρα, με αυτήν εδώ την έννοια, το ξαναλέω, σε τελευταία ανάλυση η 

οποιαδήποτε επιχείρηση πρέπει να έχει τιμές ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 

επίπεδο δυστυχώς, το ένα και με αυτή την έννοια αυτό το οποίο επισημαίνετε 

θεωρώ οτι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ιδίως για τέτοιες επιχειρήσεις 

οι οποίες μεταφέρουν μικροποσότητες είναι πάρα πολύ σημαντικό το 

κοστολόγιο του κούριερ, θα δω πού θα πρέπει να απευθυνθούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Μαυρομάτη. Μετά ο κ. Κανακάκης.  

.........: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω συμπληρωματικά πάνω σ' αυτό που 

είπατε, ίσως θα έπρεπε να προβληματιστείτε εάν έρθει κάποιος και σας πει ότι 

εγώ θα αγοράζω κάθε μήνα, ξέρω 'γω, 10.000 ζευγάρια παπούτσια από σας, τι 

τιμή θα κάνετε σ' αυτον και τι τιμή θα κάνετε σε κάποιον ο οποίος θα έρθει μια 

μέρα, θα σας χτυπήσει την πόρτα και θα πει θέλω ένα ζευγάρι παπούτσια 

νούμερο 42, να τα δοκιμάσω σας παρακαλώ να δω αν μου κάνουν, γιατί μπορεί 

να πάω να τα πάρω κι απ' αλλού κ.λπ.. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις 

υπηρεσίες των μεταφορών. Μέσα στον αναπτυξιακό νόμο ενισχύονται ειδικά 

καθεστώτα για clustering, εντάξει; στα οποία ίσως θα έπρεπε να δείτε και εσείς 

από την πλευρά σας σαν επιχειρηματίες μήπως θα έπρεπε να φτιάξετε ένα 
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cluster το οποίο θα έχει να κάνει και με τέτοιες συμφωνίες, ούτως ώστε να πάτε 

σε μία εταιρεία μεταφορών και να τους πείτε, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν 

με οικονομίες κλίμακας. Αν θα δείτε τα τιμολόγια των ιδιωτών δεν έχουν αυτή 

τη διαφορά που λέτε. Μπορεί να έχουν διαφορά αλλά όχι αυτή, εντάξει;  

ΜΠΟΥΚΗ: Η εμπειρία είναι προσωπική, αν θέλετε θα φέρω τα τιμολόγια. Είναι 

προσωπική η εμπειρία του 8 με το 100. 

.............: Ενός ιδιώτη για ένα... ας πούμε λιανική;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως επιχειρηματίας ή ως καταναλωτής;  

ΜΠΟΥΚΗ: Αγόρασα ως καταναλωτής ένα καθισματάκι αυτοκινήτου από την 

Αυστρία, από ένα σάιτ στην Αυστρία και μου ήρθε στην Ελλάδα με 8 ευρώ. 

Επρεπε να το επιστρέψω πίσω για κάποιο λόγο και έπρεπε να πληρώσω στα 

ΕΛΤΑ που ήταν το φθηνότερο 100 ευρώ.  

..........: Ναι, στη μια περίπτωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρουμε όμως αν είναι αυτή πραγματικά στην αγορά γιατί 

εμείς μιλάμε για επιχειρήσεις εδώ. Εσείς μιλάτε σαν καταναλωτής που το 

επιστρέψατε. Εμείς, μια επιχείρηση δηλαδή θα πληρώσει 100 ευρώ να στείλει 

ένα καθισματάκι ελληνικό, μια βιοτεχνία που φτιάχνει καθίσματα... 

..........: Το ίδιο είναι, το ίδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ίδιο είναι;  

...........: Οχι, όχι, δεν είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, μην επεκταθούμε. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΜΠΟΥΚΗ: ...παρ' όλα αυτά, ό,τι βγαίνει από την Αγγλία και είναι με Royal Post 

επιδοτεί το Royal Post την πώληση. Στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο δεν θα 

μπορούσε να γίνει; Και αν όχι, γιατί; Και ίσως δεν γίνεται μόνο στην Αγγλία, και 

σε άλλες χώρες της Ευρώπης πιθανόν να γίνεται, δεν το γνωρίζω, θέλει λίγο 
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ψάξιμο. Είναι λίγο, το θέμα είναι ευρύ, δηλαδή έχει πολλές παραμέτρους που 

πρέπει να δει κανείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχω παρακολουθήσει δύο 

φορές, πέρσι προσπάθησε ο Γκρέκα, που είναι ένας σύνδεσμος με τις 

επιχειρήσεις που έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα, μεγάλες επιχειρήσεις, Σκρουτζ, 

Κωτσόβολος κ.λπ., κ.λπ., είχαν κάνει συγκεντρώσεις για να ανταλλάξουν μεταξύ 

τους απόψεις για το τι κάνει κάθε μία επιχείρηση ξεχωριστά και τι μπορούν να 

κάνουν όλες μαζί για να μειώσουν αυτό το κόστος, που δεν τους επιτρέπει να 

πουλήσουν προς τα έξω. Και θέλω να κάνω μια επισήμανση. Πιστεύω ότι στα 

επόμενα 5 χρόνια οποιαδήποτε επιχείρηση ασχολείται με το εμπόριο στην 

Ελλάδα είναι τελειωμένη, διότι έχουν ξεκινήσει πλέον οι καταναλωτές και δεν 

ψωνίζουν απλά προϊόντα, ένα βιβλίο ή ένα οτιδήποτε, ψωνίζουν μέσα από το 

Ιντερνετ και πολύ εξειδικευμένα προϊόντα. Εγώ πουλάω ανταλλακτικά 

αυτοκινήτων και βλέπω πελάτες, κόσμο, νεαρούς, 30άρηδες, 25άρηδες, που 

μου λένε μόνοι τους μπαίνουν στο Ιντερνετ, ψάχνουν να βρουν το αυτοκίνητό 

τους τι ανταλλακτικό φοράει, βρίσκουν το part number και ψάχνουν με το part 

number και το βρίσκουν οπουδήποτε. Οπουδήποτε και το αγοράζουν πολύ 

φθηνότερα. Σημαίνει ότι σε 5 χρόνια εγώ θα είμαι άνεργη, δυστυχώς. Και όχι 

μόνον εγώ αλλά όλοι όσοι ασχολούμαστε με το εμπόριο αν δεν βρούμε κάποια 

λύση. Και μία λύση είναι να γίνουμε κι εμείς ανταγωνιστικοί προς τα έξω. Εγώ 

έχω τιμές να πουλήσω ας πούμε στον Γερμανό ή στον Ιταλό, αλλά το κόστος 

του κούριερ είναι τεράστιο, που σημαίνει ούτε στον Ελληνα μπορώ να πουλήσω 

γιατί αγοράζει όπως είπα από την υπόλοιπη Ευρώπη ο Ελληνας καταναλωτής, 

ούτε και στον Ευρωπαίο καταναλωτή πλέον μπορώ. Κάποιος πρέπει κάτι να 

κάνει. Να το ψάξει και να βρει το γιατί και να το φτιάξει, εάν και εφόσον γίνεται. 

 Και να πω και κάτι άλλο. Οτι έχω επισημάνει ότι, για κάποιο κύριο που 

είπε για τον ανταγωνισμό, τα ελληνικά φορτηγά, επειδή εγώ κάνω και εξαγωγές 

και κάθε φορά στον πελάτη μου έξω επειδή θέλω να δώσω δουλειά στους 
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Ελληνες συνεργάτες μου τους προτείνω να τους δώσω από 'δω το κόστος 

μεταφοράς. Τους δίνω μία τιμή, ε, πάντα είμαστε ακριβότεροι, πάντα. Και 

επειδή το ψάχνω και αυτό καλό θα είναι βέβαια να μιλήσει κάποιος με τους 

διαμεταφορείς που αυτοί ξέρουν τα κόστη τα έξτρα που έχουν, αλλά 

διαπίστωσα ας πούμε πρόσφατα ότι τα ελληνικά φορτηγά πληρώνουν πολύ πιο 

ακριβό εισιτήριο Πάτρα-Ανκόνα ή τέλος πάντων Πάτρα-Ιταλία απ' ό,τι οι 

ανταγωνιστές τους ξένοι, ξένες εταιρείες. Αυτό δεν ξέρω γιατί, δεν κάνουν καλό 

deal με τις ναυτιλιακές; Δεν ξέρω, είναι λίγο φαύλος κύκλος. Δηλαδή πας και λες 

δώστε μου τιμή για να σας κάνω volumes, να σας κάνω δουλειά. Συνήθως 

ξεκινάει αντίθετα όπως προτείνατε, ότι πόσο κάνεις ή πόσο θα μου κάνεις για να 

σου δώσω μια καλύτερη τιμή. Γιατί να μην ξεκινήσει αντίστροφα; Δώσε μου 

τιμή για να σου κάνω νούμερα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ 

σημαντικό, βρισκόμαστε σε μία χώρα πολύ μικρή, είμαστε σε αδιέξοδο όλοι, η 

μόνη διέξοδος είναι έξω, εξαγωγές, ξαναλέω έχουμε πολύ καλά προϊόντα και 

ελληνικής παραγωγής, εγώ έχω φίλο που παράγει μαντεμένια φωτιστικά και 

μπορεί να είναι και ο τελευταίος στην Ελλάδα που παράγει, για τα πλοία, για τα 

σπίτια κ.λπ., που μπορεί να κάνει εξαγωγές σε ιδιώτες και αντιμετωπίζει επίσης 

το ίδιο πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, να συνεχίσουμε.  

ΜΠΟΥΚΗ: Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τις μεταφορές κ. Γκίνη εσείς που γνωρίζετε, που έχετε 

εταιρεία διεθνών μεταφορών, το εισιτήριο δηλαδή πληρώνει ο Ελληνας 

περισσότερο; Να επιβεβαιώσετε την κυρία, ακριβώς. (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

 Μάλιστα. Η κα Μαυρομάτη. 
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ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ: Εγώ θα ήθελα να εστιάσω λίγο σε πιο πρακτικά θέματα και 

τεχνικά. Αναφέρατε κι εσείς έχουμε πολλά προβλήματα με το πληροφοριακό 

σύστημα και με την ολοκλήρωση των επενδυτικών, δηλαδή το ενδιάμεσο αυτό 

που καταθέτουμε το επενδυτικό στη συνέχεια με τους χρηματοοικονομικούς 

πίνακες. Δεν υπήρχαν σαφείς ημερομηνίες. Εκεί υπήρχαν αρκετά θέματα και με 

το πληροφοριακό. Αλλά να εστιάσουμε λίγο στο μετά. Βγαίνει η έγκριση. Τι 

γίνεται με τις προκαταβολές; Εχουμε θέμα εκεί. Ανατρεπτικός παράγοντας για 

πάρα πολλές επενδύσεις. Πρέπει να βρούμε μία λύση. Τραπεζικό σύστημα δεν 

υπάρχει για ρευστότητα, πώς ξεκινάνε να υλοποιούν; Και ένα άλλο κεφάλαιο, τη 

ρήτρα κερδών που έχετε, που είναι κυρίως φοροαπαλλαγές για τις ζημιογόνες 

εταιρείες. Θα μπορούσαμε ίσως να το δούμε λίγο πιο συνδυαστικά, με την 

ολοκλήρωση της επένδυσης από την κερδοφορία που υπάρχει μήπως γίνεται μια 

ανάκτηση επιχορήγησης από τα κέρδη που έχουν. Και αυτό θα έδινε 

περισσότερα κίνητρα κυρίως για τις νέες επιχειρήσεις. Δεν έχουμε κίνητρα 

πολλά για νέα επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό έχουμε και πολλές προτάσεις στη 

γενική επιχειρηματικότητα. Οι νέες ή οι υπό σύσταση έχουν περιοριστεί αρκετά 

στον αναπτυξιακό. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καμπόλης. Ο κ. Καμπόλης είναι μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΒΕΠ, πρόεδρος των μεταποιητικών επιχειρήσεων, είναι και 

στον ΣΒΑΠ.  

ΚΑΜΠΟΛΗΣ: ...και ερχόμαστε με φούρια να προλάβουμε τις ημερομηνίες. 

Δηλαδή τυχαίνει και η δουλειά μου είναι να κατασκευάζω κτίρια βιομηχανικά και 

δόξα τω θεώ, δεν έχουμε κάνει ακόμα κάτι, αλλά δόξα τω θεώ οι ζητήσεις πια 

σε βιομηχανικά κτίρια έναντι των ζητήσεων σε άλλα μη μεταποιητικά κτίρια 

είναι, υπερτερούν πια. Δηλαδή πια ο κόσμος στρέφεται στην μεταποίηση. 

Θεωρώ ότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχουμε γνώση κ.λπ., η οποία 

βέβαια όσο περνάει ο καιρός θα χαθεί όπως είπε ο κύριος. Οταν δεν έχεις να 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017  
 

  51 

φτιάξεις καράβια θα ξεχάσεις πώς γίνονται τα καράβια. Το ίδιο γίνεται με τη 

δικιά μας τη δουλειά και με όλες τις δουλειές. 

 Ηθελα να εστιάσω δύο πράγματα. Ο αναπτυξιακός νόμος πρέπει κάθε 

χρόνο να ξέρουμε ότι 20 του μηνός Μαρτίου θα έχουμε υποβολές αιτήσεων για 

αναπτυξιακό νόμο. Αυτό το χάλι που ισχύει τα τελευταία 10 χρόνια βέβαια, έτσι; 

Να μην ξέρουμε πότε θα γίνει, πότε θα βγει, με ποιες προϋποθέσεις κ.λπ., είναι 

απαράδεκτο, διότι έτσι τι γίνεται. Δημιουργείται ένα bottle neck αυτή την 

ημερομηνία, τρέχουν τα γραφεία να προλάβουν, συνήθως βάζουν κενά χαρτιά 

μέσα και τα συμπληρώνουν. Ε, αυτό στο τέλος δεν συνάδει με την ανάπτυξη. 

Δηλαδή κανείς δεν κάνει τη δουλειά επειδή το θέλει, την κάνει επειδή του ήρθε 

η ώρα. Μα όταν του έρχεται η ώρα καμιά φορά μπορεί να μην έχει πελατεία, 

μπορεί να μην έχει όραμα, μπορεί να μην έχει... Συνήθως έχεις το πλάνο, ξέρεις 

ότι βγαίνουν αυτά τα προγράμματα κάθε χρόνο. Πιστεύω ότι ας μην είναι 

εντυπωσιακά τα benefits, ας μην είναι εντυπωσιακά, ας είναι κάποια.  

 Οσον αφορά για τα φορολογικά κίνητρα εγώ συμφωνώ, διότι αν πάει 

κανείς στη Βόρεια Ελλάδα, επάνω στην Ξάνθη, θα είναι γεμάτη κουφάρια 

ανθρώπων που πήγαν να πάρουν τα πρώτα λεφτά και να παρατήσουν την 

επένδυση. Εγώ απόλυτα συμφωνώ, είναι ντροπή να μένουν περιοχές στην 

ανεργία όπως είναι εκεί, με εργοστάσια άδεια δίπλα τους.  

 Τώρα, δύο τελευταία πράγματα που ήθελα να πω. Ενα είναι οι χρήσεις 

γης και οι βιομηχανικές ζώνες. Τι είπαν προηγουμένως οι κύριοι. Είμαστε, 

δουλεύουμε τη ναυπηγοεπισκευή. Οσοι προλάβανε να μπουν μες στο Σχιστό 

δουλεύουν τη ναυπηγοεπισκευή. Εκεί είχαν άλλα προβλήματα βέβαια οι 

άνθρωποι με διάφορα σωματεία κ.λπ. Οσοι δουλεύουν στο λιμάνι είναι όλοι 

παράνομοι. Ολοι είναι, όχι, είναι εν δυνάμει παράνομοι, έτσι; Μην με 

κατηγορήσετε. Ναι, νομίζω ότι οι άνθρωποι κινδυνεύουν, έτσι; Από 'κει και 

πέρα, αν δεν τους δώσουμε χώρο να δουλέψουν, σωστό χώρο, νοικοκυρεμένο 
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χώρο και μεταξύ μας και φτηνό χώρο γιατί τι γίνεται στην Ελλάδα. Οταν πούμε 

ορίζεται μία βιομηχανική περιοχή, αμέσως οι τιμές πετάνε. Πρέπει με κάποιο 

τρόπο αυτά τα πράγματα να κλειδώνουν, να γίνεται μια βιομηχανική περιοχή και 

από 'κει και πέρα να αξιοποιείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και κάντε 

βιομηχανικές ζώνες στην Αττική και τη Βοιωτία. Εχουμε μόνο τρεις. Το έχω 

επαναλάβει στον κ. Λαμπριανίδη, έχουμε μία στο Σχιστό, μία στην Κερατέα και 

μία στα Λιόσια. Τέλος, δεν υπάρχει άλλη βιομηχανική ζώνη υπό την έννοια ότι 

εκεί θα πάμε τα βυρσοδεψεία ή εκεί θα πάμε την οποιαδήποτε βιομηχανία 

μεταποίησης και οτιδήποτε. 'Η στη Ριτσώνα, εντάξει, ας πάμε κι εκεί.  

 Δεν θέλω να καταχρώμαι το χρόνο σας αλλά θέλω να πω κι ένα 

τελευταίο. Στην Ελλάδα έχουμε περάσει πολλά. Εχουν περάσει και 

παραδείγματα οργανωμένων clusters, που δεν τα λέγανε clusters τότε οι 

παππούδες μας, στα Μέγαρα, στον Ασπρόπυργο. Στα Μέγαρα υπήρχε μια 

πτηνοτροφία αξιόλογη. Δεν την χάραξε κανένας, δεν την σχεδίασε κανένας. Και 

όμως οι άνθρωποι αυτοί με το μυαλό που είχαν κάτσανε και κάνανε τα 

πτηνοτροφεία, παρήγαγε ο τόπος, ζούσε ο τόπος, έκανε πλούτο, το ίδιο έγινε 

στα Μέγαρα, το ίδιο στον Ασπρόπυργο με τις αγελάδες. Στον Ασπρόπυργο ήταν 

παντού, κάθε σπίτι ήταν ένα μικρό εργοστάσιο. Για μένα, πιέστε το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος παντού να βάλει τη λέξη μεταποίηση μέσα. Ακόμα και μες στα 

σχέδια πόλης. Εδώ πια η Ελλάδα φτώχυνε, το ξέρουμε. Για να γίνει πλούσια 

πρέπει να παράξει. Για να παράξει πρέπει να της το επιτρέψουμε. Σε κάθε 

σημείο που πάμε να επιτρέψουμε παραγωγή μπαίνει μπροστά το ΥΠΕΚΑ και λέει 

στοπ. Περιβάλλον. Ε, πρέπει να κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια εκεί πέρα, 

θέλουμε δεν θέλουμε. Κάπου πρέπει να γίνουν εκπτώσεις. Σε λίγο καιρό θα 

παρατήσουν όλοι την Ελλάδα, θα μείνουμε εμείς οι ηλικιωμένοι πια, αυτοί που 

δεν μπορούν να φύγουν και πιστεύω οτι τότε θα είναι χειρότερα τα πράγματα 
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απ' ότι το να έχουμε μία εργαζόμενη Ελλάδα έστω με κάποιες εκπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καμπόλη, εγώ ήμουν 30 ετών όταν ήρθα εδώ πέρα στο 

Επιμελητήριο από τα Μέγαρα και ξαφνικά τότε γινόταν ένας τεράστιος αγώνας 

να φτιάξουμε το πάρκο του Σχιστού. Ταυτόχρονα μες στη διαδικασία αυτή 

είχαμε βάλει το πάρκο των Μεγάρων που πολεοδομήθηκε κι αυτό, είναι 

πολεοδομημένο, ξεκίνησαμε τη διαδικασία να κάνουμε κι άλλα πάρκα, 

προσπαθήσαμε. Αλλά το πάρκο του Σχιστού ήταν μέσα από 'δω, δηλαδή 

μερόνυχτα ολόκληρα γινόντουσαν αγώνες για να χτιστεί, να τα βάλουμε με την 

Εκκλησία, να πάμε με το Υπουργείο Γεωργίας να αποχαρακτηρίσουμε όλη τη 

διαδικασία, να πάρουμε δεσμεύσεις με το Ναυτικό, με όλα αυτά. Είναι το 

μοναδικό οργανωμένο, σοβαρό οργανωμένο πάρκο που υπάρχει σήμερα στη 

χώρα μας είναι αυτό και μπορεί να επεκταθεί και όλα αυτά. Αυτός εδώ μέσα ο 

χώρος κάναμε τεράστιες προσπάθειες. Το καλό  ηταν σ' αυτό ότι ήταν δημόσιες 

εκτάσεις και μπήκε η ΕΤΒΑ, ενώ σε άλλα πάρκα όπως ήταν των Μεγάρων ήταν 

ιδιωτικές εκτάσεις ή στον Ασπρόπυργο που είναι ιδιωτικές περιουσίες κι όλα 

αυτά, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις την πολεοδόμηση και να κάνεις όλη αυτή τη 

διαδικασία. 

 Ήρθε όμως η ώρα ότι αυτός που θέλει να παράγει, αυτός που θέλει να 

δημιουργήσει, πρέπει να παίρνει δωρεάν γη. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει η 

πολιτεία, όλες οι εκτάσεις της πολιτείας να πάνε σ' αυτούς που πραγματικά 

παράγουν. Είναι αδιανόητο να διώχνεις τον επιχειρηματία από τον Πειραιά, να 

τον στέλνεις οπουδήποτε αλλού, να προσπαθεί να πληρώνει 400.000 ευρώ, τα 

ξέρετε πολύ καλά, και 500.000 ευρώ να πάρει ένα οικόπεδο, να τον χρεώνεις, 

μετά να πρέπει να λαδώσει μέχρι τον δεσπότη, να πρέπει να φτάσει σε 

διαδικασίες για να στήσει τι, μια επιχείρηση για να δουλέψουν 50 άνθρωποι και 
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τελικά λέει είναι χρεωμένος. Δεν είναι χρεωμένος αυτός, είναι χρεωμένος στην 

πολιτεία που χρέωσε αυτόν, γιατί αυτός δεν ήταν χρεωμένος. Ενα εκατομμύριο 

ευρώ πλήρωσε για να φτιάξει ένα υπόστεγο για να δουλέψουν 50 άνθρωποι και 

το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είναι κανένας χρεωμένος απ' αυτούς εδώ μέσα γιατί 

στηρίξανε και την παραγωγή, θέλανε να παράγουν. Τώρα ήρθε η ώρα η γη να 

δοθεί δωρεάν στους επιχειρηματίες, αν θέλουμε πραγματικά να ξαναπάρει 

μπροστά η μηχανή που λέγεται παραγωγή, βιοτεχνία και να ξαναπάρει μπροστά 

αυτή η μηχανή, να ξαναπιάσουμε το μέταλλο. Γιατί ξεχάσαμε να χαϊδεύουμε και 

το μέταλλο και να πιάνουμε και το μέταλλο. Φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε 

τους τόρνους στα μουσεία! Θα πηγαίνουμε στα μουσεία να βλέπουμε έναν 

τόρνο και μια φρέζα! 

 Γι' αυτό εμείς σαν Επιμελητήριο σας καλούμε όλους 30 Μαρτίου στο 

Ευγενίδειο Ιδρυμα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι η εκκλησία της βιοτεχνίας, 

αυτό το ίδρυμα έβγαλε τα πράσινα και τα κόκκινα βιβλιαράκια που οι 

περισσότεροι από μας που έχουμε κάνει τεχνική εκπαίδευση τα είχαμε ευαγγέλια 

και τα έχουμε ακόμα στις επιχειρήσεις μας, όταν οι συμμαθητές μας τα σκίζανε 

και τα πετάγανε και τα καίγανε. Τα βιβλία του Γυμνασίου λέω. Εμείς τα πράσινα 

και τα κόκκινα τα έχουμε στις βιβλιοθήκες μας. Αυτά πρέπει να ξαναπάρει 

μπροστά, πρέπει να ξαναπάνε τα πράσινα βιβλία στα παιδιά και το παιδί δεν 

γίνεται 22 χρονών τεχνίτης και 23. Τεχνίτης γίνεται στα 14 και στα 15. Ετσι 

μάθαμε, έτσι λειτούργησε όλη η βιομηχανία και η βιοτεχνία στην περιοχή μας 

και στη χώρα μας.  

 Δωρεάν γη, το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν πρέπει κανένας βιοτέχνης, 

αυτός που δίνει δουλειά στους Ελληνες να ξαναπληρώσει γη. Είναι αδιανόητο 

πλέον. Δωρεάν, Πέτρο, φτάνει. Δωρεάν. Δουλειά θα δώσει. Δεν μπορεί να 

δίνουμε δωρεάν γη όπου να 'ναι, στον οποιονδήποτε και ξαφνικά σ' αυτόν που 

δίνει δουλειά στον Ελληνα να του λέμε όχι!  
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 Ο κ. Κανακάκης, πρόεδρος των ναυπηγοεπισκευαστών και μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Πρώτα απ' όλα οι επισκευαστές που είναι έξω να μπουν μέσα.  

 Επειδή άπλωσε η συζήτηση αρκετά θα βάλω κι εγώ κάποια θέματα και 

ό,τι εμπίπτει στην αρμοδιότητά σας, κ. Γενικέ, θα θέλαμε κάποιες απαντήσεις. 

Σε ό,τι εμπίπτει σε σας, γιατί είσαστε και Γραμματέας Στρατηγικών Ιδιωτικών 

Επενδύσεων, που σημαίνει ό,τι μεγάλη επένδυση γίνεται στη χώρα μας πρέπει 

να περνάει από τα χέρια σας. Κι επειδή μπήκαν ερωτηματικά από τους 

συναδέλφους για τα μεγάλα ναυπηγεία, που εκεί χρειάζονται στρατηγικοί 

επενδυτές, θέλω να πω ότι υπάρχει από την κεντρική κυβέρνηση, από κεντρικά 

υπάρχει η κατεύθυνση της ανάπτυξης της ναυπηγικής και 

ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Πριν 20 μέρες περίπου ο Πρωθυπουργός 

έδωσε την εντολή στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον Κουρουμπλή και τον 

Υφυπουργο Ανάπτυξης και Οικονομίας, τον Πιτσιόρλα, να κάνουν ό,τι είναι 

δυνατόν για επανεκκίνηση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και της 

ναυπηγικής. Να στηριχθεί η Ζώνη και να επανεκκίνησουν τα τρία μεγάλα 

Ναυπηγεία, Σκαραμαγκάς, Ελευσίνα, Σύρος.  

 Στα πλαίσια αυτά σαν Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας 

κάναμε κάποιες συναντήσεις. Η μία με τον κ. Κουρουμπλή στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας, ο οποίος μας είπε ότι ήδη δημιουργούν τις ομάδες εργασίας οι οποίες 

θα ασχοληθούν πάρα πολύ έντονα με το άνοιγμα των δύο ναυπηγείων. Του 

ζητήσαμε να δημιουργηθεί μια Γραμματεία, τόσες γραμματείες έχουν τα 

Υπουργεία μας, μία παραπάνω δεν θα βλάψει ούτε θα επιβαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό, μόνο για τη ναυπηγική βιομηχανία και τη ναυπηγοεπισκευή, 

στο πειραιώτικο Υπουργείο που είναι το Ναυτιλίας. Να απευθυνόμαστε, να 

καταθέτουμε τα θέματά μας, τα προβλήματά μας, τις προτάσεις μας τις 
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αναπτυξιακές και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε. Είναι υπό σκέψη αν θα μπορέσει να τη 

δημιουργήσει.  

 Του θέσαμε το θέμα ότι εδώ οι Πειραιώτες προσπαθούμε με πρωτόπορο 

τον ΣΕΝΑΒΙ να δημιουργήσουμε ένα κέντρο καινοτομίας. Σήμερα μάλιστα 

έφερα και την αίτηση να την περάσετε από Διοικούσα για τη συμμετοχή του το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Θα συμμετέχει ο Δήμος Περάματος, ο Δήμος 

Κερατσινίου, η Αντιπεριφέρεια Πειραιά, ο ΣΕΝΑΒΙ, το Ecomachine, με τη WIMA 

θα ανοίξουμε συζητήσεις τώρα. Κέντρο καινοτομίας γιατί υπάρχουν καινοτόμες 

προτάσεις που μέχρι σήμερα πέφτανε στο ντουβάρι, παρότι μας ακούγανε οι 

Υπουργοί είτε στο ΕΒΕΠ είτε εδώ ή οτιδήποτε ζητάγανε συνάντηση, πέφταμε 

μετά σε κάτι νεαρούς συμβούλους που αναλάμβαναν να το τρέξουν το θέμα, 

ήταν καινοτομία ελληνική η πλωτή ανεμογεννήτρια, το ξέρετε κ. Γενικέ. Εγινε 

μια πειραματική, δεν υποστηρίχθηκε από εκεί πέρα, έμεινε εκεί στο νησί, εκεί 

στις Μικρές Κυκλάδες φάντασμα.  

 Οι πλωτές ανεμογεννήτριες μπορούν να υποστηρίξουν είτε σε ενέργεια 

είτε σε πόσιμο νερό με την αφαλάτωση, χωρίς να καταναλώνουν ενεργοβόρα, 

πετρελαιομηχανές που υποστηρίζονται οι άλλες αφαλατώσεις της στεριάς, χωρίς 

να δημιουργούν από την άλμη λύματα κοντά στη στεριά γιατί μπαίνουν στην 

ανοιχτή θάλασσα οι πλωτές ανεμογεννήτριες, οι οποίες μπορούν να 

κατασκευαστούν στη ναυπηγοεπισκευαστική βάση, να δώσουν το ξεκίνημα της 

δουλειάς μας, να δημιουργηθούν εκατοντάδες και χιλιάδες θέσεις εργασίας. 

Βεβαίως, είπα ότι ήταν ελληνική καινοτομία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι 

γνωστό αυτό, το Πολυτεχνείο συμμετείχε και κάποιοι καθηγητές από το 

Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ηταν ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η οποία 

έχει εφαρμογή σε αλιεία ανοιχτής θαλάσσης και πολλές άλλες εφαρμογές. 

Είχαμε συναντηθεί με τον προηγούμενο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ούτε 

λίγο ούτε πολύ μη μου τους κύκλους τάραττε, μη μου χαλάτε τη δουλειά γιατί 
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τώρα μας φέρνουν το νερό με 19 ευρώ το κυβικό. Δεν το πληρώνει αυτός, εμείς 

το πληρώνουμε όλοι γιατί είναι επιδοτούμενο στα νησιά. Και οι αφαλατώσεις το 

ρεύμα που καταναλώνουν πάλι εμείς το πληρώνουμε, είναι επιδοτούμενη η 

ενέργεια στα νησιά για την αφαλάτωση. Οπότε γιατί να τους ενοχλήσουμε; 

Αυτοί κάνουν, κάνανε τη δουλειά τους. Δεν περπάτησε. 

 Νομίζω ότι - εντάξει, φτάνει 0,50 η τιμή από 19 ευρώ που έχει σήμερα. 

Και όχι αυτό, δίνει και δουλειά, γιατί και η συντήρησή τους, η διάρκεια, όλα 

αυτά στα ελληνικά εργοστάσια, στα ελληνικά εργατικά χέρια. Μας κανόνισε μία 

συνάντηση την επόμενη μέρα ο Κουρουμπλής, ήταν οι νησιωτικοί 

Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι. Πολύ γρήγορα, είχα καλέσει έναν καθηγητή, 

κάναμε μία γρήγορη παρουσίαση, ήταν αργά όμως το απόγευμα, θέλανε να 

πάνε στα νησιά τους, ζητήσανε να οργανώσουμε μία ειδική ημερίδα μόνο και 

μόνο με το θέμα αυτό, έδειξαν ενδιαφέρον, έκαναν ερωτήσεις. Αν το θέμα αυτό 

δεν το πιάσει ένας Κουρουμπλής, ένας Πιτσιόρλας, εσείς, ώστε να καλεστούν 

ξανά να γίνει αυτή η ημερίδα, να μπουν κάποιοι άνθρωποι της δικής σας 

Γραμματείας να εξηγήσουν μέσα από ποια προγράμματα μπορούν να στηθούν 

αυτές οι συστάδες ανεμογεννητριών ή ξέρω 'γω, υπάρχει πρόταση για σκάφος 

σκουπιδιάρα με πυρόλυση. Σε όλο τον Αργοσαρωνικό, στη Μύκονο, σ' αυτά 

τρώμε τεράστια πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Ενωση που λειτουργούν ακόμα 

χωματερές. Πας στο Πόρτο Χέλι και στην Υδρα και ντρέπεσαι τον εαυτό σου, 

βρωμάνε. Παρ' όλα αυτά, με λίγα λεφτά μπορεί να φτιαχτεί ένα σκάφος να έχει 

πυρόλυση, κάθε πρωί να γυρίζει το Σαρωνικό μέχρι το βράδυ και να μην μένει 

σκουπίδι. Παρ' όλα αυτά, αν θυμάμαι καλά, πέρσι μόνο η Μύκονος έφαγε 30 

εκατομμύρια. Με 30 εκατομμύρια φτιάχναμε πέντε, έξι σκάφη τέτοια. Και άλλες 

προτάσεις πολλές, τις οποίες έχουμε καταθέσει πολλές φορές. 

 Από την άλλη πάλι, κάπου μπερδευόμαστε. Το Σάββατο με είχε καλέσει ο 

κ. Κουρουμπλής και πήγα στο ΥΕΝ για το maritime cluster, φαντάζομαι το 
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έχουμε ακούσει λίγο πολύ όλοι μας, σίγουρα ο Γενικός το ξέρει καλύτερα από 

εμάς και θα ήθελα να μας δώσει και μια πληροφόρηση. Αυτό πρέπει να ξεκίνησε 

επί υφυπουργίας της κας Τζάκρη πριν κάνα χρόνο, δεν ξέρω, κάποιοι το βάλανε 

στη μέση, κατά τη δική μου άποψη θα το πνίξουν και ενώ ήμαστε στο 

Υπουργείο με τους υπαλλήλους του Υπουργείου που προσπαθούσαν να πουν ότι 

αυτό το maritime cluster αφορά μικρομεσαίες ναυπηγοεπισκευαστικές 

επιχειρήσεις και άλλες βιοτεχνικές επιχειρήσεις του Πειραιά που σχετίζονται με 

τη ναυτιλία, αλλά κατά κύριο λόγο ναυπηγοεπισκευαστικές, αν δείτε το χαρτί 

που έχουν κυκλοφορήσει λέει: Δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων από ένα εκ 

των έξι τομέων: 1) εταιρεία διαχείρισης εμπορικών πλοίων. Αρα, τα λεφτά πάνε 

στους πλοιοκτήτες. Αυτοί έχουν εταιρείες διαχείρισης εμπορικών πλοίων. Αυτοί 

είναι οι μάνατζερ των πλοίων. Πάει στους εφοπλιστές. Ναυτιλιακή τεχνολογία, 

έρευνα και εκπαίδευση. Κι αυτό πάει στους εφοπλιστές. Ναυτιλιακή βιομηχανία 

και εμπόριο. Και αυτό πάει στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις που κάνουν 

εμπόριο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί εφοπλιστές έχουν μικρές, έτσι δεν 

είναι κ. Καμπόλη; Μικρές επιχειρήσεις δορυφορικά δικές τους και μόνον. 

Ναυτική παράδοση και ναυταθλητισμός. Θα γίνουμε ιστιοπλόοι οι Πειραιώτες. 

Να φάμε δεν έχουμε ιστιοπλόοι θα γίνουμε. Διοικητικές Υπηρεσίες στη Ναυτιλία. 

 Εσείς ακούσατε κάτι για ναυπηγοεπισκευή; Ακούσατε για στήριξη αυτού 

του χώρου που βάλλεται εννιά χρόνια; Οχι εννιά, πενήντα εννιά. Είπε 

προηγουμένως ο Πρόεδρος ότι ο βιοτέχνης έβαλε 1 εκατομμύριο και του το 

ζητάνε και του λένε ότι έχει χρέος. Ο Παναγιώτης ο Δελλής πριν 9, οκτώμισι 

χρόνια μπήκε στη ναυπηγοεπισκευή, αγόρασε το εργοστάσιο του Καρρά τότε 1 

εκατομμύριο, έβαλε μηχανήματα, έφτασε 3 εκατομμύρια και δεν είναι τίποτα 

δικό του, γιατί την ίδια μέρα, την ίδια εποχή ξεκίνησε η κρίση, δεν έχει 

δουλέψει ούτε ένα βαπόρι και έρχονται τώρα οι Κινέζοι και του λένε, χρωστάς, 

ασ' το και φύγε. Του μικροβιοτέχνη με το εκατομμύριο δεν του λέει κανένας 
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φύγε. Θα το παλέψει το δάνειο, το χρωστάει, κάπου θα πέσει, θα γίνει και ο 

εξωδικαστικός συμβιβασμός, κάπου θα τα βρει. Ολοι οι ναυπηγοεπισκευαστές 

που 10 χρόνια δεν δουλεύουν και που έχουν μέσα και επενδύσει τα πάντα, τα 

πάντα και τους πετάνε έξω;  

 Τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε και να τα λέμε με το όνομά τους. 

Στη συνέχεια, και θα το αναφέρω, κ. Γενικέ γιατί πρέπει να τα γνωρίζετε ως 

κυβερνητικός και στη θέση που είστε.  

 Υπάρχει μία απόφαση που λέει σύσταση και συγκρότηση ομάδας 

εργασίας για τη συμπλήρωση, αναμόρφωση του υφιστάμενου θεσμικού 

πλαισίου εκτέλεσης των εργασίων ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης 

πλοίων. Την έχει υπογράψει ο κ. Ζαφείρης. Στις 23/1 πήρανε μία απόφαση για 

ανασυγκρότηση και συμπλήρωση της επιτροπής και επειδή εδώ τα πάντα 

γίνονται ποιος ξέρει ποιον ξέρει, για να παίξουμε μπάλα. Εκανε πρόταση το 

ΕΒΕΠ, θέλω και να το μεταφέρετε, του το είπα και του ίδιου προχθές, έκανε 

πρόταση το λοιπόν το ΕΒΕΠ γι' αυτή την επιτροπή που αφορά μόνο τη 

ναυπηγοεπισκευή, όλους εμάς, τον κ. Αδαμάντιο Κρασανάκη, αξιόλογο κύριο, 

Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εμπορικής Ναυτιλίας. Καμία 

σχέση όμως με τη ναυπηγοεπισκευή. Τον Θεόδωρο Πιτσιρίκο, στο ΒΙΠΑΣ, μέλος 

του ΕΒΕΠ, ο οποίος έχει φέρει επιστολή στην Ομοσπονδία, το 75% των 

εργασιών του είναι στη βιομηχανία και το 25% στη ναυτιλία. Πέμπτος, Ανδρέας 

Συρίγος, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος, επίτιμος αρχηγός, έχει αποστρατευθεί 

εδώ και 25 χρόνια, 30. Τον είχαμε εμείς υπάλληλο στην Ομοσπονδία, δεν έχει 

καμία σχέση με τη ναυπηγοεπισκευή ο άνθρωπος. Ναύαρχος ήταν. Δεν ξέρω 

πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να εκπροσωπήσει εμένα. Χρήστος Γαβρίλης, όχι 

με τον Γιώργο, καμία σχέση, υπάλληλος του Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού. 

Δηλαδή βγάζει τα κοινόχρηστα, παραλαμβάνει το πετρέλαιο. Και πάει αυτός να 

εκπροσωπήσει εμένα. Μα θα πάω να το γκρεμίσω το ΕΒΕΠ! Να ξέρουμε και τι 
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λέμε τελικά. Ετσι θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος; Και είμαστε εδώ εκατοντάδες 

ναυπηγοεπισκευαστές, ψηνόμαστε στο ζουμί μας και δεν εκπροσωπούμαστε, 

επειδή έτυχε να μην πάρουμε χαμπάρι τι παίζεται και πήγε ο Κορκίδης με τον 

Πολυχρονόπουλο και βάλανε τα υποχείρια!  

 Επιτέλους, αυτά πρέπει να σταματήσουν, για να πάει μπροστά ο τόπος! 

Συγγνώμη για το ... Τους κάνουν ό,τι θέλουν κάποιοι, για να το καταλάβεις. Ο 

νοών νοείτω. Εγώ δεν τα λέω κρυφά, τα λέω δημόσια, θα τα μάθουν, ας 

έρθουν να με ρωτήσουν. Θα σου απαντήσω εάν έχεις ερώτηση. Δεν μασάω εγώ 

λόγια, περίμενε λίγο. Μην με διακόπτεις, μη με διακόπτεις! Μία λέξη πάλι. Κράτα 

το, σημείωσέ το και θα σου απαντήσω.  

 Κάναμε συνάντηση και με τον κ. Πιτσιόρλα, ο οποίος πραγματικά μας 

διαβεβαίωσε ότι γίνονται σοβαρές ενέργειες για το ξεκαθάρισμα του 

Σκαραμαγκά. Και μάλιστα ότι πολύ σύντομα θα μπορέσει τουλάχιστον το 

Εμπορικό να μπει να ξεκινήσει, κάτι να γίνει. Να γίνει άρση της 15ετούς 

απαγόρευσης και όλα αυτά. Είναι ιδιαίτερα δραστήριος, πιστεύουμε πράγματι ότι 

θα μπορέσει να κάνει αρκετά πράγματα για το Σκαραμαγκά. Οπως επίσης και για 

την Ελευσίνα. Εκεί υπάρχει μία κατάσταση, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης - 

ιδιοκτήτης... τι να πω; Ιδιοκτήτης, δικό του λένε ότι είναι. Εχει δώσει 900 

εκατομμύρια δραχμές προκαταβολή, χρωστάει άλλα 30 δις που σήμερα 

μετατρέπονται σε 55 εκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές για την εξαγορά 

και άλλα 200 εκατομμύρια και κάτι, χρέη προς τρίτους, στην αγορά. Αλλά το 

έχει γαντζώσει το ναυπηγείο, δεν ξέρω πώς τους κρατάει και λέει εγώ είμαι εδώ, 

δικό μου. Για να φύγω θέλω κάποια πράγματα. Και το ναυπηγείο στην ουσία 

παραμένει ανενεργό. Πολύ μικρή δραστηριότητα. Και για εκεί μας υποσχέθηκε 

ότι γίνονται σοβαρές ενέργειες.  

 Θέλω να ρωτήσω το εξής: αν εμείς σαν χρήστες, πλαισιωμένοι από 

κάποιους φορείς, κάνουμε μία πρόταση διαχείρισης των Ναυπηγείων Ελευσίνας 
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με άλλη μορφή, δηλαδή και κύριοι του έργου από τη μία, δηλαδή να παίρνουμε 

έργα και να έχουμε υπεργολάβους όλους εμάς, και από την άλλη σαν πάροχοι 

υπηρεσιών, ό,τι έκανε και ο ΟΛΠ, νοικιάζουμε προβλήτες, παρέχουμε δεξαμενές 

έναντι ενοικίων, γερανούς κι όλα αυτά, αν έχει τύχη αυτή η πρόταση και αν 

μπορεί να υποστηριχθεί και αν μπορεί να υποστηριχθεί από κάποια 

προγράμματα. 447 πήρανε μητρώο τώρα, μέχρι τώρα, ενεργές. Είναι άλλες 

τόσες περίπου που είναι σε αναμονή, σε αγρανάπαυση. 

 Εχουμε κάποια σοβαρά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σ' αυτή 

τη χειμάζουσα ναυπηγική βιομηχανία δεν μπορούμε να πληρώνουμε 29% 

φορολογία και 29% προκαταβολή και 20% για το ασφαλιστικό και τόσο χαράτσι 

επιχειρηματικότητας και τόσο εκείνο το άλλο. Δεν μας μένει τίποτα. Και είμαστε 

καθαροί δεν μας μένει τίποτα. Η δραστηριότητά μας είναι εξαγώγιμη 100%. Θα 

μπορούσε να εμπίπτει σε άλλους φορολογικούς νόμους λογω εξαγώγιμης 

δραστηριότητας. Και όταν θέλουμε να επανακάμψουμε την ελληνόκτητη 

ναυτιλία πρέπει και ανταγωνιστικοί να γίνουμε στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου που είμαστε και δεν μπορούμε μόνον, είτε πετσοκόβοντας τα 

μεροκάματα των εργαζομένων είτε πετσοκόβοντας το εμπορικό μας κέρδος. 

Χρειάζονται και άλλη υποστήριξη. Και αυτό μπορεί να είναι χαμηλότερη 

φορολογία, μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές. Πληρώνουμε ασφαλιστικές 

εισφορές περίπου για 22 μεροκάματα που είναι το μήνα 1.700 ευρώ. 1.700 

ευρώ δεν υπάρχει μισθός, όχι ασφαλιστική εισφορά. Πρέπει να βρεθεί ένας 

τρόπος να το αλλάξουμε. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος όλα αυτά να τα 

αλλάξουμε, είτε με κάποια επιδότηση είτε με κάποιους νόμους, δεν ξέρω ποια 

είναι αυτά. 

 Κάναμε μια συζήτηση με το Υπουργείο Ναυτιλίας να δοθεί η δυνατότητα 

σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας να μπορούν να γίνονται 

ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες και όπου θεωρήσουμε ότι τοπικά μπορεί να 
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αναπτυχθεί σε ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη υπάρχει η δυνατότητα έγκρισης γι' 

αυτό. Αν θεωρητικά γίνει μία πρόταση για μία τέτοια ναυπηγοεπισκευαστική 

ζώνη στο Βόλο ή στην Καβάλα, έτσι είπα δύο λιμάνια, υπαρχει τρόπος μέσα από 

προγράμματα στήριξης; Δεν θέλω τώρα τις απαντήσεις, μπορούμε να τις πούμε 

και μια άλλη μέρα, έτσι; Αλλά κάποια πράγματα να δούμε αν μπορούμε να 

κάνουμε. Και πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά τα προγράμματα, οι πολλές 

άυλες ενέργειες που πάνε όλα, πάνε όλα σ' αυτά τα ΙΕΚ πώς τα λένε, σ' αυτά 

πάνε όλα τα λεφτά και δεν μένει τίποτα για μας.  

 Θέλω μία εξήγηση αν αυτό το maritime cluster ανήκει στους 

ναυπηγοεπισκευαστές όπως μας είπε το Υπουργείο Ναυτιλίας εκεί στη συζήτηση 

προχθές ή ανήκει στην Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Στο παρελθόν είχαμε 

δίκτυα επιχειρήσεων. Τα είχαμε για ν' αρπάξουμε από 10.000, 20.000 δολάρια, 

ευρώ, ξέρω 'γω, οι 3, 5, 10 επιχειρήσεις που συμμετείχαν. Σήμερα ο στόχος μας 

είναι να δημιουργήσουμε δίκτυα επιχειρήσεων μακράς πνοής. Αν για όλα αυτά 

μπορούμε να έχουμε τη βοήθεια της Γραμματείας σας και της κυβέρνησης. 

 Οι ναυπηγοεπισκευαστές να μην φύγετε γιατί έχουμε κι ένα θέμα του 

ΟΛΠ. Από την Τετάρτη αρχίζει ομάδα ομάδα να ισχύει η επανατιμολόγηση. Θα 

πω ποια είναι η πρώτη ομάδα των 10 για την Τετάρτη. Μη φύγετε, όταν 

τελειώσει ο κ. Γενικός να μιλήσουμε. 

 Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, Βασίλη. κ. Γενικέ.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Τσιριγώτης Πέτρος, μέλος του Δ.Σ. του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου και τυγχάνει να είμαι κι εγώ ένας από τους επιχειρηματίες που 

επένδυσε στο Σχιστό.  

 Θα ήθελα να πω ότι - έχω χυτήριο ανακύκλωσης μετάλλου. Δεν έχω 

σχέση με τη ναυπηγοεπισκευή, όμως αυτή τη στιγμή δεν μου άρεσε ο 
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χαρακτηρισμός που έκανε ο κύριος. Επειδή έχω συνεργαστεί από την αρχή που, 

όπως είπε και ο Πρόεδρος εδώ κάναμε τρομερούς αγώνες και αν θυμάται τον 

αγώνα που έχω κάνει εγώ για το βιομηχανικό πάρκο Σχιστού. Επειδή έχω κάνει 

έναν τρομερό αγώνα και από την αρχή έχω συνεργαστεί με τον κ. Πιτσιρίκο, 

είναι ένας πάρα πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας σοβαρός επιχειρηματίας, ο 

οποίος έχει ασχοληθεί ενεργά με τη ναυπηγοεπισκευή επί σειρά ετών και δεν 

μπορεί να γίνει υποχείριο κανενός. Αυτό το λέω από προσωπική... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέτρο, στοπ. Δεν είπε τίποτα για τον κ. Πιτσιρίκο τώρα, μην 

δημιουργηθεί ... 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Σε παρακαλώ, συγγνώμη. Είπε ότι ο Πολυχρονόπουλος με τον 

Κορκίδη έβαλε μία επιτροπή, αυτό άκουσα εγώ. Τώρα αν έκανα λάθος μπορεί να 

το πει. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Συγγνώμη, εγώ εκεί επάνω είχα την ένσταση και όχι σε όλα όσα είπες. 

Συγγνώμη, αν έκανα λάθος, έκανα λάθος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε τίποτα, δεν είπε τίποτα. Προς θεού.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Δεν ήταν θέμα Πιτσιρίκου. Είπα για το ναύαρχο Συρίγο, 

υπάλληλος του Πολυχρονόπουλο. Υπάλληλος, μας τον έφερε ο 

Πολυχρονόπουλος στην Ενωση Ναυπηγοεπισκευαστών, υπάλληλος μας τον 

έφερε ο Πολυχρονόπουλος στην Ομοσπονδία. Εχει καμία θέση να εκφράζει τα 

δικά μου συμφέροντα, των ναυπηγοεπισκευαστών; Ο υπάλληλος του ΒΙΠΑΣ, 

ένας νεαρός, ο Χρήστος, υπάλληλος, έρχεται να καθορίσει τις δικές μου 

προοπτικές σαν επιχειρηματίας ναυπηγοεπισκευαστής; Εντάξει, Πέτρο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Γενικέ, έχετε το λόγο. Πιστεύω ότι πρέπει να το 

κλείσουμε τώρα.  
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ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ: Να απαντήσω λίγο στις παρατηρήσεις αυτές που έκανε ο κ. 

Καμπόλης και κυρίως στο θέμα της ύπαρξης σταθερών ημερομηνιών για να 

ανακοινώνονται τα προγράμματα, για να ξέρει ο καθένας που πρόκειται να 

επενδύσει το πότε πρόκειται να βγουν τα προγράμματα. Αυτό το οποίο θέλω να 

πω είναι θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μέσα στις στοχεύσεις 

μας. Αυτό το οποίο περιμένω να κάνουμε για να το ανακοινώσουμε με έναν 

ολοκληρωμένο τρόπο, είναι να μπορέσουμε να κάνουμε και τα οκτώ καθεστώτα 

να τα ανακοινώσουμε, δηλαδή να περάσουν στο πληροφοριακό σύστημα κ.λπ., 

να ξέρουμε απολύτως δηλαδή τους χρόνους τους κ.λπ. και φαντάζομαι ότι μέχρι 

τον Ιούνιο που θα έχει ολοκληρωθεί όλο το σύστημα, θα μπορέσουμε στη 

συνέχεια να πούμε πότε θα επαναλαμβάνονται οι προκηρύξεις των καθεστώτων. 

Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. 

 Επίσης, θεωρώ ότι το θέμα των χρήσεων γης είναι κάτι το οποίο είναι 

πάρα πολύ σημαντικό, το βιώνουμε καθημερινά με τις επιχειρήσεις οι οποίες 

ταλαιπωρούνται γιατί δεν ξέρανε τις χρήσεις γης κ.λπ. και αργούν ακομη και στο 

fast track, δηλαδή σ' αυτά που λέμε για τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις που 

υποτίθεται τους δίνουμε γρήγορη δυνατότητα για αδειοδότηση κ.λπ., βλέπουμε 

ότι κι εκεί πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία προκύπτουν 

κυρίως από τις χρήσεις γης. 

 Και θεωρώ επίσης ότι το θέμα των βιομηχανικών περιοχών είναι 

καθοριστικό. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων και των βιοτεχνικών επιχειρήσεων να βρίσκονται 

μέσα σε βιομηχανικές περιοχές. Δυστυχώς, δεν είναι αυτή εδώ η κατάσταση. 

Υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις που είναι σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές, 

υπάρχουν πάρα πολλές άτυπες λεγόμενες βιομηχανικές περιοχές, μπορεί να είναι 

και 400, με πάρα πολλές επιχειρήσεις, τις οποίες πρέπει να δούμε κάπως, πώς 

θα τις οργανώσουμε εκ των υστέρων, δηλαδή αφού έχει γίνει αυτό εδώ το 
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πράγμα και πρέπει γενικώς να πάμε σε μια κατεύθυνση προς τις βιομηχανικές 

περιοχές.  

 Για να το ενθαρρύνουμε αυτό εμείς από τον αναπτυξιακό νόμο, 

ενισχύουμε κατά προτεραιότητα τις επιχειρήσεις οι οποίες θα πάνε μέσα σε 

ΒΙΠΕ, όχι αυτές που βρίσκονται ήδη. Αυτές οι οποίες θα εγκατασταθούν μέσα 

στις ΒΙΠΕ ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα τέτοιο κίνητρο προς αυτή την 

κατάσταση.  

 Και αυτά τα οποία αναφέρατε με τα cluster στα Μέγαρα και τον 

Ασπρόπυργο κ.λπ., προφανώς αυτό είναι το ζητούμενο. Και έτσι βγαίνουν και οι 

πολιτικές. Δηλαδή αυτό το οποίο λέμε τώρα cluster στην Ευρώπη, βγήκε από 

την παρατήρηση, από μια εμπειρική παρατήρηση ότι όταν συνυπάρχουν 

επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές των χωρών, της Ιταλίας κ.λπ., οι οποίες 

λειτουργούν, συλλειτουργούν μεταξύ τους κ.λπ., ότι αυτό δημιουργεί οικονομίες 

συγκέντρωσης και οικονομίες κλίμακας κ.λπ., και στη συνέχεια έρχονται και 

αυτή την εμπειρική παρατήρηση να την κάνουν πολιτική, την οποία την 

ονομάζουν cluster κ.λπ.. Αλλά όταν αυτή η πολιτική την παίρνει μια άλλη χώρα, 

με άλλη λογική και πάει να την εφαρμόσει, για να γίνει από πάνω δηλαδή, 

καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Αντιμετωπίζει προβλήματα. 

Δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε τη λογική των clusters, δηλαδή με την οποία 

πραγματικά στήνονται τα cluster απο κάτω και να προσπαθήσουμε έχοντας τα 

χρήματα τώρα, τα οποία τα παίρνουμε μέσω των clusters, να στήσουμε 

πραγματικά δίκτυα επιχειρήσεων τα οποία συνεργάζονται πραγματικά, γιατί 

αλλιώς θα αποτύχουν. Δηλαδή θα πάρουν τα χρήματα την πρώτη, δεύτερη 

χρονιά από τα clusters και μετά θα ξαναγυρίσουν στα παλιά. Πρέπει να 

κατανοήσουμε το θέμα των συνεργειών.  

 Για τη ναυπηγοεπισκευαστική δεν έχω να προσθέσω τίποτε παραπάνω 

από αυτό που είπα από την αρχή. Η κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι 
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είναι πάρα πολύ σημαντικός κλάδος, ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για 

να τον ανασυστήσουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα κυρίως επειδή υπάρχουν 

εμπόδια, πρώτον, από την Ευρωπαϊκή Ενωση που δεν επιτρέπει την ενίσχυση, 

είμαστε σε διαδικασία να το ξεπεράσουμε αυτό και, δεύτερον, για το 

συγκεκριμένο, του Σκαραμαγκά με αυτά τα οποία τα ξέρετε πολύ καλύτερα από 

εμένα με τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν και με τους περιορισμούς οι οποίοι 

υπάρχουν.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να σχεδιάσουμε γιατί εδώ είναι ειλικρινά το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Πειραιά με πάρα πολλές επιχειρήσεις και πρέπει να 

καταφέρουμε ώστε να διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις, να μην φεύγουν στα άλλα 

κράτη. Και τα παιδιά μας. Εναι αλήθεια ότι άμα σταματήσει η τσιμινιέρα δεν 

ξανανάβει, όπως είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι. 

 Γι' αυτό λοιπόν επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι στα 100 ευρώ τα 75 είναι 

φόρος του κράτους, με τα 25 καλούμεθα να διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις μας 

και να βρούμε και προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Μ' αυτά τα μέτρα είναι 

πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να επενδύσει. Λοιπόν, ας δούμε το θέμα των ήδη 

υπαρχουσών επιχειρήσεων τουλάχιστον μετά από 9-10 χρόνια ματώματος, να 

το πω έτσι λαϊκά, θα πρέπει εδω κάτι να σχεδιάσουμε, κάτι να κάνουμε ούτως 

ώστε να κρατηθούν πάλι οι επιχειρήσεις, διότι είμαστε, τώρα έχουν απομείνει 

ίσως 500.000, 550.000 μικρές επιχειρήσεις. Αν υπήρχε ένα κίνητρο και παίρναμε 

ο καθένας ένα δύο εργαζόμενους, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. 

Ηδη το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Αν λίγο πρέπει να το σχεδιάσει η πολιτεία, να 

μας λύσει τα χέρια να επενδύσουμε. Μπορούμε να παράγουμε, δυστυχώς, η 

πολιτεία δεν μας αφήνει να εξάγουμε. Οχι τώρα βέβαια, από πολύ πιο παλιά. Και 

συνεχίζει. Εχουμε δύναμη. Πιστέψτε μας και μπορούμε να πάμε την Ελλάδα 

ψηλά. Θέλουμε λίγο βοήθεια. Χαμηλότερους φόρους και δεν φοβόμαστε 

κανέναν. Ούτε τον Κινέζο δεν φοβόμαστε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντιπρόεδρος έχει ένα πολύ καλό εργοστάσιο, κατασκευάζει 

βίδες, που η βίδα είναι η καρδιά της μηχανουργίας.  

 Λοιπόν, κ. Γενικέ, αυτό είναι ένα δώρο από εμάς για σας, να θυμάστε την 

επίσκεψή σας σε μας, ένα όμορφο βάζο. 

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και 

θέλουμε να ξανάρθετε πάλι να μας φέρετε πιο αισιόδοξα μηνύματα. 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                   
 

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 

 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 
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