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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω τη διαδικασία. Δυστυχώς, να 

πούμε ότι είχαμε ένα ατυχές γεγονός.  

 Χάσαμε τον Β' Αντιπρόεδρο, έναν άνθρωπο 50 ετών, πραγματικά, χρόνια 

είχε μεγάλη προσφορά στο χώρο μας, στο  Επιμελητήριο συμμετείχε, ήταν από 

την Ελευσίνα. Πιστεύω ότι ο βιοτεχνικός χώρος έχασε έναν άνθρωπο που 

πραγματικά ασχολήθηκε πάρα πολύ, προσπάθησε και βοηθούσε εκεί στην 

περιοχή οποιονδήποτε βιοτέχνη είχε πρόβλημα με όλες τις Υπηρεσίες, ήταν 

δίπλα τους, ήταν κοντά τους.  

 Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς ήρθε η ώρα να γίνει η 

αντικατάστασή του. Να αντικαταστήσουμε πλέον τον Β' Αντιπρόεδρο, να γίνει 

μια εκλογική διαδικασία, αυτό που ορίζει ο νόμος. Εμείς συμμετείχαμε, η 

Διοικητική Επιτροπή και πολλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν εκεί, 

πιστεύω ότι όταν θα γίνει και το μνημόσυνό του θα ενημερωθείτε όλοι και όσοι 

μπορείτε να παρευρεθείτε γιατί εκείνη την ημέρα ήταν και εργάσιμη και δεν 

παρευρεθήκαμε, δεν παρευρεθήκατε δηλαδή στην τελετή, να είμαστε 

τουλάχιστον εκεί στο μνημόσυνο, να είμαστε δίπλα στα παιδιά του και στη 

γυναίκα του. Πραγματικά, ένας άνθρωπος που άφησε μια δουλειά πάρα πολύ 

καλή, μια δουλειά που προχωρούσε, την προχωρούσε, την αγάπαγε, το έκανε 

με πάρα πολύ μεράκι. Τώρα η δουλειά αυτή τη συνεχίζει η γυναίκα του και 

ζήτησε μάλιστα και εκ μέρους του Αντιπροέδρου και εμένα, ζήτησε και μια 

βοήθεια, δηλαδή αν έχετε κάποια δουλειά π.χ. και μπορείτε να την βοηθήσετε 

να το έχετε υπόψη σας. Είχε ξυλουργική επιχείρηση. Επιπλα και ξυλουργικά 

διάφορα.  

 Γιώργο, τι ακριβώς έκανε; Μαραγκός, ξυλουργικές εργασίες. Θα δώσω το 

λόγο στον Γιώργο που ήταν και στον ίδιο συνδυασμό.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους, 

Χριστός Ανέστη. Ολοι γνωρίζαμε τον Αντρέα τον Μπελέκα. Ο Αντρέας ο 
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Μπελέκας πραγματικά ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, άριστος οικογενειάρχης, 

γεννημένος πάντα για το καλό όπως είπε ο Πρόεδρος. Με την καρδιά του 

βοηθούσε τους πάντες σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή. Εφυγε πράγματι ο 

Αντρέας ο Μπελέκας, ας είναι το ελαφρύ το χώμα της ελευσιανικής γης που τον 

σκεπάζει και να δίνει κουράγιο στην οικογένειά του και σε μας που τον αγαπάμε 

να περάσουμε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. 

 Καλώς ήλθατε και χρόνια πολλά πάλι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρθε και ο κ. Εξαρχος, έχουμε πλέον απαρτία.   

 Καταρχήν να καλωσορίσουμε την κα Σιβισίδου Χριστίνα. Είναι καινούρια 

μας σύμβουλος, συμμετέχει τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, την 

καλωσορίζουμε. Εχει εργοστάσιο στη Μάνδρα Αττικής, νομίζω φτιάχνετε...  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: ...ποδοσφαιράκια και εγκαταστάσεις διαδρομών μπόουλινγκ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Σε καλωσορίζουμε.  

 Να σας κάνω μια ενημέρωση. Πριν το Πάσχα κάναμε μια εκδήλωση 

πραγματικά ουσιαστική, μία εκδήλωση που αρμόζει και ταιριάζει με τον χώρο 

μας, που αυτή είναι η υποχρέωσή μας ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Κάναμε μια 

εκδήλωση για την Τεχνική Εκπαίδευση. Οι περισσότεροι είμαστε άνθρωποι που 

έχουμε περάσει από αυτό το χώρο, έχουμε περάσει από αυτά τα θρανία, έχουμε 

πιάσει όλα αυτά τα βιβλία που λέω εγώ κάποτε του Ευγενίδη, τα πράσινα και τα 

κόκκινα και τα μπλε όσοι είχαν ασχοληθεί με τη ναυτιλία. 

 Εμείς λοιπόν το θεωρήσαμε υποχρέωση να πούμε σ' αυτά τα νέα παιδιά 

να πάμε δίπλα τους γιατί βλέπουμε ότι η Τεχνική Εκπαίδευση στη χώρα μας 

δυστυχώς την υποβαθμίζουν καθημερινά. Δεν είναι δυνατόν εμείς ως Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο να μην είμαστε δίπλα σ' αυτά τα παιδιά, να τους δώσουμε μια 

αισιοδοξία ότι θα είμαστε δίπλα τους, ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν δυνατότητα 

να βρουν πολύ πιο εύκολα δουλειά απ' όλα τα υπόλοιπα, θα μπορούν να 
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ξαναγίνουν τεχνίτες, να ξαναβγούν τα Ελληνόπουλα να ξαναπιάσουν πάλι, να 

μάθουν τι είναι τόρνος, τι είναι κατσαβίδι, τι είναι υδρογόλυση, τι είναι εργαλείο 

γενικά, γιατί κάπου τα είχαμε ξεχάσει τώρα τελευταία. Είχαν μείνει οι φουρνιές 

οι δικές μας, οι γενιές μας οι δικές μας να κρατάνε μια βιοτεχνία η οποία σιγά 

σιγά κατέρρεε και γινόταν ανύπαρκτη.   

 Θέλουμε νέο αίμα, νέο δυναμικό, θέλουμε παιδιά που πραγματικά να 

έχουν και τις γνώσεις και την τεχνική εκπαίδευση και οι τεχνικές σχολές ήταν 

αυτές που βγάζανε τα μαστοράκια και αυτό γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και 

από τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής για να δημιουργηθεί μια σχολή και το 

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ταυτόχρονα όμως κι εμείς ως Επιμελητήριο 

προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό, να το κάνουμε, να προβληθεί και το 

σύνθημά μας ήταν, πώς το είχαμε πει το σύνθημα, Μιχάλη; Δηλαδή η τεχνική 

εκπαίδευση να είναι επιλογή όπως ήταν για μας κάποτε και όχι αναγκαίο, πάμε 

γιατί δεν είμαστε καλοί μαθητές ή δεν είμαστε κάτι άλλο. Να ξαναγίνει να είναι 

επιλογή. Και μέσα από εκεί να δημιουργηθούν πλέον, καταρχήν πρέπει να τα 

βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά εμείς ως Επιμελητήριο και ως βιοτέχνες, να τα 

πάρουμε στις δουλειές μας. Υπάρχει το πρόγραμμα Μαθητείας που στοιχίζει 10 

ευρώ την ημέρα που θα μπορείς να πληρώσεις για ένα παιδάκι. Αυτό θα 

στοιχίζει στον επιχειρηματία. 10 ευρώ την ημέρα. Θα έχεις ένα παιδάκι 4 ημέρες 

την βδομάδα, το οποίο θα είναι δίπλα σου, θα γίνει τεχνίτης γιατί θα είναι 

μικρός και ο μικρός γίνεται πολύ εύκολα τεχνίτης. Το ξέρουμε από εμπειρία από 

εμάς. Δηλαδή δεν γίνεται 25 ετών να μάθεις τη δουλειά. Δεν μαθαίνεις τη 

δουλειά. Τη δουλειά τη μαθαίνεις όταν είσαι 15-16 ετών και αυτά τα παιδιά των 

Τεχνικών Λυκείων θα μπορέσουν να μπουν δίπλα στις επιχειρήσεις και να είναι 

τα αυριανά, τα παιδιά που θα είναι τα στελέχη τα αυριανά στελέχη της κάθε 

επιχείρησης. 
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 Αρα, λοιπόν, θα ζητήσουμε από όλες και από τα σωματεία, αλλά και από 

όλους τους βιοτέχνες αλλά και από εσάς να μεταφέρετε σε όλους τους 

συναδέλφους σας να πάρετε αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά είναι 

υποχρεωτικό να τα πάρετε. Δηλαδή είναι υποχρεωτικό για την πατρίδα μας, δεν 

είναι... δηλαδή, μην το πάρετε απλά και ελαφριά. Πρέπει αυτά τα παιδιά να 

βρουν δουλειά, να μην φτάσουμε στο σημείο να φεύγουν και αυτά. Δηλαδή 

φεύγουν όλα τα μυαλά τώρα πάνε στο εξωτερικό, να φύγουν και οι τεχνίτες και 

να μην υπάρχουν παιδιά στην Ελλάδα να κάνουμε τίποτα. Να είμαστε μια χώρα 

γερόντων.  

 Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί, 10 ευρώ δεν είναι τίποτα να έχετε ένα παιδί στη 

δουλειά σας. Μπορείτε να πάρετε, κα Συβισίδου, θα πρέπει να πάρεις τέσσερα 

στην επιχείρησή σου από την περιοχή. Οι ηλεκτρολόγοι, μπορείτε να πάρετε 

αρκετά παιδιά. Η Ναυπηγοεπισκευή, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα παιδιά. 

Τα παιδιά υπάρχουν, τι βγήκε από αυτη την εκδήλωση. Είχαμε επικοινωνία με 

όλα τα ΕΠΑΛ, σχεδόν σε πάρα πολλά ΕΠΑΛ από όλη τη χώρα. Είχαμε με την 

Χίο, Κεφαλονιά, με την Κω, είχαμε απευθείας συνδέσεις και όλοι είπαν το ίδιο 

πράγμα. Δεν ήταν ενημερωμένη η επιχειρηματική κοινότητα, δεν ήταν 

ενημερωμένος ο κόσμος. Δεν ήξερε τι σημαίνει αυτό. Και δεν ήταν και 

ενημερωμένες οι ίδιες οι σχολές. Δηλαδή οι σχολές δεν ξέρανε πώς να 

πλησιάσουν εμάς. Δηλαδή είμαστε το μόνο Επιμελητήριο που καταφέραμε και 

ενώσαμε τα ΕΠΑΛ, τις δημόσιες τεχνικές σχολές, με το παραγωγικό κομμάτι. Και 

στην αρχή υπήρχαν και προβλήματα. Δηλαδή πήγαν κάποιοι και είπαν στο 

Υπουργείο, τι πάνε να κάνετε εσείς; Να πάτε τώρα στο κεφάλαιο, στους 

εργοδότες και εκεί τους είπαμε ότι εδώ δεν είναι κεφάλαιο, εδώ μιλάμε για 

βιοτεχνία, για ανθρώπους που είναι καθημερινά στη δουλειά και δεν πήγαμε στις 

μεγάλες βιομηχανίες.  
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 Το θέμα είναι λοιπόν ότι το πρόβλημα ήταν η μη ενημέρωση. Εμείς 

κάναμε, παρουσιάσαμε και σε εκείνη την εκδήλωση μια πλατφόρμα που 

κάνουμε σαν Επιμελητήριο, το οποίο εκεί θα μπορείτε να βρείτε και παιδιά, θα 

γίνει μια παρουσίαση καταρχήν, δεν είναι του παρόντος σήμερα, σήμερα είναι 

ένα θέμα και μοναδικό, να μιλήσουμε σήμερα για τον Αντρέα και για να 

αντικαταστήσουμε τον Αντρέα στη θέση της Διοικητικής. Απλώς κάνω μια 

ενημέρωση. Στο επόμενο συμβούλιο και για την πλατφόρμα θα γίνει κάτι πιο 

αναλυτικό και θα γίνει κάτι πιο εμπεριστατωμένο και ουσιαστικό και αυτή την 

πλατφόρμα να την χρησιμοποιείτε, να ζητάτε εκεί, να κάνετε και να μπαίνουνε 

στη διαδικασία και τα παιδιά να δηλώνουν συμμετοχή. 

  

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Εκλογή Β' Αντιπροέδρου Διοικητικής Επιτροπής Β.Ε.Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Θέλω από την Υπηρεσία να 

ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την ανάδειξη Β’ Αντιπροέδρου Διοικητικής 

Επιτροπής του Β.Ε.Π.  

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: Πόσοι είναι οι παρόντες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι 31, έχουμε απαρτία. Έρχεται και ο κ. Δανιήλ, σύνολο 32. 

 Προχωράμε στην εκλογή εφορευτικής επιτροπής με μυστική ψηφοφορία. 

 Για εφορευτική επιτροπή υποβάλλονται οι υποψηφιότητες της κας 

Νάστου Δήμητρας, του κ. Ψαρρά Μιχαήλ και της κας Λιόση Αντιγόνης. 

 Διεξάγεται η μυστική ψηφοφορία και λαμβάνουν από 31 ψήφους συν μία 

λευκή. 
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 Ζητείται υποψηφιότητα για τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου Διοικητικής 

Επιτροπής. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Προτείνεται η κα Σπανού Μαρία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα; 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε σε μυστική ψηφοφορία. 

 Διαβάζει τον κατάλογο των συμβούλων οι οποίοι προσέρχονται για να 

ψηφίσουν: 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ  ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ  ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ  ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ  ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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Ψηφοφορία για την εκλογή Β' Αντιπροέδρου 

 

 Γίνεται η καταμέτρηση. Ψήφισαν 32 και η κα Σπανού Μαρία έλαβε 31 

ψήφους και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. 

 Η κα Σπανού πήρε το 50% συν 1 των μελών του Δ.Σ και εκλέγεται Β’ 

Αντιπρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής του Β.Ε.Π. 

Καλή θητεία και καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια κα Σπανού, να πείτε δυο 

κουβέντες.  

ΣΠΑΝΟΥ: Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Συγχωρέστε με, έχω λίγο τρακ. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έδρα. 

 Τα συλλυπητήριά μου για τον Ανδρέα τον Μπελέκα και ελπίζω να φανώ 

αντάξια των προσδοκιών σας. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα κάνουμε ένα συμβούλιο αρχές του 

Μαϊου, θέλω να παρευρεθείτε όλοι εδώ. Αν έχετε κάποιο θέμα βάλτε το, στείλτε 

στην Υπηρεσία αν έχετε κάποιο θέμα να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και 

πάλι χρόνια σας πολλά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, να συμμετέχετε στο 

επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα εν εξελίξει και 

υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις του Επιμελητηρίου που πρέπει να 

ενημερωθείτε. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ  
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
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