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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ    ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ   ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
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ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΟΘΩΝΑΣ   ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ    ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ    ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ    ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΕΠ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ξεκινήσουμε με τις ανακοινώσεις που είναι η έναρξη για το 

Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 

Πειραιά. 

 Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και, έτσι είναι ο τίτλος του, το οποίο είναι 

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, τέθηκε σε λειτουργία από τις 19/6/2017.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επόμενη ανακοίνωση είναι η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης.  

 Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 10/7 πρέπει να ορίσετε ποιοι θέλετε να 

συμμετέχετε όπως κάναμε πέρσι που είχαμε ένα περίπτερο στη Διεθνή Εκθεση 

Θεσσαλονίκης. Ηταν ένα περίπτερο, καταρχήν ήταν πάρα πολύ καλό περίπτερο 

το δικό μας, το είχαμε φτιάξει πολύ όμορφο, ήταν πολύ μαζεμένες οι 

επιχειρήσεις, ήταν 10 περίπου επιχειρήσεις και είχαμε μια πάρα πολύ ωραία 

παρουσία, ήταν απο τα καλύτερα περίπτερα που είχαν τα Επιμελητήρια στη 

ΔΕΘ. Απλώς μέχρι τις 10 του μηνός όποιος θέλει να συμμετέχει να το δηλώσει.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε ένα δικαστήριο, ήταν οι βυρσοδέψες που είχαν το 

πρόβλημα με την άδεια λειτουργίας, το γνωστό θέμα των βυρσοδεψείων που 

έχουμε τόσα χρονια που μας ταλανίζει, υπήρχε ένα δικαστήριο, συμμετείχαμε κι 

εμείς, ήμασταν δίπλα στους βυρσοδέψες το Επιμελητήριο, με τη στήριξή μας. 
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Αθωώθηκαν συνάδελφοι, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό, το δικαστήριο έκρινε 

ότι και οι θέσεις των μελών μας και οι θέσεις του συνήγορου που είχαμε, όλα 

αυτά, πείσαμε το δικαστήριο ότι αυτός ο κλάδος πρέπει να υπάρχει, πρέπει να 

συνεχίσει να λειτουργεί και το αποτέλεσμα ήταν θετικότατο. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε μια ομιλία, μια συμμετοχή στον ΟΛΠ με θέμα που ήταν ο 

ρόλος του ναυπηγοεπισκευαστικου κλάδου στην εποχή του υγροποιημένου 

φυσικού αερίου, είχα μια τοποθέτηση εγώ ως Πρόεδρος εκεί και εκεί πήγαμε 

πάρα πολύ καλά, ήταν καλή η παρουσία του Επιμελητηρίου μας. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε μια παρουσία στην καθέλκυση του νεότευκτου πλοίου 

"Πρωτοπόρος 13" στο Πέραμα, από την οικογένεια του κ. Τσόχου, είχαμε μια 

πρόσκληση εκεί και εκεί ήταν και το μέλος μας ο κ. Παπαμανώλης που είχε 

συντελέσει στην κατασκευή του πλοίου, στο κομμάτι που τον αφορούσε. Ηταν 

κάτι και μας που μας δίνει μια ανάσα και μια δύναμη να συνεχίσουμε, ότι 

υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι που δημιουργούν σ' αυτή τη χώρα και 

συνεχίζουν και παράγουν και φτιάχνουν αυτά τα όμορφα πλοία, τα οποία 

έχουμε κάνει και μια βιομηχανία πλέον φέρυ μποτ, τα εξάγουμε τα περισσότερα, 

πάνε στο εξωτερικό, κατασκευάζονται εδώ και έχει βρεθεί ο τρόπος και 

πουλιούνται σε όλο τον κόσμο. Και αυτές οι "παντόφλες", το λέω παντού και 

δεν το πιστεύει κανένας, ότι περνάνε τον Ατλαντικό. Δηλαδή περνάνε αυτές οι 

"παντόφλες", τα φέρυ μποτ αυτά περνάνε τον Ατλαντικο και τα πουλάμε στη 

Χιλή, στο Περού, στο Μεξικό.  

------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμμετείχα στο Δήμο της Δραπετσώνας μαζί με την 

Αντιπεριφέρεια Πειραιά, με τον κ. Γαβρίλη, σε μία εκδήλωση που έγινε, ήταν 

ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και υπήρχαν προτάσεις για την ανάπλαση της 

περιοχής των Λιπασμάτων. Το διοργάνωσε η Περιφέρεια σε συνεργασία με τους 

Δήμους. Υπήρχαν πάρα πολύ ωραίες προτάσεις, καλό είναι, νομίζω υπάρχουν 

ακόμα στο παλιο Δημαρχείο της Δραπετσώνας, να πάνε να τις δείτε, είναι 

τοποθετημένες εκεί, είναι πολύ ωραίες οι προτάσεις για την ανάπλαση γενικά 

της περιοχής των Λιπασμάτων. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το έργο θα προχωρήσει αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει η διάθεση από την Περιφέρεια και αυτό να το 

χρηματοδοτήσει, έτσι είπανε. Ετσι είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, έτσι είπανε και οι 

Δήμαρχοι της περιοχής.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμμετείχαμε στην εκδήλωση, εδώ με τον Αντιπρόεδρο μαζί, 

στην εκδήλωση της ΠΟΕΒΥ σε ένα σχολείο στο Αιγάλεω. Αυτό η ΠΟΕΒΥ είναι η 

Ομοσπονδία, που δεν είναι Ομοσπονδία, Υαλοπινάκων. Αυτοί κάνανε μια χορηγία 

και βάλανε τελευταίας τεχνολογίας υαλοπίνακες που είναι για θερμομόνωση στο 

σχολείο του Αιγάλεω, σε ένα Δημοτικό Σχολείο. Ηταν χορηγία, ήταν εξ 

ολοκλήρου προσφορά των συναδέλφων μας. Ηταν μια πάρα πολύ καλή 

εκδήλωση, ήταν κάτι που έδειξε και τα παιδιά ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένα 

και οι δάσκαλοι είπαν ότι το κτίριο έχει μειωθεί κατά πολύ η θερμοκρασία μέσα 

και η ζέστη το χειμώνα και τώρα το καλοκαίρι η ψύξη. 

-------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε ένα καταπληκτικό κτίριο στα Μέγαρα, ήταν ο Υπουργός εκεί 

ο κ. Σπίρτζης στα εγκαίνια των εργαστηρίων, έγιναν κάποια εργαστήρια των 

ΕΠΑΛ. Ενα κτίριο που έγινε με τα ΣΔΙΤ, δηλαδή έγινε χρηματοδότηση ιδιωτικού 

τομέα, συνεργασία ιδιωτικού τομέα με δημόσιο τομέα, το οποίο έγινε ένα πάρα 

πολύ σύγχρονο κτίριο, εργαστήριο, είναι με φωτοβολταϊκά από πάνω, είναι τα 

παράθυρα, τα τζάμια πέφτουν, έχει αυτόματα ανάλογα τον ήλιο να δημιουργεί 

σκίαση κι όλα αυτά, ένα υπερσύγχρονο κτίριο. Μακάρι να βρεθούν μαθητές, 

γιατί μαθητές υπάρχουν λίγοι αλλά εμάς το μέλημά μας ως Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο και αυτό που έχουμε κάνει τον τελευταίο χρόνο, έχουμε ρίξει πολύ 

μεγάλο βάρος στην τεχνική εκπαίδευση και με αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που 

έγινε στο Ευγενίδειο αλλά και ταυτόχρονα και με την προσφορά μας και σε 

επιτροπές που συμμετέχουμε στο Υπουργείο Παιδείας για να ξαναπάρει η 

Τεχνική Εκπαίδευση αυτό που της ανήκει και της αναλογεί. Τα νέα παιδιά να 

ξαναβρούν πάλι, να βγουν οι τεχνίτες, να μην είναι ανειδίκευτοι εργάτες, να 

είναι εξειδικευμένο προσωπικό, να είναι τεχνίτες, να είναι εργοδηγοί, μαστόροι, 

αυτοί που έπρεπε κανονικά να είχαμε στη χώρα μας, που δυστυχώς από κακές 

πολιτικές αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πλέον και σήμερα δεν υπάρχουν 

εξειδικευμένοι τεχνίτες και έχουμε γεμίσει διευθυντές. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκδήλωση στο Επιμελητήριό μας με θέμα Εφαρμοσμένες 

Διαδικασίες Πωλήσεων σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας που 

δημιουργήσαμε και Απασχόλησης του ΒΕΠ με την εταιρεία Manager Office. 

Εγινε ένα πολύ ωραίο σεμινάριο εδώ πωλήσεων, είχε πάρα πολύ μεγάλη 

συμμετοχή από πολύ κόσμο και είδαμε ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα 

το επαναλάβουμε, γιατί πραγματικά μας το ζητάνε τώρα επανειλημμένα κάποιοι 

που δεν πρόλαβαν να έρθουν ή κάποιοι που το μετέδωσαν αυτό που είδαν και 
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μας λένε ότι να το ξανακάνουμε πάλι και είπαμε Σεπτέμβριο θα το ξανακάνουμε 

πάλι, γιατί πραγματικά είχε πολύ ενδιαφέρον και ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το άλλο, με τον Βασίλη τον Κανακάκη συμμετείχαμε στη 

συζήτηση των μετόχων του ΟΛΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εκεί έχουμε 

ευχάριστα αποτελέσματα για τους ναυπηγοεπισκευαστές. Καλο είναι κάποια 

στιγμή μετά ο Βασίλης να τα πει. Μειώθηκαν πάρα πολύ τα πρόστιμα, αυτό είναι 

καταρχήν επιτυχία του συμβουλίου μας, γιατί ο Βασίλης δεν είναι μόνο 

πρόεδρος της ΣΕΝΑΒΙ, είναι και ταυτόχρονα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εκανε τεράστιο αγώνα να μειωθούν τα πρόστιμα στη Ζώνη σε συναδέλφους μας 

ναυπηγοεπισκευαστές, γενικά κερδίσαμε κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ θετικό για 

τα μέλη μας και πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το αναλύσει πιο 

εμπεριστατωμένα ο Βασίλης και δεν ξέρω αν σήμερα θέλει πιο μετά να πει δυο 

λόγια.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά, συμμετέχουμε σε μία ομάδα εργασίας πάλι με τη ΣΕΝΑΒΙ 

και με τους ναυπηγοεπισκευαστές στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με στόχο 

την ίδρυση Τεχνικής Σχολής με τις ειδικότητες του κλάδου, δηλαδή του κλάδου 

των ναυπηγοεπισκευαστών, προσπαθούμε μαζί με το Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας, με τη ΣΕΝΑΒΙ, με τους εργαζόμενους, με τα άλλα μεγάλα ναυπηγεία, 

με όσα υπάρχουν δηλαδή ακόμα, τα Ναυπηγεία της Ελευσίνος και του 

Σκαραμαγκά, με τα σωματεία των εργαζομένων κι όλα αυτά, να ξαναστήσουμε 

πάλι μία τεχνική σχολή ή τουλάχιστον να φτιάξουμε ένα τμήμα που να ενταχθεί 

στα ΕΠΑΛ που να αφορά τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής. Πάει πάρα πολύ 
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καλά, έχουν γίνει πάρα πολλές συναντήσεις και τώρα μάλιστα και την ερχόμενη 

βδομάδα έχουμε ξανά ακόμα μια συνάντηση. Σας ανακοινώνω επίσης, ότι 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία ίδρυσης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με 

την έναρξη των εργασιών από την Εφορία στις 19/06/2017 και από δω και πέρα 

θα ακολουθηθούν οι τυπικές ενέργειες για τη λειτουργία της. 

 Αυτές ήταν οι δράσεις που κάναμε το μήνα Ιούνιο.  

 Τώρα να ξεκινήσουμε τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι, ναι. 

Προτού ξεκινήσω τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως όλοι πολύ καλά 

ξέρετε χάσαμε την Ελένη μας. Την Ελένη μας την ξέρατε όλοι πάρα πολύ καλά. 

Η Ελένη ήταν χρόνια εδώ, στήριζε χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο, συμμετείχε 

χρόνια, όσοι ήταν παλιοί, συμμετείχε, όλοι οι σύμβουλοι τη γνώριζαν, όλοι οι 

σύμβουλοι την ήξεραν. Τελευταία ήταν, η Ελένη για τους καινούριους ήταν 

αυτή που έκανε τις εισηγήσεις για τους προϋπολογισμούς, που είχαμε και φέτος. 

Δυστυχώς, την πήραν από κοντά μας. Πιστεύουμε ότι ειναι κάτι που εμάς μας 

συγκλόνισε, εμείς πήγαμε εχθές στην κηδεία, ως Επιμελητήριο κάναμε ό,τι ήταν 

δυνατόν, ως Διοίκηση είπαμε στον διευθυντή να κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι είναι 

δυνατόν το περισσότερο να κάνει γι' αυτό τον άξιο υπάλληλο, για έναν άνθρωπο 

που ήταν γεμάτος χαμόγελο, ήταν δίπλα μας, μας στήριζε. Ηταν ένας άνθρωπος 

ο οποίος πραγματικά είναι μεγάλη η απώλειά του. Και δεν το λέω όπως το λέμε 

πολλές φορές έτσι, το λέμε γιατί πραγματικά ήταν μεγάλη η απώλειά του. 

 Η Ελένη ήταν ένα κομμάτι του Επιμελητηρίου και όπως μου είπε και ο 

άντρας της εχθές, Ανδριανέ το θεωρούσε σπίτι της και το αγαπούσε 

περισσότερο. Ελεγε εγώ πάω στο Επιμελητήριο γιατί εμένα εκεί είναι το σπίτι 

μου, εκεί μ' αρέσει περισσότερο, δεν μένω εδώ. Δηλαδή ερχόταν πολλές φορές 

εδώ και απογεύματα και όποτε είχαμε εκδηλώσεις γιατί το θεωρούσε δικό της 

χώρο και πραγματικά έτσι το ένιωθε και το βλέπαμε κι εμείς οι παλιοί το ξέρουμε 

όλοι. 
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 Η Ελένη λοιπόν πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε, εγώ 

πιστεύω να πάρουμε μια απόφαση σαν Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε και 

κάτι για την Ελένη, πείτε μια πρόταση όλοι τι μπορούμε να κάνουμε από 

Σεπτέμβριο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη της, 

κάτι παραπάνω. Γιατί ήταν από τους υπαλλήλους πραγματικά που άξιζαν, άξιζαν 

πολλά παραπάνω. Καταρχήν σας λέω, μεγάλη απώλεια ήταν το χαμόγελο του 

Επιμελητηρίου μας.  

 Εδώ θα ήθελα ο Διευθυντής να πάρει το λόγο τώρα να πει κάτι για την 

Ελένη και μετά να συνεχίσουμε με τα άλλα θέματα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εγώ δεν είμαι σε θέση, ειλικρινά, για να τοποθετηθώ για την φίλη, τη 

συνάδελφο. Είχαμε χθες την κηδεία της, την αποχαιρετήσαμε στο χώρο που 

αγάπαγε και θάφτηκε τελικά, την πατρίδα της. Ολοι την ξέρετε πόσο άξια 

συνάδελφος ήταν. Ηταν Τμηματάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

και ανταπεξήλθε στις υποχρεώσεις της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 Μισό χρόνο τώρα, πάνω από μισό χρόνο, ταλαιπωρήθηκε από αυτή την 

αρρώστια την οποία όλοι γνωρίζετε. Δεν της δόθηκε κανένα περιθώριο να το 

παλέψει, ήταν ιδιαιτέρως καλπάζουσα η μορφή του καρκίνου που τη χτύπησε 

και δεν μπόρεσε να συνέλθει από τη στιγμή που πηγε στο νοσοκομείο. 

Δυστυχώς, είναι μια μεγάλη απώλεια και προσωπική, δηλαδή των ατόμων που 

τη γνωρίζαμε, και υπηρεσιακή. Αυτή τη στιγμή το ξέρετε πολύ καλά ότι το 

Επιμελητήριο έχει 12 άτομα τώρα, το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα δεν έχει 

προσωπικό για να ανταπεξέλθει. Είχαμε αποφασίσει την προηγούμενη φορά για 

να πάρουμε, να κάνουμε κάποιες προσλήψεις, το αποφασίσαμε, πρέπει να το 

προχωρήσουμε. Αυτά θα πάρουν χρόνο όμως, αλλά όλο το διάστημα το 

Οικονομικό δυσλειτουργούσε γιατί ακριβώς υπήρχε το πρόβλημα με την 

αρρώστια της Ελένης. 
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 Θα συμφωνήσω με την πρόταση του Προέδρου να εξετάσουμε σε 

επόμενο διάστημα έναν τρόπο που θα την τιμήσουμε, γιατί το αξίζει, το άξιζε.  

 Εμείς εδώ οι συνάδελφοι, μπορώ να πω ότι συγκλονιστήκαμε από αυτό 

το γεγονός, απ' αυτό το χαμό της συναδέλφου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. 

Μας είχε φύγει και ο Κώστας ο Μπιράκος παλιά αλλά ο Κώστας είχε αποχωρήσει 

τότε, δεν ήταν στο Επιμελητήριο εκείνο το διάστημα. Και ο Νίκος ο Ζηλάκος, 

ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχε φύγει όμως ο Ζηλάκος, ήταν σε γραφείο Βουλευτή τότε. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, ήταν και ο Νίκος ο Ζηλάκος, ήταν στο γραφείο βουλευτή. 

 Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο τώρα, ας είναι 

ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. 

Ενός λεπτού σιγή 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θεός σχωρέσ' την.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, έφυγε από κοντά μας μία άξια 

γυναίκα, μια καλή σύζυγος, μια δοτική γυναίκα που πάντα κάτι καλό είχε να πει 

για όλους. Εφυγε από κοντά μας μια σωστή κυρία, που θα μας λείψει. 

 Ας είναι ελαφρύ το χώμα της πατραϊκής γης που την σκεπάζει και ας 

δώσει ο θεός δύναμη στους δικούς της να μπορέσουν να απαλύνουν τον πόνο 

τους.  

 Ευχαριστώ. 

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

 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Επειδή στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Αλεξόπουλος 

είχε ζητήσει κάποια στοιχεία σχετικά με τα έσοδα, τις πηγές δηλαδή από πού 
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προέρχονται τα έσοδα, οφείλω να το αναφέρω τώρα. Θα σας το δώσω κιόλας 

και γραπτώς, να ενημερωθεί και το σώμα και θα σας το δώσω και γραπτώς.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Είχα πει τις αιτίες που παίρνουμε τα χρήματα, δηλαδή με ποια 

δικαιολογητικά (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, εκείνο που ζήτησες είναι από πού προέρχονται τα χρήματα.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είχα πει από πού προέρχονται τα χρήματα. Είχα πει ότι 

χρεώνουμε τρεις φορές το ίδιο πράγμα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, ποτέ... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Είχα ζητήσει να μου πείτε ποιες είναι οι υπηρεσίες που 

παρέχουμε στα μέλη μας και πόσο τις χρεώνουμε. Αυτό είπα. Πάμε παρακάτω.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, να σας πω. Τα έσοδα που έχει το Επιμελητήριο είναι ας 

πούμε για την προηγούμενη χρονιά, για να μην μιλάμε αφηρημένα, να μιλάμε 

συγκεκριμένα, από τέλη διάφορα τέλη, δικαιώματα, φόρους κ.λπ., ήταν για το 

2016 468.223 ευρώ. Δηλαδή εδώ κατά κύριο λόγο όμως, για να σας το πω, να 

κάνω μεγαλύτερη ανάλυση, τα 385.000 περίπου προέρχονταν από τέλη και 

δικαιώματα στο ΓΕΜΗ και 34.000 ευρώ περίπου από έκδοση πιστοποιητικών. 

Επίσης, άλλες 30.000 είναι απο καταχώρηση πράξεων στο ΓΕΜΗ.  

 Μετά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Νομικού Προσώπου 

είχαμε 10.000 ευρώ, δηλαδή αυτά ειναι ουσιαστικά να σας τα πω.. είναι από 

εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, αυτά είναι 3.000 και 3.000 από εκποίηση 

κτισμάτων επίσης που είχαμε εμείς εδώ. 

 Λοιπόν τα επόμενα Λοιπά τακτικά έσοδα είναι 351.000. Αυτά όμως όπως 

αντιλαμβάνεστε ειναι ανταποδοτικά, είναι χρήματα δηλαδή που κρατάμε από τις 

πληρωμές, δηλαδή υπέρ ΙΚΑ, υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων, υπέρ Μετοχικού 

Ταμείου, υπέρ του Δημοσίου, φόροι κ.λπ., τα οποία αποδίδουμε. Τα κρατάμε και 

τα αποδίδουμε. Αυτά είναι σας είπα 351.000 ευρώ. 
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 Επίσης, έσοδα απο δάνεια, δάνεια που έχουμε χορηγήσει στους 

υπαλλήλους και πληρώνουν με τόκους, επιστρέφονται τα χρήματα δηλαδή 

έντοκα, είναι 8.000 ευρώ και έσοδα από συνδρομές παρελθόντων ετών του 

Επιμελητηρίου 150.000 ευρώ. Είναι δηλαδή - τι αρκετά; Χρωστάνε, κι άλλα 

χρωστάνε. Και παραπάνω. Εμείς κάνουμε μια πολιτική εδώ πέρα με τους 

ανθρώπους, προσπαθούμε να τα εισπράττουμε για να μπορέσουμε να μην 

έχουμε, να μην δημιουργείται πρόβλημα στο Επιμελητήριο. Ακολουθούμε πάντα 

την ίδια τακτική που ακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουμε να 

τα εισπράξουμε. 

 Αυτή είναι η διάρθρωση των εσόδων. Τώρα, εμείς, κ. Αλεξόπουλε, εμείς 

δεν χρεώνουμε τίποτα παραπάνω στα μέλη μας. Τι πληρώνουν; Αν κάποιος 

πληρώσει τη συνδρομή του, αυτό, τα πιστοποιητικά που χορηγούμε εμείς σαν 

Επιμελητήριο τα δίνουμε δωρεάν, τα δικά μας τα πιστοποιητικά. Ο,τι όμως 

προβλέπεται από το ΓΕΜΗ αυτά επειδή τα έχει επιβάλει πλέον η πολιτεία, είναι 

μνημονιακή υποχρέωση, σ' αυτά δεν μπορούμε να επέμβουμε καθόλου. Αυτά 

είναι - ναι, έτσι κι αλλιώς κατατίθενται κατευθείαν, πάνε στην Κεντρική Ενωση 

Επιμελητηρίων και από την Κέντρικη Ενωση Επιμελητηρίων έρχονται σε μας. 

Δεν παίρνουμε εμείς δηλαδή κατευθείαν χρήματα εμείς. 

 Αυτό είναι μια συνδρομή που πληρώνει ο καθένας, τέλος λέγεται 

διατήρησης ΓΕΜΗ και επίσης για κάθε πράξη την οποία κάνει στο ΓΕΜΗ έχει 10 

ευρώ η πράξη την οποία κάνει. Κάποιος μπορεί να μην κάνει καθόλου, δεν 

πληρώνει. Κάποιος μπορεί να κάνει 2-3, θα πληρώσει 20-30 ευρώ ανάλογα. 

Αυτά.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

Δεν διαφωνώ με κάτι. Και την άλλη φορά είχα πει όλα αυτά τα πράγματα σωστά 

είναι. Αλλά από 'κει και μετά υπάρχουν οι πράξεις αυτές του ΓΕΜΗ οι οποίες 

κάποιες είναι παράλογες. Αυτές πρέπει να τις δούμε και να πούμε ότι, ξέρεις, 
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αυτές θέλουμε να τις αλλάξουμε. Δεν είπα εγώ ότι τα χρήματα που κάνουμε τα 

παίρνουμε.. Και για το ΓΕΜΗ είπα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, εντάξει. Εγώ λέω τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ όφειλα να 

ενημερώσω το σώμα με βάση αυτά που ζητήθηκαν. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 07/06/2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνονται; Εγκρίνονται. 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει σταλεί από την υπηρεσία έγγραφο με το οποίο ζητείται η 

υποβολή ονομάτων για την αντικατάσταση των συμβούλων που απουσιάζουν 

από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Επειδή πλησιάζουν οι Επιμελητηριακές Εκλογές, θεωρώ ότι δεν πρέπει να 

προχωρήσουμε, σε αυτή τη φάση, σε έκπτωση των συμβούλων αλλά να 

δεσμευτούμε όλες οι παρατάξεις ότι στα δύο προσεχή συμβούλια που 

απομένουν μέχρι τις εκλογές να έχουμε απαρτία. 

Όμως σε όσους συνδυασμούς έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των 

συμβούλων που μπορούν να αντικαταστήσουν κάποιο μέλος, πιστεύω ότι 
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μπορούν να παραδώσουν λίστα με ονόματα από τα οποία θα επιλέξει το 

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης τους αντικαταστάτες. Σε αυτήν την 

κατάσταση είναι ο συνδυασμός του κ. Κωνσταντόπουλου και αφορά κατά κύριο 

λόγο στις υπηρεσίες. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ο δικός μου συνδυασμός  

στερείται όσον αφορά τους υποψηφίους της Υπηρεσίας. Επειδή έχουν 

εξαντληθεί όλα τα αποθέματα έδωσα έξι ονόματα στη Διεύθυνση προκειμένου 

να τα στείλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης να μας δώσουν δύο τρεις συμβούλους 

μέχρις ότου γίνουν οι εκλογές. Ετσι βοηθάμε και τη λειτουργία του 

Επιμελητηρίου.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Εντάξει, είμαστε από τους συνδυασμούς που δεν έχουμε ιδιαίτερο 

πρόβλημα, αλλα κι εμείς στις Υπηρεσίες αντιμετωπίζουμε κάποιο θέμα. Ομως, αν 

όπως λέει και ο Πρόεδρος αν είναι δύο τρία συμβούλια ακόμη να γίνουν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο συμβούλια είναι.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Γιατί να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία και να δημιουργούμε 

προβλήματα. Στην ουσία είναι γραφειοκρατικό το πρόβλημα γιατί όλοι πολύ 

καλά ξέρουμε και ιδιαίτερα οι επικεφαλής των συνδυασμών, ότι αρκετό κόσμο 

τον πιέζουν για να μπουν  υποψήφιοι και αρκετοί λένε βάλε με αλλά μην με 

ανακατεύεις πιο κάτω και εκεί είναι το θέμα. Οπότε πρέπει να το έχουμε κι αυτό 

υπόψη μας, για να μην μπλέκουμε σε ανούσια πράγματα και επιτέλους κάποια 

στιγμή να ασχοληθούμε με πιο ουσιώδη πράγματα που απασχολούν την 

κατάσταση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρο, θες τίποτα εσύ; (Διάλογοι εκτός πρακτικών). Συμφωνούμε 

λοιπόν. 

 Διαβάζω για έγκριση τα ονόματα  του συνδυασμού Βιοτεχνόραμα, τα 

οποία δίνει ο επικεφαλής του συνδυασμού κ.  Κωνσταντόπουλος  Γιώργος και 
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είναι οι:  Δανέζης  Βασίλειος, Γραικός Σωκράτης, Σίφουνας Κωνσταντίνος, 

Καλιανιώτης Αντώνης, Κυπραίος Ευάγγελος και Μανωλάκος Κυριάκος.  

 Εγκρίνονται; 

 Εγκρίνονται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Εκλογή Β' Αντιπροέδρου Διοικητικής Επιτροπής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θέλω να σας πω ότι η κα Σπανού, παρότι τώρα τελευταία την 

είχαμε προτείνει και είχε μπει στην θέση του Β' Αντιπροέδρου, η κοπέλα έχει 

κάποιο προσωπικό πρόβλημα και παραιτήθηκε και από την Διοικητική Επιτροπή 

και από σύμβουλος. Είχε προσωπικά προβλήματα δικά της η κοπέλα, πρέπει να 

αντικατασταθεί. Τώρα όμως για να γίνει η διαδικασία αυτή θέλουμε 31 

συμβούλους.  

Είναι επαναληπτική η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, είναι παρόντα 

24 μέλη, έχουμε απαρτία και προχωράμε στα θέματα Ημερησίας Διάταξης. 

 Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Αλεξόπουλος Σπυρίδων. 

ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτείνονται η κα Λιόση Αντιγόνη, ο κ. Ματθιουδάκης Θεόδωρος 

και ο κ. Μιχαλάκης Γεράσιμος ως εφορευτική επιτροπή. 

 Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα; Όχι. 
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Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία και εκλέγονται με 23 ψήφους, η κα 

Λιόση, ο κ. Ματθιουδάκης και ο κ. Μιχαλάκης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντόπουλος να προτείνει τον Β' 

Αντιπρόεδρο.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα προτείνουμε τον Μιχάλη τον Ψαρρά, ο Μιχάλης 

ειναι ένας αξιόλογος επιχειρηματίας, συνεπής, τακτικός πάντα σε όλα τα 

συμβούλια. Πιστεύω με τις ιδέες του και με την τακτικότητά του να δώσει ό,τι 

μπορεί στο Επιμελητήριό μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια άλλη υποψηφιότητα; Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στη διαδικασία εκλογής Β΄ Αντιπροέδρου Διοικητικής 

Επιτροπής. 

 Αρχίζει η διαδικασία εκλογής Β΄ Αντιπροέδρου Διοικητικής Επιτροπής με 

μυστική ψηφοφορία. 

 Εκφωνείται ο κατάλογος των παρόντων μελών του Δ.Σ.: 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ    ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
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ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Είναι κάποιος που δεν έχει 

ψηφίσει; Ψήφισαν είκοσι τρεις (23). Αρχίζει η καταμέτρηση. Βρέθηκαν είκοσι 

τρία (23) φάκελα. Ψήφισαν 23 μέλη και ο κ. Ψαρράς έλαβε 23 ψήφους. 

Ο κ. Ψαρράς δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία γι’ αυτό 

προχωράμε στη δεύτερη ψηφοφορία με την ίδια διαδικασία. 

 

Δεύτερη  επανάληπτική  μυστική ψηφοφορία για την εκλογή 

Β΄ Αντιπροέδρου Διοικητικής Επιτροπής 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ψήφισαν 23 μέλη και ο κ. Ψαρράς 

έλαβε 23 ψήφους. Επειδή απαιτούνται 31 ψήφοι και κατά τη δεύτερη 

ψηφοφορία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά κατά την οποία 

απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

 

Τρίτη επανάληπτική  μυστική ψηφοφορία για την εκλογή 

Β΄ Αντιπροέδρου Διοικητικής Επιτροπής 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ψήφισαν 23 μέλη και ο κ. Ψαρράς 

έλαβε 23 ψήφους.  

 Η διαδικασία έλαβε τέλος. Ο κ. Ψαρράς Μιχαήλ εκλέχθηκε Β΄ 

Αντιπρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλορίζικος κ. Ψαρρά, άμα θέλετε πείτε κάτι.  
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ΨΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

Πρόεδρο και τη Διοικητική Επιτροπή, τον κ. Αντιπρόεδρο για την πρόταση που 

έκανε στο πρόσωπό μου και όλους εσάς που με στηρίξατε με την ψήφο σας.  

 Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω σε πρώτη φάση. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά την εκλογή του κ. Ψαρρά ως Β΄ Αντιπροέδρου Διοικητικής 

Επιτροπής συμπληρώνεται με αυτόν τον τρόπο και το προσωρινό Διοικητικό 

Συμβούλιο του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά με τη συμμετοχή του κ. Ψαρρά.  

Έτσι τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, οι κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, 

Πρόεδρος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Ψαρράς Μιχαήλ, Β΄ 

Αντιπρόεδρος, Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης, και Μιχαλάκης 

Γεράσιμος, Γενικός Γραμματέας, αποτελούν το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο 

και επίσης μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και 

Απασχόλησης, μαζί με δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΒΕΠ με τους 

αναπληρωματικούς τους, τους οποίους προτείνω να είναι οι Παπαθανασίου 

Γεώργιος και Νάστου Δήμητρα, ως τακτικοί, Κανακάκης Βασίλειος και Λιόση 

Αντιγόνη ως αναπληρωματικοί. 

 Συμφωνούμε γιατί πρέπει να προχωρήσουμε για τη Γενική Συνέλευση 

του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης; 

 Συμφωνούμε. 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Ορισμός εκπροσώπων Εκλογικής Επιτροπής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση για την 

εκλογική επιτροπή, για τις εκλογές των Επιμελητηρίων. Θα γίνουν το Νοέμβριο, 

έτσι έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, μάλλον το πιο πιθανό είναι να πάει πιο 
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πίσω, γιατί ακόμα δεν έχουν ετοιμαστεί, ούτε έχει αλλάξει η νομοθεσία, είμαστε 

υποχρεωμένοι όμως να ορίσουμε ως Επιμελητήριο κάποιον εκπρόσωπο καθώς 

και τον αναπληρωματικό του. Πρέπει να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο για 

ένα μέλος του Επιμελητηρίου μας που να είναι κοινής αποδοχής, να είναι 

εκπρόσωπος στην εκλογική επιτροπή. Αυτός δεν πρέπει να είναι υποψήφιος, να 

συμφωνήσουν όλες οι παρατάξεις για κάποιον που να ειναι κοινής αποδοχής. 

 Προτείνουμε τον κ. Τουλκαρίδη Χαράλαμπο, μέλος του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά, ως τακτικό μέλος στην Εκλογική Επιτροπή και τον κ. 

Φωτεινάκη Ευάγγελο, επίσης μέλος του Επιμελητηρίου, ως αναπληρωματικό 

μέλος. 

 Συμφωνούμε; Συμφωνούμε ομόφωνα. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, τώρα τελειώσαμε τα θέματα του Διοικητικού 

Συμβουλίου, θέλει κάποιος συνάδελφος να βάλει κάτι; Ο κ. Κανακάκης να πει 

λιγάκι τη διαδικασία, τι έγινε ακριβώς με τη διαδικασία του ΟΛΠ και αν θέλει να 

πει και ό,τι ειπώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ. Και να κάνω μία 

ενημέρωση, ότι ορίστηκαν οι δικηγόροι για τις εκλογικές επιτροπές. Είμαστε 

υποχρεωμένοι ως Υπηρεσία, στείλαμε έγγραφο στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά 

να ορίσει δικηγόρους που θα ειναι οι πρόεδροι των εκλογικών επιτροπών. Σε μας 

διορίστηκε, μας διορίσανε δηλαδή από τον Δικηγορικό Σύλλογο, τον Ελευθέριο 

Πάνου του Λεωνίδα, δικηγόρο Πειραιά, ως τακτικό μέλος και τη Δήμητρα 

Ψωμιάδου του Αθανασίου, δικηγόρο Πειραιά, ως αναπληρωματικό μέλος.  

 Βασίλη, έχεις το λόγο. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα, για όλη αυτή τη 

διαδικασία των συμβούλων που από την αρχή έχουμε πρόβλημα προσέλευσης, 
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πρέπει οι επικεφαλής των συνδυασμών στις επικείμενες εκλογές του Οκτώβρη, 

Νοέμβρη, πότε θα γίνουν, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στις επιλογές των 

υποψηφιοτήτων. Θέλει κάποιος; Είναι. Δεν θέλει, μην τον κατεβάζουν. Είναι, 

δηλαδή παραπάνω από 30 άτομα σπάνια φορά έχουμε κάνει συμβούλια από τα 

60. Αυτό δεν λέγεται αντιπροσωπευτικο συμβούλιο. Οποιος θέλει να ειναι 

υποψήφιος, αλλά να συμμετέχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη, να συμπληρώσω εδώ η νομοθεσία μάλλον η καινούρια το 

61 που είμαστε σύμβουλοι θα το πάει στο 31 μάλλον ή στο 21. Γι' αυτό 

ακριβώς, γιατί το πρόβλημα το έχουν όλα τα Επιμελητήρια της χώρας αυτό. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Στο επόμενο μετά τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν, τις εκλογές 

που θα γίνουν, να εφαρμόζεται ο νόμος, τρείς απουσίες αποπομπή, ο επόμενος. 

Δεν είναι κατάσταση αυτή. Στις πέντε; Πέντε, δεν ξέρω πόσες.  

 Θα ήθελα να πω τα θέματα αυτά που έκανε μια γρήγορη αναφορά ο 

Πρόεδρος. Στον ΟΛΠ ολοκληρώσαμε την επανατιμολόγηση και διαγραφή χρεών 

των ναυπηγοεπισκευαστών. Διαγράφηκαν περίπου 3,5 εκατομμύρια κεφάλαια 

και τόκοι. Αυτό δινει το δικαίωμα στους ναυπηγοεπισκευαστές να αντέξουν και 

να μπουν με νέο κουράγιο στην επανεκκίνηση της ναυπηγικής βιομηχανίας, που 

είναι πολύ κοντά μας, έρχεται. Δεν έρχεται από καμία σπουδαία πολιτική 

κάποιων κυβερνήσεων, μπήκε επενδυτής, θέλαμε δεν θέλαμε μπήκε η Cosco, 

αυτή επενδύει, αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα. 

 Παρ' ολα αυτά ήθελα να πω, είδες Πρόεδρε τον Ανωμερίτη που είχε 

έρθει, τον παλιό Πρόεδρο του ΟΛΠ, στη Γενική Συνέλευση μετόχων, που εκεί 

βέβαια ήταν μια απόλυτη πλειοψηφία των Κινέζων, με το ελληνικό Δημόσιο να 

αντιπροσωπεύεται με 23% μόνο. Είχε έρθει ο Ανωμερίτης, ο οποίος και έθεσε 

θέμα με επιστολή του κατά πόσο είναι νόμιμη η διαγραφή των χρεών που 

κάναμε. Δηλαδή στην ουσία ο Ανωμερίτης ζητάει κακώς έγινε η διαγραφή, να τα 
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δώσετε τα λεφτά να τα πάρει η Cosco, οι Κινέζοι. Τόσο είναι το φιλότιμό του, ο 

γαϊδουρέλακας.  

 Οπως είπε και ο Μιχάλαρος, ο Πρόεδρος, προχωράμε για τη δημιουργία 

μιας σχολής μαθητείας ναυπηγοεπισκευαστών. Ηδη έχουμε κάνει τρεις τέσσερις 

συγκεντρώσεις, στις 11 του μήνα έχουμε μια επόμενη. Είναι κάτι που λείπει, 

είναι επειδή απ' ό,τι διαβάζουμε και απ' ο,τι μαθαίνουμε προχωράει και το 

Πέραμα αλλά και τα δύο Ναυπηγεία, Σύρος και Ελευσίνα, να επανεκκινήσουν και 

πολύ σύντομα και ο Σκαραμαγκάς. Θα χρειαστεί να μπει νέο αίμα. Από 15.000 

ναυπηγοεπισκευαστές έχουν μείνει μόνο 4.000, που σημαίνει ότι δεν επαρκουν 

με τη νέα δεξαμενή που έρχεται τέλος Νοέμβρη και με την επανεκκίνηση της 

Ελευσίνας και της Σύρου σε πρώτη φάση δεν επαρκεί ο κόσμος αυτός να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και τα έργα που θα παρουσιαστούν. 

 Επίσης, αύριο έχουμε την τελευταία συνάντηση με τον Γαβρίλη τον 

Αντιπεριφερειάρχη για την ολοκλήρωση του Κέντρου Καινοτομίας. Είναι αστική 

εταιρεία μη κερδοσκοπική για τη ναυπηγοεπισκευή και εκεί προχωράει και 

ιδρύεται αυτό το Κέντρο Καινοτομίας με πρωτοβουλία του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας. Ειναι κάτι που το στηρίζει και το 

Υπουργείο Ναυτιλίας αλλα και η Περιφέρεια και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

είχαμε πάρει απόφαση και προχωράμε και σ' αυτό. 

 Οπως επίσης υπάρχει μία επιτροπή, εμείς το προκαλέσαμε για την 

επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου της ναυπηγοεπισκευής και 

ναυπηγοβιομηχανίας. Τελικά τα Υπουργεία λειτουργούν λίγο περίεργα. Οποιος 

βρέθηκε εκείνες τις μέρες πιο κοντά έκανε και τις δικές του προτάσεις, πέρασε 

εκπροσώπους να συζητήσουν και να επανεξετάσουν το νομοθετικό πλαίσιο που 

βόλευαν αυτόν. Χωρίς να είναι ναυπηγοεπισκευαστές. Και το λέω αυτό γιατί το 

έκανε ο Κορκίδης αυτό. Βρέθηκε πιο κοντά στο Υπουργείο εκείνες τις μέρες, 

έκανε τις προτάσεις του, μπήκαν δύο πρώην ναύαρχοι του Λιμενικου 
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απόστρατοι εδώ και 20 χρονια, τι δουλειά έχουν με τη ναυπηγοεπισκευή 

κανένας δεν ξέρει. Μπήκε ένας υπάλληλος του ΒΙΠΑΣ. Εν πάση περιπτώσει, από 

παρέμβασή μας και με την προχθεσινή συζήτηση με τον Πιτσιόρλα που είχαμε 

από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν ναυπηγοεπισκευαστές, μπαίνει 

εκπρόσωπος του συνδικάτου των εργαζομένων και μπαίνει και το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο. Και θα ξαναρχίσει όλος ο κύκλος των συζητήσεων από το μηδέν. 

Αυτά.  

 Οσο για τη  Γενική Συνέλευση μετόχων είχαμε καλεστεί, συμμετείχαμε, 

της Cosco είναι αυτό, του ΟΛΠ, συμμετείχαμε καταθέσαμε δια λόγου τις 

προτάσεις μας, που είπαμε ότι δεν φτάνει αυτή η δεξαμενή που φέρνουν γιατί 

έχει αλλάξει το τονάζ των ελληνόκτητων πλοίων και πρέπει να προχωρήσουν και 

σε μία πολύ μεγαλύτερη, 300.000 τόνων. Στη δευτερολογία του διευθύνοντα 

συμβούλου είπε ότι τα άκουσε, ότι τα δέχθηκε, οτι θα τα υλοποιήσει, το ίδιο μας 

είπε και ο Πρόεδρος ο ... Ηταν μία καλή παρουσία νομίζω και ότι αυτός ο κλάδος 

μέσα απο δυσκολίες και απο αγώνα μέχρι τέλος του χρόνου θα περάσει στην 

ανάπτυξη. 

 Αυτά, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο, Βασίλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να σα ρωτήσω κάτι; Η Cosco που μεσολάβησε κι αυτά, πήρατε 

καμία εγγύηση για μελλοντικά ή κάποιο χρονικο περιθώριο για όλη την 

εξάπλωσή της μέχρι το Πέραμα; 'Η έμεινε έτσι στον αέρα; Δηλαδή έτσι από 

περιέργεια ρωτάω. Γιατί το ξέρουμε ότι η Cosco θέλει, το πρόγραμμά της και τα 

σχέδιά της είναι να φτάσει μέχρι κάτω στο Πέραμα. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Οχι, δεν είναι να φτάσει. Εχει φτάσει. Πέρυσι... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ολα τα παράλια μέχρι κάτω.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Τα έχει όλα. Πέρυσι... 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κι άλλο ένα, αν είναι ράδιο αρβύλα, ότι πάει να εξαπλωθεί και 

στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Πάει να τα πάρει από τον Ταβουλάρη με ένα καλό 

ποσό. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Με καθόλου καλό ποσόν. Δεν θα πάρει μία αυτός. Πέρυσι με τη 

σύμβαση παραχώρησης παραχωρήθηκε ό,τι είχε ο ΟΛΠ, που σημαίνει από 

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέχρι και το πορθμείο Σαλαμίνας και ό,τι υπάρχει, 

Αμπελάκι, Κυνοσούρα, όχι ολη η Κυνοσούρα, μέχρι το ναυπηγείο του 

Καραμανλή, όλα αυτά πέρασαν στην ιδιοκτησία και διαχείριση της Cosco. Δεν 

περιμένει να πάρει κάτι επιπλέον. Το μόνο που εξαιρέθηκε είναι η παραλία στη 

Δραπετσώνα, που ο Βρεττάκος αυτό τον καιρό, ο Δήμαρχος, κάνει κάποιες 

εκδηλώσεις και κάποια ανάπλαση. 

 Οσο αφορά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι ήδη στη διαδικασία και 

αργήσανε κιολας, κάνουν έκπτωτο τον Ταβουλάρη, ο οποίος εδώ και περίπου 10 

χρονια δεν τα δουλεύει, τα έχει σε έναν λήθαργο, υπάρχουν προχωρημένες 

συζητήσεις για την Cosco για Σύρο, Ελευσίνα και για τη νούμερο 5 μεγάλη 

δεξαμενή, μόνιμη δεξαμενή του Σκαραμαγκά. Εκεί έγιναν ασφαλιστικά μέτρα 

από τον Σάθα και ο διαιτητής ο Ισπανός απαγόρευσε στο ελληνικό Δημόσιο 

μέχρι να εκδοθεί η διαιτητική απόφαση να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση για 

ασφαλιστικά μέτρα το Ελληνικό Δημόσιο προς τα Ναυπηγεία, για τον 

Σκαραμαγκά. Ελευσίνα και Σύρος προχωράνε προς την Cosco. Είναι στη 

διαδικασία. Τώρα ακριβώς τι, δεν τα έχουν δημοσιοποιήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που 

ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια του καλοκαιριού, πιστεύω να μην ξαναχρειαστεί 

αυτόν τον ερχόμενο μήνα να κάνουμε πάλι συμβούλιο και ό,τι έχουμε νεότερο 

για τη νομοθεσία, την επιμελητηριακή νομοθεσία ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας 

ενημερώσουμε και τηλεφωνικά και με ένα μέιλ, να είστε ενημερωμένοι για το τι 

ακριβώς συμβαίνει.  
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 Καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια και να είμαστε όλοι καλα, να 

θυμόμαστε τη μνήμη της φίλης μας της Ελένης. 

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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