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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ   ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ    ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ   ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                         ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ         

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                         ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ     ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
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ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΟΘΩΝΑΣ  ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ  ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

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: Αρχίζει η συνεδρίαση της 27/3/17.  

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 13/02/17. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνονται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Πρόσληψη ασκούμενων δικηγόρων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μια διαδικασία, θα ζητήσουμε από το Υπουργείο να δεχθούμε 

κι εμείς να κάνουν την πρακτική τους δικηγόροι, που δεν επιτρέπεται αυτή τη 

στιγμή, θα ζητήσουμε λοιπόν να μπορεί το Επιμελητήριό μας να έρχονται παιδιά 

που έχουν τελειώσει τη Νομική να κάνουν το εξάμηνο την πρακτική τους, 

βοηθώντας ταυτόχρονα και το Επιμελητήριο αλλά και αυτά παίρνοντας γνώση 

γιατί έχουμε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο που θα τα συναντήσουν μπροστά στη 

ζωή τους και στην καριέρα τους, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις.  

Γι’ αυτό ζητάμε από το σώμα να εγκρίνει την απασχόληση ασκούμενων 

δικηγόρων, αφού ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Δαπάνες μετακινούμενων από τα Επιμελητήρια της χώρας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι η Υπηρεσία λίγο, ο κ. Γιάγκας να εξηγήσει ακριβώς τι 

είναι οι δαπάνες των μετακινούμενων από τα Επιμελητήρια. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης, η επιμελητηριακή νομοθεσία 

προέβλεπε ότι οι δαπάνες μετακίνησης καθορίζονται με αποφάσεις των 

Διοικητικών Συμβουλίων. Μετά την ψήφιση ενός τελευταίου μνημονιακού νόμου 

επιχειρήθηκε από πλευράς Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να καθορίζουν 

αυτοί τον τρόπο που θα γίνονται οι δαπάνες μετακίνησης. Υπήρξε μια σχετική 

αλληλογραφία και αντιπαράθεση από πλευράς Κεντρικής Ενωσης και από 

πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης. Τελικά, μας έχουν έρθει δύο αντικρουόμενα 

έγγραφα, το ένα του Γενικού Λογιστηρίου που λέει ότι θα πρέπει να καθορίζεται 

με βάση το γενικό νόμο και το άλλο του Υπουργείου Ανάπτυξης που λέει ότι 

καθορίζεται, επανερχόμαστε στο παλιό καθεστώς, δηλαδή καθορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Λοιπόν, μετά από αυτό πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

ποιο έγγραφο θα εφαρμόσει για τις δαπάνες μετακίνησης, του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους ή του εποπτευόμενού μας Υπουργείου; 

Η Διοικητική Επιτροπή προτείνει να εφαρμοσθεί το έγγραφο του εποπτευόμενου 

Υπουργείου, η παλιά απόφαση του Δ.Σ. περί δαπανών μετακίνησης, σύμφωνα 

με την υπ’ αρίθμ. 1/08-03-2017 απόφασή της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να ακολουθήσει τις οδηγίες του 

εποπτεύοντος Υπουργείο Ανάπτυξης και να εφαρμόσει την παλιά απόφαση του 
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Δ.Σ. για τις δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα και με την υπ’ αρίθμ.1/08-03-2017 

εισήγηση – απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Εκδήλωση στο Ευγενίδειο Ιδρυμα με θέμα: "Ο Βιοτεχνικός κόσμος του 

Πειραιά συνομιλεί με την τοπική και ευρύτερη κοινότητα της Τεχνικής - 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το κοινό μέλλον". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που κάνει το Επιμελητήριό 

μας και θέλει τη στήριξη απ' όλους μας εδώ, μια εκδήλωση που κάνουμε για την 

Τεχνική Εκπαίδευση. Είμαστε ένα Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, πρέπει ξανά η 

Τεχνική Εκπαίδευση να ξαναβρεί το δρόμο της.  Πιστεύω ότι κάνουμε το πρώτο 

βήμα καλώντας όλους τους φορείς, όλα τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής του 

Πειραιά και της επιμελητηριακής μας περιφέρειας, το Υπουργείο Παιδείας, 

εργοδοτικές ενώσεις, τη ΓΣΕΒΕΕ, όλοι μαζί να συμμετέχουμε σε κάτι, να δούμε 

πώς ακριβώς μπορούμε να βελτιώσουμε την Τεχνική Εκπαίδευση και να γίνει, το 

σύνθημά μας είναι να γίνει η Τεχνική Εκπαίδευση να είναι επιλογή και να μην 

είναι κάτι που το κάνει κατ' ανάγκην κάποιος μαθητής. Να είναι όπως είναι σε 

όλη την Ευρώπη που η τεχνική εκπαίδευση είναι σε πολύ ψηλά, την βλέπει η 

κοινωνία πάρα πολύ ψηλά, ενώ αντίθετα εδώ εμείς την έχουμε υποβαθμίσει και 

δεν γίνεται ανάπτυξη χωρίς τεχνική εκπαίδευση.  

 Θέλουμε λοιπόν τη βοήθειά σας και τη συμμετοχή όλων σε αυτό.  
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ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ένα έκτακτο θέμα ο κ. Κανακάκης.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Εχουμε πάρει μία απόφαση στο ΣΕΝΑΒΙ που 

είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας, σε συνεργασία με 

διάφορους φορείς της πόλης μας και το Δήμο, στα γρήγορα Δήμος Περάματος, 

Δήμος Κερατσινίου, έχουμε κάνει πρόταση στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το ΠΑ.ΠΕΙ., 

από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο σύλλογος διπλωματούχων Ναυπηγών 

Ελλάδας και άλλοι αρκετοί, είναι γύρω στους 14-16, για τη δημιουργία Κέντρου 

Καινοτομίας. Βάση θα είναι η ναυπηγοεπισκευή, χωρίς να αποκλείει κάθε 

βιοτέχνη, οτιδήποτε βιοτεχνικό καινοτόμο να εισαχθεί και να υλοποιηθεί από το 

Κεντρο αυτό. 

 Στα πλαίσια αυτά είναι μία εταιρεία, λέγεται ΚΕΚΠΑ, που σημαίνει, είναι 

μη κερδοσκοπική εταιρεία, στόχος της είναι η παρακολούθηση, μελέτη, ανάλυση 

και διατύπωση προτάσεων σε ζητήματα σχετικά με την κοινωνία, την οικονομία 

και την οικολογία, έρευνα και τεκμηρίωση ζητημάτων πρασίνων πολιτικών και 

ευρεία εφαρμογή του στη ναυπηγική βιομηχανία, επιμόρφωση, εκπαίδευση 

στελεχών και εργατοτεχνιτών ειδικοτήτων, ανάπτυξη δραστηριοτήτων και .... 

υποστήριξη για αλληλέγγυα οικονομία, ενεργοποίηση-κινητοποίηση τοπικών 

φορέων με στόχο την εξασφάλιση νέων θέσεων απασχόλησης, θέματα 

επιδοτήσεων, εξεύρεσης πόρων για την ανάπτυξη, την επιστήμη και την 

τεχνολογία. Αυτοματοποίηση εισαγωγής νέων τεχνολογιών και άλλα αρκετά 

καινοτόμα.  

 Στα πλαίσια αυτά υπάρχει πρόταση και προς το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

για τη συμμετοχή του, είναι μη κερδοσκοπικό, δεν επιβαρύνει το Επιμελητήριο, 

απλά συμμετοχή είναι στο Κέντρο Καινοτομίας αυτό. Δεν νομίζω να έχουμε να 
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πούμε επί του θέματος άλλα πράγματα. Είναι ένα καταστατικό μη 

κερδοσκοπικής εταιρείας. Αυτό. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ναι, νομίζω ότι ειναι μια καλή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της 

ανάπτυξης και υλοποίησης κάποιων πραγμάτων. Από 'κει και πέρα αν κάτι θέλετε 

να ρωτήσετε... Είναι ανοιχτό για κάθε βιοτεχνική δράση, έτσι; Ασχετα ότι το 

ξεκινάμε οι ναυπηγοεπισκευαστές με την υποστήριξη όλων των συναρμόδιων 

Υπουργείων και φορέων που είναι στο χώρο μας.  

 Εχετε κάποια ερώτηση για το θέμα αυτό, μήπως θα μπορούσα κάτι να 

διευκρινίσω, χωρίς να είμαι και ο ειδικός, έτσι; Το Κέντρο Καινοτομίας θα 

εγκατασταθεί τουλάχιστον προσωρινά μας παραχωρεί στο Κέντρο Αλιείας ο 

Δήμος Περάματος ένα γραφείο αρκετά καλό. Επίσης, μες στους στόχους όπως 

διάβασα προηγουμένως είναι και η ίδρυση μαθητείας και όλα αυτά και 

εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας με πρωτοβουλία και του Υπουργού αλλά και της Ενωσής μας, για 

δημιουργία σχολής μαθητείας και εκπαίδευσης, 4 ώρες δουλειά 4 ώρες μάθημα. 

Ηδη έχουμε εντοπίσει δύο τρία σημεία που μπορεί να εγκατασταθεί αυτό, είναι 

ένα ΕΠΑΛ στο Πέραμα, είναι η παλιά σχολή, εάν μπορέσουμε να την 

επαναλειτουργήσουμε, του Σκαραμαγκά και είναι κι ένα κέντρο που είναι στο 

Κερατσίνι, ένα καταπληκτικό κτίριο που είχε φτιαχτεί για ανάπτυξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και που έχει εγκαταλειφθεί παρόλο που είναι 

καινούριο, δεν είναι παλιό. Απλά του έχουν σπάσει τα τζάμια οι περαστικοί. 

 Η σχολή μαθητείας θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε τη γνώση που έχουμε 

στη ναυπηγική βιομηχανία να τη συνεχίσουμε για τα επόμενα χρόνια και για τις 

επόμενες γενιές, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι θα ανακάμψει ο κλάδος και θα 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας και βιοτεχνικές επιχειρήσεις δραστήριες στο χώρο 

αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 
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 Επειδή αυτό το έζησα το '80 και πιο παλιά, τις σχολές μαθητείας, 

πραγματικά τότε βγαίνανε τεχνίτες. Από τον καιρό που θελήσανε να κάνουν 

τους τεχνίτες παρα-μορφωμένους τα κλείσανε, γιατί τελειώνοντας το Δημοτικό 

το παιδί τότε ερχόταν στη σχολή μαθητείας. Υπήρχε και το... Μόλις μαζευόταν 

κάποιος αριθμός σε κάποιο κλάδο, ειδοποιείτο το σωματείο και του λέγαμε ότι 

έχουμε 50 παιδιά, ποιοι θέλουν. Πηγαίνανε τότε τα παιδιά να κάνουν την 

πρακτική και το απόγευμα κάνανε ας πούμε 4-5 μαθήματα. Από τον καιρό όμως 

που σταμάτησε αυτό το πράγμα και βάζοντας κιόλας τότε τις εξετάσεις από το 

Δημοτικό στο Γυμνάσιο χωρίς εξετάσεις τα παιδιά δεν κατεβαίνανε, γιατί ξέρεις, 

πρέπει να πάω και δεν έχει... Εμπαινε και στο λύκειο και τελείωνε η ιστορία. Και 

κλείσανε όλες οι σχολές.... 

 Αυτό το πράγμα είναι ο πυρήνας τον οποίο πρέπει να προσέξετε.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Αυτό το έχει ανάγκη η κοινωνία, την εκπαίδευση αυτή. Είναι, 

υπάρχουν τα ΕΠΑΛ σήμερα που και η ημερίδα που θα γίνει έχει θέμα 

προσανατολισμό και λειτουργίας των ΕΠΑΛ στις 6 του Απρίλη. Αυτές οι σχολές 

είναι κάτι διαφορετικό από τα ΕΠΑΛ. Είναι με συγκεκριμένη στόχευση, με 

ειδικότητες που δεν συμμετέχουν στα ΕΠΑΛ ή αν συμμετέχουν κάποιες απ' 

αυτές είναι τελείως επιδερμικά και ανεκπαίδευτα. Εδώ σε μας όπως 

λειτουργούσαν οι σχολές παλιά θα είναι 4 ώρες στο πλοίο στη ζώνη ή στο 

εργοστάσιο και 4 ώρες θα κάνουν μάθημα. Είναι κάτι διαφορετικό. Και θα 

μπορούν να γίνεται και εκπαίδευση και σε μεγαλύτερες ηλικίες, όχι μόνο στην 

ηλικία των 16-17 που τελειώνουν το σχολείο και επανεκπαίδευση στους 

μεγαλύτερους και πιστοποίηση. Είναι σημαντικά κομμάτια που πιστεύουμε ότι 

θα βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να μην χάσουμε και την 

τεχνογνωσία που έχουμε σε ορισμένους κλάδους και τομείς. Και η πιστοποίηση. 

Και εξάλλου πρέπει να εκπαιδευτούμε τώρα και στις νέες τεχνολογίες. Νέα 

μέταλλα, νέος τρόπος συγκολλήσεων, LPG, NLG, εξέδρες, όλα αυτά είναι, τα 

έχουμε μπροστά μας και πρέπει σε όλα αυτά να υπάρξει μια εξειδίκευση και 
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αντίστοιχη πιστοποίηση. Δεν μπορούμε πλέον, δεν θα μπορεί ο κόσμος εάν δεν 

είναι πιστοποιημένος να δουλεύει σε κάποιες νέες, σύγχρονες μεθόδους.  

 Κάτι άλλο μήπως διευκρινιστικά; Χωρίς να έχω και εξειδίκευση επί του 

θέματος. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ο στόχος είναι η υλοποίηση καινοτόμων ιδεών, που υπάρχουν πάρα 

πολλές αλλά δεν υλοποιούνται, δεν εφαρμόζονται για πάρα πολλούς λόγους. 

Λόγω έλλειψης τρόπου ένταξης σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, έλλειψη 

κεφαλαίων κίνησης κι όλα αυτά, για το Κέντρο Καινοτομίας. Κάτι που μπορεί να 

δουλεύεται κάπου αλλού, δηλαδή στην ΕΑΒ, λέω έτσι στη βιομηχανία και δεν 

εφαρμόζεται στον δικό μας τομέα, αν μεταφέρουμε την τεχνολογία αυτή από 

την Πολεμική Αεροπορία, από κάπου αλλού στη ζώνη, θεωρείται καινοτόμος και 

μπορέσουμε και την εφαρμόσουμε, έτσι; Δεν είναι μόνο κάτι καινούριο που θα 

σκεφτούμε να υλοποιήσουμε όπως λέγαμε, ξέρω 'γω, ανεμογεννήτριες, 

αφαλατωτές, σκάφη πυρόλυσης και όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά αυτά που 

μπορούμε να σκεφτούμε και με τη συμμετοχή των καθηγητών από τα 

Πανεπιστημιακά μας Ιδρύματα νομίζω θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος συνάδελφος; Πιστεύω ότι εγκρίνεται η συμμετοχή του 

Β.Ε.Π. στο ΣΕΝΑΒΙ, βοηθάμε το κομμάτι αυτό των ναυπηγοεπισκευαστών. 

Ωραία, ομόφωνα.  

 Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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