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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  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 
ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 25ης.9.2017 

 

  



  



 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ  

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 
ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 25ης.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη 
 
ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ:  Ε.Π.Ε. 



 



Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Συνεδρίαση (επαναληπτική) της 25ης Σεπτεμβρίου 2017 

Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ    ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ     ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ    ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ     ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
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ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ     ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ     ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΟΘΩΝΑΣ    ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

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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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε με την επικύρωση των πρακτικών. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 03/07/2017 και 

04/08/2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνονται; Εγκρίνονται.  

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση σχετικά με την Εγκριση της Α' Τροποποίησης 

Προϋπολογισμού 2017 από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Εγκριση Απολογισμού 2016. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οικονομικού Απολογισμού του 2016. Ο Οικονομικός Επόπτης έχει 

το λόγο. Εχει μοιραστεί σε σας, έχουμε καμιά... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Προ ημερησίας ήθελα να βάλω ένα θέμα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώσουμε τα της ημερησίας και μετά τα βάζουμε. Τώρα 

έχουμε ξεκινήσει τα θέματα.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Να το βάλω τώρα να εγκριθεί και μετά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μισό λεπτό να τελειώσει το θέμα ο κ. Ματθιουδάκης. Να 

τελειώσει πρώτα ο κ. Ματθιουδάκης και μετά.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή λήγει η θητεία μας, έχουν 

περάσει ήδη έξι χρόνια, οδεύουμε προς εκλογές στα Επιμελητήρια κι εγώ θα 

ήθελα να κάνω μια πρόταση πριν από τις εκλογές και μια αναδρομή στα 

πεπραγμένα της Διοίκησης και όλου του Επιμελητηρίου, γενικά του θεσμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε θέμα μετά. Θα το κάνουμε μετά.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το έβαλες κι εσύ θέμα, θα το κάνουμε κι εμείς. Κι εμείς θα 

το κάνουμε θέμα. Το ίδιο ακριβώς λέγαμε εμείς. Γι' αυτό έχουμε και μια 

παρουσίαση εκεί που θα σας δείξουμε ακριβώς. 

 κ. Ματθιουδάκη, έχετε το λόγο.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας και καλό φθινόπωρο σε όλους.  

 Σας διαβάζω την τελευταία σελίδα που είχε σταλθεί λάθος στα e-mail 

σας, για το 2016.  

 Εχουμε ένα πλεόνασμα 72.916,43 ευρώ. Τα έσοδα ήταν 993.343,34, ενώ 

τα έξοδα ήταν 920.426,91 ευρώ. Σ' αυτό το πλεόνασμα, μάλλον σ' αυτή τη 

χρονιά να μην ξεχάσω να σας πω ότι πήραμε και τα γραφεία ακριβώς από πάνω. 

Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ο Απολογισμός του έτους 2016 ως επισυνάπτεται;  

Εγκρίνεται ομόφωνα.    
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ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Εγκριση Β' Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ματθιουδάκης πάλι.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας ξανά. Η Β' τροποποίηση του 2017, όπως 

σας έχει σταλεί στα e-mail σας, αφορά 10.000 ευρώ, οι οποίες έχουν παρθεί από 

τον κωδικό δημιουργίας της Αναπτυξιακής και έχουν πάει σε κάποιες άλλες 

δράσεις, όπως διαφημίσεις, δεξιώσεις, φιλοξενίες, διάφορες δαπάνες δημοσίων 

σχέσεων, δηλαδή δαπάνες για την ανάγκη διεξαγωγής των Επιμελητηριακών 

Εκλογών. Αν θέλετε να σας διαβάσω αναλυτικά, μπορώ. Για να μην τραβάω 

όμως χρόνο, επειδή υπάρχουν αυτά, έχουν σταλθεί με e-mail, θα τα 

καταθέσουμε στα πρακτικά. 

 Εχετε κάποια αντίρρηση ή θέλετε να σας τα διαβάσω;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τα συγκεκριμένα κονδύλια τα οποία τροποποιούνται αφορούν μόνο 

στην διενέργεια των εκλογών.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Ναι, το γράφει. Πολύ ωραία. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; 

Εγκρίνεται ομόφωνα ως κάτωθι: 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση διενέργειας εκλογών στη Δυτική 

Αττική και σύσταση προς τούτο Εφορευτικής Επιτροπής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Διευθυντής έχει το λόγο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Η εκλογική επιτροπή έχει πάρει απόφαση όπως κάναμε κάθε φορά σε 

όλες τις εκλογές, να κάνουμε κι ένα εκλογικό τμήμα στην Ελευσίνα για την 

εξυπηρέτηση εκεί των αναγκών των ψηφοφόρων. Προς τούτο θα πρέπει να 

συγκροτηθεί Εφορευτική Επιτροπή. Είμαστε υποχρεωμένοι να ορίσουμε σαν 

Διοικητικό Συμβούλιο ένα μέλος του Επιμελητηρίου και βεβαίως έναν υπάλληλο 

με τους αναπληρωματικούς τους. Οι υπόλοιποι θα οριστούν από τον Δικηγορικό 

Σύλλογο και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

 Ο τόπος όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές είναι το κτίριο της εταιρείας 

SWISS  APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A. επί της συμβολής των οδών 

Τραπεζούντος και Διγενή Ακρίτα (πλησίον κόμβου Παραδείσου της νέας Εθνικής 

Οδού Αθηνών – Κορίνθου). 

Από τους υπαλλήλους προτείνεται να είναι τακτικό μέλος ο κ. Γεωργίου 

Φίλιππος με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Καλόπλαστο Δημήτριο. 

Και σαν Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσετε για ένα μέλος του Επιμελητηρίου με 

τον αναπληρωματικό του που δεν θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Αν έχετε υπ’ 

όψιν σας κάποιο άτομο παρακαλώ να το προτείνετε τώρα αλλιώς θα 

προτείνουμε εμείς σαν υπηρεσία από τους καταλόγους.  

 Εκείνο που θέλω να σας τονίσω, εκτός αν δεν θέλετε, κ. Αλεξόπουλε, αν 

θέλετε να το συζητήσουμε και μετά, σκεφτείτε το, πέστε μου μια πρόταση, 
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όποιον θέλετε για να μπορέσουμε να βάλουμε. Αν έχετε κάποιο μέλος στο 

μυαλό σας πείτε το, διαφορετικά προτείνουμε τον κ. Τσιμογιάννη Ιωάννη του 

Δημητρίου, ως τακτικό μέλος, και τον κ. Παϊτέρη Κωνσταντίνο του Μαρίνου, ως 

αναπληρωματικό.   

 Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι φέτος οι εκλογές, βεβαίως ακόμη ο 

νόμος δεν έχει ψηφιστεί για να σας το πω, σήμερα ήμουν στο Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους για να συζητήσω, να δω τι γίνεται με το νόμο. Ο νόμος παρά το 

γεγονός ότι είχε επεξεργαστεί και από τις Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου, 

δεν έχει κατευθυνθεί προς τη Βουλή, γιατί η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 

έχει προς το παρόν άλλες προτεραιότητες. Περιμένουν ουσιαστικά την τελική 

έγκριση για να πάει προς τη Βουλή.  

 Σε ό,τι αφορά όμως τις εκλογές θέλω να σας πω ότι θα γίνει με λίγο 

διαφορετικό το σύστημα των εκλογών. Δηλαδή, αν θέλετε να σας αναλύσω 

μετά και το εκλογικό σύστημα αλλά το τεχνικό κομμάτι θέλω να σας πω. 

Παλιότερα, για τις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μέγαρα κ.λπ., 

βγάζαμε εμείς ξεχωριστούς καταλόγους και εκεί πήγαιναν και ψήφιζαν μόνον οι 

άνθρωποι που ήταν από τη συγκεκριμένη περιοχή. Και εδώ έρχονταν και 

ψήφιζαν οι άλλοι που ήταν από τις άλλες περιοχές. Τώρα επεξεργάζεται ένα 

πρόγραμμα η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων που θα το δώσει σε όλο τον 

κόσμο και σε όλα τα Επιμελητήρια και φέτος πιθανότατα θα μπορεί κάποιος να 

πηγαίνει να ψηφίζει σε όποιο εκλογικό τμήμα θέλει, ή εδώ ή στην Ελευσίνα, και 

βεβαίως θα γίνεται διασταύρωση των στοιχείων του ηλεκτρονικά πλέον. Θα 

βγαίνουν οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρονικά και με αυτόν τον 

τρόπο θα εξυπηρετείται ο κόσμος σε όποιο σημείο θέλει αυτός και το βρίσκει πιο 

πρόσφορο να εξυπηρετηθεί, έτσι;  

 Αν θέλετε για το εκλογικό σύστημα να σας πω δυο κουβέντες μόνο για 

να μην γίνει κανένα λάθος. Εγκυρος θεωρείται ένας συνδυασμός όταν έχει 
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υποψήφιους τουλάχιστον ένα πρόσωπο σε κάθε τμήμα. Ομως, το λιγότερο που 

μπορεί να έχει στο σύνολο του ψηφοδελτίου του, θα πρέπει να έχει για κάθε 

φύλο το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή εμείς έχουμε εδώ, 

φέτος θα έχουμε 41 μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο άρα θα είναι από 41 μέλη, 

κάποιος που θα κατεβάσει συνδυασμό θα πρέπει στο συνδυασμό του να έχει 14 

γυναίκες, 14 άνδρες. Αρα, το λιγότερο που μπορεί να έχει είναι 28. Το λιγότερο 

είπα. Είναι 1/3 το οποίο θα πρέπει να το ψάξετε το φύλο. Είπα, το υπόλοιπο 1/3 

το οποίο θα πρέπει να το ψάξετε εσείς.  

 Λοιπόν, αυτά τεχνικά, έτσι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για Σαλαμίνα, Αίγινα, εκεί πώς ψηφίζουν; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θα 'ρθουν ή εδώ ή θα πάνε στην Ελευσίνα να ψηφίσουν. Τώρα 

μπορούν να πάνε οπουδήποτε, αυτό θέλω να πω.  

 Ο κ. Πάλλας.  

ΠΑΛΛΑΣ: Αυτό το λάθος που κάναμε την προηγούμενη φορά, η κατανομή των 

συμβούλων στα τμήματα, τώρα πώς θα γίνει; Δηλαδή πόσοι θα είναι από το 

Βιοτεχνικό και πόσοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσοι ήταν την άλλη φορά. Βάσει του Μητρώου, δεν μπορείς να 

κάνεις διαφορετικά. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ακούστε με, η αναλογία ήταν την προηγούμενη φορά 60%-40%. 

60% Μεταποιητικό Τμήμα και 40% ήταν οι Υπηρεσίες.  

ΠΑΛΛΑΣ: Ποιος το αποφάσισε; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο.  

ΠΑΛΛΑΣ: Εμείς. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι.  

ΠΑΛΛΑΣ: Γιατί να μην αποφασίσουμε κάτι άλλο;  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Τώρα έχουμε πάγια, το έχετε εσείς αποφασίσει με την ίδια 

αναλογία...  

ΠΑΛΛΑΣ: Πότε το αποφασίσαμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει γίνει Διοικητικό Συμβούλιο.  

ΠΑΛΛΑΣ: Εχει γίνει Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη συμφωνία όλων των 

υπευθύνων εδώ, 60%-40%, 25-16.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πότε έγινε αυτό; Σπύρο, ήσουν εδώ; (Διάλογοι εκτός 

πρακτικών) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σήμερα η αναλογία δεν αλλάζει. Γίνεται αυτόματα έτσι κι αλλιώς η 

κατάταξη. Η κατάταξη γίνεται αυτόματα με βάση τους κωδικούς της Στατιστικής 

Υπηρεσίας. Μόλις παίρνεις τον κωδικό Στατιστικής Υπηρεσίας εντάσσεσαι στο 

αντίστοιχο Τμήμα. Το Επιμελητήριό μας, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο έχει δύο 

τμήματα: το Τμήμα Βιοτεχνίας, και το Τμήμα Υπηρεσιών. Αυτά τα δύο Τμήματα.  

ΠΑΛΛΑΣ: Θα μπορούσε να μην έχει. Να ήταν μόνο το Βιοτεχνικό Τμήμα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, θα μπορούσε να ήταν έτσι.  

ΠΑΛΛΑΣ: Εγινε το λάθος τότε από τον Γεωργουσόπουλο. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν έγινε από τον Γεωργουσόπουλο το λάθος.  

ΠΑΛΛΑΣ: Απο ποιον έγινε;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το λάθος απο τον Γεωργουσόπουλο έγινε στο ποσοστό.  

ΠΑΛΛΑΣ: Και τώρα συνεχίζουμε το ίδιο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το ποσοστό. Το ποσοστό, τότε όντως δεν ήταν η αναλογία 60%-

40%. Σήμερα όμως είναι 50%-50%.  

ΠΑΛΛΑΣ: Μα δεν λέει ο νόμος πουθενά ότι πρέπει να ακολουθήσεις αυτές τις 

αναλογίες.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, το λέει. Το λέει ο νόμος.  

ΠΑΛΛΑΣ: Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Βλέπετε ότι από τις Υπηρεσίες αυτοί που 

βγήκαν το 95% δεν τους ξέραμε. Βλέπετε ότι βγήκαν άνθρωποι με μία ψήφο, οι 

οποίοι δεν πάτησαν ποτέ. Η κακοδαιμονία του Επιμελητηρίου την τελευταία 

εξαετία ήταν απ' αυτό το λάθος και αυτό το λάθος θα το αφήσουμε έτσι; Ε, 

αφού ξέρετε ότι όλοι οι ενεργοί που έχουν επιχειρήσεις, που έχουν προσωπικό. 

Αυτές οι επιχειρήσεις. Πάλι θα κάνουμε το ίδιο λάθος;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ακούστε τώρα, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε άλλο. Ετσι κι αλλιώς η 

αναλογία είναι 55% περίπου, 45%.  

ΠΑΛΛΑΣ: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο; Τα τυπογραφεία πού τα έχετε βάλει;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό, θα σου πω.  

ΠΑΛΛΑΣ: Να σου πω για να καταλάβετε τι τερατουργήματα έχουν γίνει. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Με τη νομοθεσία του 2005, λίγο μετά το 

2005, σε όλα τα Επιμελητήρια στην Ελλάδα καθορίστηκαν με το νόμο τα 

τμήματα. Στα μικτά Επιμελητήρια θεσμοθετήθηκε τμήμα Μεταποίησης, έτσι το 

είπανε, Μεταποίησης, Εμπορίου βάλανε και Υπηρεσιών. Κινδυνεύαμε τα αμιγή 

Επιμελητήρια τα τέσσερα, να μείνουν μόνον με την Μεταποίηση και τότε δεν θα 

είχαμε εδώ κανένα μέλος. Αυτή τη στιγμή τα μέλη μας... Τότε λοιπόν επενέβηκα 

εγώ που ήμουν στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και είπα ότι στα αμιγή 

Επιμελητήρια θα πρέπει να είναι και τμήματα Υπηρεσιών, άρα και στο 

Επαγγελματικό έχει επαγγελματίες και υπηρεσίες, εμείς έχουμε μεταποίηση, 

βιοτέχνες και υπηρεσίες, το ίδιο συμβαίνει και στης Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης.  

 Αυτό για την επιβίωση των Επιμελητηρίων των δικών μας. Πλέον, γιατί - 

η επιβίωση, αυτή είναι η επιβίωση. Αυτή τη στιγμή  όλο, ξέρετε πολύ καλά πώς 

κινείται η οικονομία, η μεταποίηση έχει υποχωρήσει πάρα πολύ και οι Υπηρεσίες 
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έχουν αναπτυχθεί. Αν δεν είχαμε Υπηρεσίες, για να καταλάβεις Τάσο μου, αυτή 

τη στιγμή από τις 5.500 που φαίνονται ότι είναι τακτοποιημένοι οικονομικά ούτε 

οι 2.000 δεν είναι.  

ΠΑΛΛΑΣ: Να δεις τώρα πόσοι θα έρθουν να ψηφίσουν.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό είναι άλλο θέμα.  

ΠΑΛΛΑΣ: Δεν ειναι καθόλου άλλο θέμα. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Τα 

τυπογραφεία πού τα έχετε βάλει; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν το θυμάμαι τώρα.  

ΠΑΛΛΑΣ: Θα σου πω εγώ που το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί οι μισοί μου ψήφοι 

χαθήκανε γιατί λέγανε είναι Υπηρεσίες, δεν μπορείς να το ψηφίσεις. Γιατί τα 

τυπογραφεία είναι το 1812, κατεξοχήν κλάδος της μεταποίησης, ο οποίος αυτοί 

που γράψανε τον ΚΑΔ λέει Υπηρεσίες ... λιθογραφείου. Οσοι λέγανε γραφικές 

τέχνες τους βάλανε στις Υπηρεσίες που δεν είχαν υποψήφιο. Ε, αυτά τα τέρατα 

γίνονται. Δηλαδή ένας κατεξοχήν κλάδος μεταποίησης, υψηλής τεχνολογίας, με 

μεγάλα κεφάλαια, τον έχετε βάλει στις Υπηρεσίες. Από χαζομάρες.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι εμείς. 

ΠΑΛΛΑΣ: Ε, "όχι εμείς", ποιος; Για τον ΚΑΔ μιλάω. Και ποιος σου είπε ότι τον 

ΚΑΔ 1812... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντωνιάδης.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ξεκαθαρίζουμε εάν είναι δυνατόν τώρα ή, εν πάση περιπτώσει, 

σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να μας δοθεί ένας κατάλογος με ποια 

επαγγέλματα, με ποιους κωδικούς αντιστοιχούν σε Υπηρεσίες και στη 

Μεταποίηση. Εχουμε π.χ. τα συνεργεία τα οποία μπορεί να είναι και μεταποίηση 

και... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 
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 Λοιπόν, για να μην κάνουμε διάλογο, ένα ζητούμενο είναι αυτό. 

Προχωράμε για εκλογές. Οι ημερομηνίες είναι 10, 5; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Η ημερομηνία είναι 3 και 4 Δεκεμβρίου, Κυριακή και Δευτέρα.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μπράβο, για να γίνουμε πιο πρακτικοί, για να μπορέσουμε να 

κάνουμε δουλειά. Πότε θα εχουμε τα επαγγέλματα, ποιοι ανήκουν σε Υπηρεσίες, 

ποιοι ανήκουν σε Μεταποίηση, για να μπορέσουν...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αν θέλεις, Παντελή, θα σου δώσουμε τον κατάλογο τώρα με το ποιες 

επιχειρήσεις είναι στη Μεταποίηση και ποιες είναι στις Υπηρεσίες. Τώρα αν έχεις 

ένα στικάκι να στο δώσουμε. Μισό λεπτό. Εχει πάρει απόφαση η εκλογική 

επιτροπή και το δίνουν. Δίνουν αυτή τη στιγμή, όπως το έχει πάρει ο κ. 

Αλεξόπουλος, όπως το πήρε και  ο κ. Κωνσταντόπουλος, όπως το πήρε και ο κ. 

... Και εσείς και όποιος θέλει μπορεί να πάρει τον κατάλογο. Είναι αναρτημένος 

καταρχήν στο Διαδίκτυο. Οποιος μπαίνει στο σάιτ του Επιμελητηρίου παίρνει 

τον κατάλογο και τον επεξεργάζεται όπως θέλει.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Τον κατάλογο των μελών;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τον κατάλογο των μελών.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Των μελών ή των επαγγελμάτων;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Των μελών είναι αυτή τη στιγμή.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ωραία. Των επαγγελμάτων που λέω εγώ;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Προσέξτε, όπως φαίνεται ο κατάλογος των μελών χωρίζεται σε 

κατάλογο μελών της Μεταποίησης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι βάσει κωδικού, βάσει ΣΤΑΚΩΔ.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ωραία. Αλλο ερώτημα. Αυτοί που έχουν πληρώσει το ΓΕΜΗ 

λέει ο νόμος, δεν χρειάζεται να έχουν πληρώσει το Επιμελητήριο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Πες μου τι θέλεις να πεις για να σου πω.  
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ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Είναι μέσα στον κατάλογο, γιατί δεν είναι έτσι; Ο νόμος είναι 

ξεκάθαρος και λέει ότι όσοι έχουν πληρώσει το ΓΕΜΗ δεν υποχρεούνται να 

πληρώσουν το Επιμελητήριο, για να ψηφίσουν, ναι. Αυτό λέω. Και μάλιστα του 

'16. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό λίγο να το διευκρινίσω, γιατί αν δεν γίνει σαφές... Να το 

ξέρετε όλοι. Προσέξτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσοι έχουν εταιρείες είναι καλυμμένοι με το ΓΕΜΗ. Οσοι έχουν 

ατομικές επιχειρήσεις ή το ΓΕΜΗ ή το Μητρώο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ολες οι επιχειρήσεις που έχουν εταιρική μορφή, Ο.Ε., Ε.Ε., τάδε... 

τάδε..., υποχρέωση για να συμμετάσχουν στις εκλογές να έχουν πληρώσει το 

2016. ΓΕΜΗ μέχρι και το 2016. Τα φυσικά πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα έχουν 

υποχρέωση να έχουν πληρώσει ή το ΓΕΜΗ ή το Επιμελητήριο μέχρι το 2016. 

Και γεννούνται εδώ πολλά ερωτηματικά. Η συνδρομή στις ατομικές επιχειρήσεις 

είναι πολύ λιγότερη, είναι 20 ευρώ, εντάξει, δεν είναι η διαφορά μεγάλη. Το 

θέμα δημιουργείται με τις άλλες εταιρείες. Μία ΕΠΕ ή μία ΑΕ που έχει 

τακτοποιήσει τις χρονολογίες '15 και '16, '15 και '16 έχει πληρώσει, αφού έχει 

πληρώσει είναι τακτοποιημένη στο ΓΕΜΗ. Πριν από το '15 δεν υπήρχε ΓΕΜΗ. 

Και δεν έχει πληρώσει το Επιμελητήριο το '13, το '14, το '12, συμμετέχει στις 

εκλογές; Δυστυχώς έτσι όπως είναι διατυπωμένος ο νόμος άμα έχει πληρώσει 

στο ΓΕΜΗ συμμετέχει στις εκλογές, έτσι;  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Αυτό είναι. Αφού έχει καταργηθεί η υποχρεωτικότητα... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Η υποχρεωτικότητα όμως έχει καταργηθεί από το '14 και μετά. Απο 

το '15 δηλαδή. Αρα, πριν από το '14 όφειλε να της είχε πληρώσει. Αυτό λοιπόν 

είναι ένα θέμα, προσέξτε να σας πω το εξής: αυτό είναι μία ακόμη εκκρεμότητα, 

η οποία όμως μαζί με πολλές άλλες που υπάρχουν στο νόμο. Ομως, ο νόμος, 

δυστυχώς, έχει ψηφιστεί μόνο ένα άρθρο, το άρθρο 58 σε ενα άσχετο και μπήκε 
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και αυτή τη στιγμή οδεύει προς ψήφιση. Δεν έχει ψηφιστεί. Και παραμένουν σε 

εκκρεμότητα πολλά ακόμη άρθρα που αφορούν ακόμη και τις εκλογές.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Το συγκεκριμένο άρθρο όμως, κ. Διευθυντά, που αναφέρεται 

στις εκλογές και απλά λέμε για το ΓΕΜΗ κ.λπ., έχει ψηφιστεί.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχει ψηφιστεί αλλά είναι... 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Για εκκρεμή θέματα που αφορούν και την Ομοσπονδία σας, 

γιατί είναι και θέμα οικονομικό, είναι άλλο ζήτημα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, όχι, δεν μιλάω γι' αυτά. Λέω για τις εκλογές. Ακούστε... 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εμείς πάμε για εκλογές με βάση ... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το άρθρο 58. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Το ψηφισμένο άρθρο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το οποίο όμως, το τονίζω για μια ακόμη φορά, είναι ημιτελές.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ναι, συμφωνούμε.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό θέλει τροποποίηση. Παραδείγματος χάριν, για να βγει το 

εκλογικό αποτέλεσμα, για να δείτε πώς μοιράζονται οι έδρες ανάμεσα στα 

τμήματα, είναι ένας ολόκληρος αλγόριθμος που πολλές φορές βγάζει πολύ 

περισσότερες έδρες για να μοιραστούν στα τμήματα απ' όσες έχει διαθέσιμες το 

εκλογικό σώμα, δηλαδή από τα 41. Αυτό δεν προβλέπεται ακόμη.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Προβλέπει όμως όταν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο που είναι και 

σπάνιο, προβλέπει όμως τη διαδικασία.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν το προβλέπει. Το προβλέπει αυτό που θα κατατεθεί για να 

ψηφιστεί τώρα, έτσι; Για να καταλάβετε. 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Δεν είναι σε εξέλιξη. Είναι ψηφισμένο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, όχι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε διαβούλευση είναι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αμα σας κάνω παραδείγματα θα σας το δείξω. Αλλά δεν έχει 

σημασία.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Ισως υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όμως ο γενικός κανόνας είναι 

αυτός.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, δεν ειναι αυτό όμως, γιατί μπορει να τύχουν περιπτώσεις που να 

δείτε ότι - εμείς έχουμε δύο τμήματα. Στα άλλα Επιμελητήρια έχουν τρια και 

τέταρτα τμήματα.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Και θεωρώ ότι ειναι ανακρίβεια αυτό που είπες ότι πρέπει να 

έχει 15 άτομα ανά τμήμα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεκατέσσερα σε ό,τι αφορά εμάς, στο δικό μας. Οχι ανά τμήμα, δεν 

είπα ανά τμήμα. Δεν κατάλαβες καλά και μην λες ανακρίβειες. Πρέπει να έχει 

στο σύνολο του ψηφοδελτίου 14 γυναίκες και 14 άντρες. Δεν έχει σημασία αν 

θα τους έχει στο Τμήμα Μεταποίησης ή στο Τμήμα Υπηρεσιών. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Οχι, δεν το λέει αυτό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τι δεν το λέει αυτό;  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Να το ξαναδιαβάσουμε. Διότι έχεις δικαίωμα να κατεβάσεις 

συνδυασμό με το 1/3, το 1/3 που είναι τα 14 και από αυτά πρέπει το 50% να 

είναι γυναίκες, το 40%, δεν θυμάμαι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, όχι. Αμα θέλετε να κάνετε συνδυασμό θα ακούς αυτά που λέω 

εγώ, όχι αυτά που λες εσύ, γιατί θα είναι άκυρος. Γι' αυτό στο λέω.  

 Αλλο, αν υπάρχει κάτι άλλο.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Μια καινούρια επιχείρηση αν έχει γραφτεί τώρα σύντομα, πόσο 

χρονο χρειάζεται για να μπορεί να συμμετέχει;  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν μπορεί να ψηφίσει, άμα έχει γραφτεί τώρα η επιχείρηση. Για να 

έχεις δικαίωμα ψήφου πρέπει να είσαι ένα χρόνο εγγεγραμμένος, έτσι; Για να 

έχεις το δικαίωμα του εκλέγεσθαι πρέπε να είσαι δύο χρόνια. Του εκλέγεσθαι, 2 

χρόνια, αν ψηφιστεί ο νόμος, ή τρία χρόνια με το Π.Δ.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς έχουμε μέλη τα οποία χρωστάνε κάποια χρόνια. Μπορεί 

ένα μέλος να έρθει να πληρώσει την τρέχουσα περίοδο και την περσινή και να 

συμμετάσχει στις εκλογές και να κάνει μια ρύθμιση στα προηγούμενα;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό θέλω να σας πω, προσέξτε. Η νομοθεσία σε ό,τι αφορά τους 

διακανονισμούς δεν το επιτρέπει. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια μπορούσε και 

γινόταν διακανονισμός. Τώρα επειδή οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο 

ΓΕΜΗ δεν μπορούν να διακανονίσουν τίποτα, γιατί από εκεί ψηφίζουν. Δεν 

μπορούν να διακανονίσουν. Στο ΓΕΜΗ είναι υποχρεωτική η καταβολή του 

τέλους κ.λπ., δεν υπάρχει περίπτωση.  

 Σε ό,τι αφορά τις ατομικές πάλι δεν μπορεί να γίνει διακανονισμός, γιατί ο 

διακανονισμός προβλέπεται τώρα σ' αυτό που θα πάει στη Βουλή, να γίνει για τα 

έτη μέχρι το '14 που ήταν υποχρεωτικά, για τα έτη '15, '16 δεν προβλέπεται να 

γίνει διακανονισμός. Αρα, διακανονισμός δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αλλάξει κάτι 

κατά την πορεία τώρα που θα πάει στη Βουλή. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εχει πληρώσει '14, '15, '16 κάποιος, τα υπόλοιπα... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν μπορεί να πληρώσει '14. Πρέπει να πληρώσει και '13 και '12. 

Λέει μέχρι και το...  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν γράφει ότι '15 και '16 να έχει πληρώσει;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό είναι για το ΓΕΜΗ. Για το ΓΕΜΗ. Ατομική, δυστυχώς, δεν το 

βλέπει έτσι. Εδώ για να είμαστε όμως ειλικρινείς, προσέξτε τι μπορεί να γίνει. Αν 

πάει κάποια ατομική επιχείρηση που χρωστάει το '11, το '12, το '13, το '14 και 
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πάει και πληρώσει το '15 και το '16 στο ΓΕΜΗ, έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Για τις 

ατομικές λέω.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν είπα εγώ και μου είπες όχι; Είπα ότι μπορεί να πάει 

το '15 και το '16... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Στο ΓΕΜΗ όμως.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Στο ΓΕΜΗ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, Σπύρο, το θέμα που έβαλες το έχουμε κι εμείς. Θέλεις να 

μιλήσεις;  

 Ο κ. Μόφορης.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ο νόμος λέει ότι για να συγκροτήσεις ψηφοδέλτιο πρέπει να έχεις 

τουλάχιστον έναν υποψήφιο σε κάθε τμήμα.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Η ποσόστωση για τις γυναίκες; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό αφορά στο σύνολο, δεν είναι η ποσόστωση για τις γυναίκες. Η 

ποσόστωση είναι για τα φύλα. Αφορά στο σύνολο. Τώρα δηλαδή μπορείς να 

έχεις έναν στις Υπηρεσίες... 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Απλώς να είναι 10, 14 και 14.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: 14 και 14, ναι. Αυτό τώρα γιατί έχει γίνει. Γιατί εμείς έχουμε δύο 

εδώ.... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου, διάλογοι) 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Στα 41 το 1/3 ποιο είναι;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: 14. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: 14 στο σύνολο. Θα μπορώ να έχω 13 άτομα στη μεταποίηση 

και 1 στις υπηρεσίες.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Γυναίκες ή άντρες.  
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ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Οχι, ανάμικτα. 50-50. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Καλά, θα το ξαναδούμε.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Παντελή, στο λέω για να κάνετε το συνδυασμό για να μην ακυρωθεί. 

Είπα, είναι σαφής ... και πρέπει να είναι στο σύνολο των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου το 1/3 από κάθε φύλο.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Από κάθε Τμήμα;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Από κάθε φύλο, άντρες - γυναίκες. Αν θέλετε και παραπέρα, δεν 

ξέρω τα άλλα. Λοιπόν, από το σύνολο των υποψηφίων, τους 41, το 1/3 πρέπει 

να είναι άντρες και το 1/3 να ειναι γυναίκες. Εσείς μπορείτε να έχετε δηλαδή 14 

γυναίκες και στα δύο τμήματα, σε όποιο θέλετε, δεν μας πειράζει ή και σε ένα 

μονο τμήμα, 14 γυναίκες και να έχετε 50 άντρες. Είναι έγκυρος ο συνδυασμός. 

'Η να έχετε 14 άντρες και 45 γυναίκες. Εγκυρος ο συνδυασμός. Αλλά δεν 

μπορείς να έχεις 10 και 10. Δεν μπορείς να έχεις. Πρέπει να έχεις 14 μίνιμουμ 

και 14 στο σύνολο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλο Διοικητικό 

Συμβούλιο, δεν νομίζω να είναι το τελευταίο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχουμε δεσμευθεί, κ. Πρόεδρε, να ψηφίσουμε την έκθεση των 

ορκωτών λογιστών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βέβαια. Αρα, θα έχουμε συμβούλιο υποχρεωτικά.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Και προϋπολογισμό. Αυτά τα δύο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αυτά τώρα, κ. Κανακάκη, υπάρχει εκλογική επιτροπή. 

Εμείς είμαστε λιγάκι στις διαδικασίες των εκλογών... 

 Εγκρίνεται η πρόταση για τους υπαλλήλους και τα μέλη του 

Επιμελητηρίου που θα αποτελέσουν την Εφορευτική Επιτροπή στην Ελευσίνα; 
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Επαναλαμβάνουμε ότι από τους υπαλλήλους προτείνεται να είναι τακτικό μέλος 

ο κ. Γεωργίου Φίλιππος με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Καλόπλαστο Δημήτριο 

και από τα μέλη του Επιμελητηρίου προτείνουμε ως τακτικό μέλος τον κ. 

Τσιμογιάννη Ιωάννη του Δημητρίου με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Παϊτέρη 

Κωνσταντίνο του Μαρίνου. 

 Εγκρίνεται ομόφωνα. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, περάσανε 6 χρόνια, εντάξει, ήταν μια θητεία πολύ πιο 

μεγάλη απ' ό,τι ορίζει ο νόμος με τις παρατάσεις που πήρε πήγε 6 χρόνια. Μία 

θητεία που εμείς προσπαθήσαμε, η Διοίκηση, σ' αυτή τη δύσκολη συγκυρία, 

γιατί πέσαμε πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, να κρατήσουμε το 

Επιμελητήριο πάνω απ' όλα να σταθεροποιηθεί στα πόδια του, να σταθεί στα 

πόδια του, να μην καταρρεύσει οικονομικά, να προσπαθήσει να ξεπεράσει την 

κρίση.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Πρόεδρε, μπορώ να ενημερώσω το σώμα σχετικά με τις εκλογές με 

το δικαίωμα σταυρού που έχετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά, στο τέλος θα γίνουν διευκρινίσεις.  

 Ξεκινήσαμε λοιπόν προσπαθώντας να στηρίξουμε το Επιμελητήριο. 

Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια πραγματικά, περιορίσαμε όσο περισσότερο 

μπορούσαμε εμείς τα έξοδα τα δικά μας, περιορίσαμε γενικά τα έξοδα του 

Επιμελητηρίου και προσπαθούσαμε σιγά σιγά να το κάνουμε να είναι 

αυτοδύναμο και δυνατό Επιμελητήριο.  

 Θα ξεκινήσουμε τώρα λιγάκι να σας δείξουμε μια παρουσίαση που 

ετοιμάσαμε να δείτε, έτσι, και μια εικόνα και φωτογραφικό υλικό και κάποια 

γεγονότα, γιατί δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε κι απέξω.  
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 Η κα Μαυρομάτη θα μας βοηθήσει λιγάκι και ευχαριστούμε που 

παρέμεινε εδώ το απόγευμα να το χειριστεί.  

 Λοιπόν, αυτό είναι που σας ξεκίνησα και σας είπα ότι μπήκαμε σε μία 

διαδικασία η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, σε δύσκολες συγκυρίες για τη 

χώρα μας.  

 Λοιπόν, όπως βλέπετε, το Επιμελητήριο προσπάθησε, τέλος πάντων, 

αυτό που είπα, προσπάθησε να στηριχθεί και στηρίχθηκε. Προχωράμε.  

 Πιστοποιήσαμε το Επιμελητήριο γιατί δεν είχε δυστυχώς το Επιμελητήριό 

μας, και στις καλές εποχές, δεν είχει διαχειριστική επάρκεια. Πήραμε μια 

διαχειριστική επάρκεια, το κόστος της διαχειριστικής επάρκειας ήταν 1.200 

ευρώ, το οποίο δίνουμε κάθε χρόνο και παίρνουμε συνέχεια, ανανεώνουμε το 

πιστοποιητικό μας. Μέσα απ' αυτό κάναμε συνεργασίες με σωματεία, με 

ομοσπονδίες και εκπαιδεύσαμε και πάρα πολύ κόσμο, αλλά μείνανε και πάρα 

πολλά χρήματα στο Επιμελητήριο με αυτά τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1.25. Είναι 

χρήματα τα οποία δίνουμε εμείς οι εργοδότες, το πληρώνουμε στις ασφαλιστικές 

μας εισφορές, τα οποία κανονικά είναι ανταποδοτικά να γυρίσουν πίσω και 

στους εργαζόμενους αλλά και στις επιχειρήσεις μέσω της εκπαίδευσης.  

 Συμμετείχαμε σε συνεργατικά σχήματα και εδώ να ευχαριστήσω και τον 

σύμβουλό μας τον Γιώργο τον Χαλόφτη το ότι μπήκαμε σ' αυτή τη διαδικασία 

και ξεκινήσαμε αυτά τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης και από αυτά έμειναν πάρα 

πολλά χρήματα στο Επιμελητήριο και δράσεις, αλλά ταυτόχρονα βοηθήσαμε και 

πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν πρόβλημα και με κάποια χρήματα που 

πήρανε τους βοηθήσαμε σ' αυτή τη δύσκολη κατάσταση να ξεπεράσουν κι αυτοί 

τα προβλήματα τα οικονομικά. Δηλαδή στηρίξαμε πάρα πολύ την κοινωνία, την 

ευρύτερη κοινωνία του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής.  

 Προσλάβαμε πέντε άτομα σε θέσεις υποστήριξης δομών και υπηρεσιών, 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, δηλαδή μέσα από αυτά τα 
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προγράμματα μας μείνανε κάποια παιδιά, τα οποία και τους κάναμε και 

συνεργάτες και δημιουργήσαμε και όλες αυτες τις υπηρεσίες, ψηφιακή 

υπογραφή, το εμπορικό σήμα. Να ξέρετε κάτι. Οτι έρχονται από παντού και 

κάνουμε αυτη τη διαδικασία, δηλαδή το εμπορικό σήμα, την ψηφιακή 

υπογραφή. Είναι υπηρεσίες που πραγματικά τις έχει ανάγκη ο κάθε 

επιχειρηματίας να προσπαθήσει να είναι μέσα στις καινούριες συνθήκες. Και 

μάλιστα εδώ μου είπε και κάποιος, ο κ. Πάλλας νομίζω, έφυγε; Ο κ. Πάλλας είπε 

για κάποιον, εσύ δεν είπες που έστειλες κάποιον για την υπηρεσία;  

ΠΑΛΛΑΣ: Από τα Χανιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τα Χανιά. Οτι στο Επιμελητήριο εκεί καθυστερούσε και 

πραγματικά ήρθε εδώ πέρα και μέσα σε μισή ώρα η Υπηρεσία τον εξυπηρέτησε 

και έβγαλε το σήμα.  

 Προσπαθήσαμε και κάναμε μία εξωστρέφεια και πήγαμε σε όλες τις 

περιοχές, φτάσαμε μέχρι τα Κύθηρα, συμμετείχαμε, δηλαδή κάναμε μια 

εξωστρέφεια στο Επιμελητήριο. Εδώ είναι από τη βράβευση που κάναμε στον 

Πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κ. Ευγενίδη, του Ευγενίδειου Ιδρύματος, τον κ. 

Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη. Και με το οποίο έχουμε μια παρα πολύ και 

άριστη σχέση μαζί. 

 Εδώ είναι από την εκδήλωση που κάναμε, μια εκδήλωση πραγματικά που 

έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και όπως βλέπετε μια ολόκληρη πολιτεία τώρα 

ασχολείται τόσο πολύ σοβαρά με την τεχνική εκπαίδευση. Η αφορμή ήταν αυτή 

εδώ η εκδήλωση. Μια εκδήλωση που πραγματικά δείξαμε ότι εμείς την Τεχνική 

Εκπαίδευση, είναι και το πανώ μας που έχει από κάτω, η Τεχνική Επαγγελματική 

Εκπαίδευση να είναι επιλογή και όχι από ανάγκη. Και πραγματικά έγινε τότε μία 

πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και στις 15 του μηνός θα σας έρθουν και 

προσκλήσεις, Οκτωβρίου, είχαμε περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο την 

βράβευση των μαθητών από τα ΕΠΑΛ που μπήκαν στην Τριτοβάθμια 
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Εκπαίδευση. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει 15 Οκτωβρίου, θα γίνει στο Σινεάκ εδώ 

για τα παιδιά που ειναι απο τον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, 

να βραβεύσουμε αυτα τα παιδιά που επιλέξανε την Τεχνική Εκπαίδευση και μετά 

προχώρησαν και πιο πάνω να πάνε και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και 

πραγματικά πιστεύουμε ότι η Τεχνική Εκπαίδευση είναι ο ρόλος μας ως 

Επιμελητήριο να την προβάλλουμε και να δείξουμε οτι πρέπει να ξαναξεκινήσει 

πάλι η διαδικασία να ξαναβγούν τα παιδιά τεχνίτες, να ξαναβγάλουμε πάλι τους 

μαστόρους γιατί δυστυχώς αυτές οι ειδικότητες χαθήκανε. Μιλάμε για τη 

ναυπηγοεπισκευή και πάνω σ' αυτό κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια με 

πρωτεργάτη τον Βασίλη τον Κανακάκη που έχουμε ξεκινήσει με το Υπουργείο 

Ναυτιλίας να κάνουμε μια τεχνική σχολή στη διαδικασία της ναυπηγοεπισκευής. 

Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε κάποιες ειδικότητες και να βγάλουμε πάλι 

τεχνίτες γιατί δυστυχώς κάποια στιγμή θα έρθει δουλειά στη ζώνη και δεν θα 

υπάρχουν τεχνίτες, γιατί αυτοί που είναι τώρα είναι πάνω από 55 ετών. 

 Εδώ έχουμε αρωγό και το Ιδρυμα του Ευγενίδη, έχουμε το Υπουργείο 

Παιδείας, έχουμε και άλλες διαδικασίες. 

 Εδώ είναι με το Enterprise Greece. Κάναμε μία προσπάθεια εξωστρέφειας 

των επιχειρήσεων, έχουμε κάνει μία συνεργασία, έγιναν εκδηλώσεις και τώρα 

περιμένουμε, έχουμε κάνει κι ένα μνημόνιο, προσπαθούμε να υλοποιήσουμε 

κάποια πράγματα μέσα απ' αυτά για να γίνουν κάποια ειδικα σεμινάρια και 

ειδικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά τώρα όσες επιχειρήσεις έχουν παραμείνει και 

έχουν μια εξωστρέφεια, έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα.  

 Μετά είχαμε την εκδήλωση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το Μητρώο 

Αποβλήτων, οι δυνατότητες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων μέσω του νέου 

αναπτυξιακού. Μία επιτυχημένη πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στη 

γερμανική αγορά τότε που είχαμε κάνει αυτή την περίφημη συνεργασία με το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Στουτγκάρδης το οποίο και αυτό θα δώσει πολλή 
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εξωστρέφεια στο Επιμελητήριό μας και πιστεύω η επόμενη Διοίκηση, όποιοι και 

να 'μαστε, ό,τι και να 'ναι, πρέπει να δώσει σημασία σ' αυτό, γιατί της 

Στουγκάρδης είναι ένα σοβαρό Επιμελητήριο Βιοτεχνικό και είναι ένα 

Επιμελητήριο που περιμένει από μας πολλά πράγματα. Κι εμείς περιμένουμε απ' 

αυτούς δηλαδή.  

 Είχε έρθει ο κ. Μάρδας εδώ, μετά κάναμε ειδικές διαδικασίες πωλήσεων 

για επιχειρήσεις που αφορούν τις υπηρεσίες ή ακόμα πιο μικρές βιοτεχνικές 

επιχειρήσεις κάναμε σεμινάρια. 

 Κάναμε τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια. Εδώ δεν έχουμε βάλει τη 

μεγάλη εκδήλωση που κάναμε στο ξενοδοχείο δίπλα απο το Μεγάλη Βρετάνια, 

στο King George, κάναμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια. 

Είχαν έρθει, περάσανε όλοι οι Υπουργοί, ήμασταν εμείς, ήταν το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο, έγινε μια πολύ καλή, ένα διήμερο, μια πάρα πάρα πολύ καλή 

εκδήλωση που εκεί εξειδικεύτηκαν πάρα πολλά. Εκεί ξεκίνησε και μπήκε και το 

νερό στ' αυλάκι για τις 120 δόσεις κι όλα αυτά.  

 Εξειδικευμένο σεμινάριο εξαγωγών, δημιουργίας συνεργατικών δικτύων 

ανοιχτής καινοτομίας, τα λεγόμενα clusters. Ηταν αυτό με την Ενωση 

Αλουμινοκατασκευαστών.  

 Εδώ είναι στην Ελευσίνα επάνω και εδώ ειναι και ο συγχωρεμένος ο 

συνάδελφός μας ο Μπελέκας. Από κάτω είναι στον Ασπρόπυργο που κάναμε 

πάλι διάφορες εκδηλώσεις. Εδώ είναι στην Υδρα, από κάτω είναι στις Σπέτσες, 

αυτή είναι στον Πόρο, από κάτω πάλι στον Πόρο. Εδώ είναι στα Κύθηρα. Είναι 

διάφορες άλλες εκδηλώσεις που κάναμε.  

 Καταρχήν, κάναμε - ξεχνάω τώρα κιόλας, μπορεί να μην έχουμε βάλει και 

τις φωτογραφίες. Συμμετείχαμε σε δύο, στο Χίλτον, σε δύο εκδηλώσεις, είχαμε 

παρουσιάσεις. Νομίζω μία είναι αυτή, στο Money Show το '12 και στο '13 

συμμετείχαμε στο Money Show στο Χίλτον, με ό,τι αφορά τη ναυπηγοεπισκευή 
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και τα λιμάνια τότε. Είχαμε ξεκινήσει διαδικασίες με το ασφαλιστικό. Εδώ 

συμμετοχή στα περίπτερά μας στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης πέρσι και 

φέτος. Μετά έγινε η συνεργασία αυτή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την 

Φουτζέιρα, το οποίο αυτό ίσως τα μέλη μας δεν το προχώρησαν τόσο πολύ, 

παρ' όλο που ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον και έδινε μια δυνατότητα και μια 

εξωστρέφεια στις επιχειρήσεις. Ισως αυτή η κρίση και ο φόβος που είχαμε 

πλέον, που είχαν οι επιχειρήσεις δηλαδή, να μην μπορούσαν να κάνουν τέτοιες 

συνεργασίες.σίες. 

 Μετά από πάνω είναι η σύναψη συμφωνίας - συνεργασίας με το 

Επιμελητήριο της Στουτγκάρδης όταν κατεβήκανε και ήρθαν εδώ και τους 

φιλοξενήσαμε κι εμείς εδώ.  

 Συνεργασία με την αγορά της Κίνας. Συνάντηση της αντιπροσωπείας μας 

που είχαμε πάει με τον Πρόεδρο της Enterprise Greece. Εδώ είναι η δουλειά που 

είχε γίνει τώρα πλέον στη ναυπηγοεπισκευή κι εδώ είναι ο κ. Κανακάκης, ο 

οποίος το είχε πάρει πάνω του και κατάφερε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή η 

ρύθμιση οφειλών των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων που ήταν μέσα στη 

ζώνη, αυτά που χρωστάγανε μέσα στη ζώνη, χαρίστηκαν πάρα πολλά χρήματα. 

Δηλαδή πολλά μέλη μας κέρδισαν πάρα πολλά από αυτή τη ρύθμιση. Δηλαδή 

χαρίστηκαν όλα τα πρόστιμα και νομίζω έγινε και μια μεγάλη ρύθμιση.  

 Εδώ είναι σε μια καθέλκυση μαζι με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον 

Μανώλη και δίπλα η κοπέλα αυτή είναι η ναυπηγός και πιο δίπλα είναι ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Βέροιας. Είναι σε καθέλκυση φέρυ μποτ. Εδώ 

είναι με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας τον κ. Βαρβιτσιώτη, με τον κ. 

Κουρουμπλή.  

 Αξιοποιήσαμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτό όσο είχαμε δυνατότητα 

και μπορούσαμε να κάνουμε, απλώς λόγω του οτι δεν είχε εμπειρία το 

Επιμελητήριό μας, δηλαδή όταν πήραμε εμείς τη διαχειριστική επάρκεια το '12-



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

32 

'13 είχαν χαθεί πάρα πολλά χρόνια, τα οποία αυτά θα είχαμε πάρει μπόνους, θα 

είχαμε πάρει διαδικασίες και θα ήταν το Επιμελητήριο σήμερα πολύ πιο 

αυτοδύναμο και οικονομικά και βοήθεια προς τα μέλη πλέον με αξιοποίηση όλων 

αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τέλος πάντων, το νερό στ' αυλάκι έχει 

μπει, καταφέραμε και μπήκαμε σε μία λογική πλέον ότι μπορούμε να κάνουμε 

πολλά. Ηδη το ένα πρόγραμμα που μας ήρθε τώρα με τα λιμάνια όπως έχουμε 

ανακοινώσει, που είναι ένα πρόγραμμα με τα λιμάνια της Αδριατικής συν του 

Πειραιά, που αυτό το πρόγραμμα έχει εγκριθεί και θα υλοποιηθεί, είναι στη 

διαδικασία πλέον να υλοποιηθεί.  

 Εδώ είχαμε κάνει κάποια έγγραφα για το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης 

για να μπουν κάποιες ημιορεινές περιοχές και οι νησιωτικές περιοχές στο 

καινούριο ΕΣΠΑ. Να μπορεί να επιτραπεί η μεταποίηση, να είναι όπως έχουν οι 

άλλες περιοχές τα Leader. Εδώ έχουμε καταφέρει τώρα πλέον να έχει ένα πολύ 

μεγάλο κομμάτι απ' αυτά που ζητούσαμε έχει ξεκινήσει και έχει υλοποιηθεί και 

στα νησιά μπορούν να μπουν πλέον σε διαδικασίες χρηματοδότησης που πριν 

ήταν αποτρεπτικές και δεν μπορούσαν να μπουν σε τέτοια εργαλεία 

χρηματοδότησης και ταυτόχρονα και σε περιοχές ημιορεινές θα μπορούν να 

ενταχθούν σε πολύ πιο... Οπως μπαίνανε και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα.  

 Το Επιμελητήριό μας, οι παλιοί ξέρετε, όταν αναλάβαμε και τόσα χρόνια 

που ήμουν κι εγώ στη Διοίκηση, μια ζωή αγκομαχούσαμε να επιβιώσουμε 

οικονομικά, το Επιμελητήριό μας σήμερα έχει γύρω στις 900.000 ευρώ από 

800.000, για να μην φανεί ότι είμαι και πολύ... κ. Ματθιουδάκη, πόσα έχουμε 

περίπου; 900.000 και το Επιμελητήριό μας έχει μια ανοδική πορεία και συνεχίζει 

να έχει μια ανοδική πορεία με τη μεγάλη προσπάθεια. Εδώ είναι η υπογραφή 

που κάναμε τα συμβόλαια που αγοράσαμε ακριβώς τον από πάνω όροφο, τα 

γραφεία στον απο πάνω όροφο, είναι η υπογραφή των συμβολαίων εδώ. Και 
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δημιουργήσαμε και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, που όλοι 

μαζί το στηρίξαμε φυσικά, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή αυτό 

πιστεύουμε ότι θα είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερη 

δυνατότητα και καλύτερη πρόσβαση και στην απασχόληση για τα νέα παιδιά και 

να είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν, να κάνουν 

κάτι. Να θεωρούν το σπίτι τους και αυτό μεταφέρουμε και στα παιδιά και στα 

ΕΠΑΛ και σε ολα ότι αυτός ο χώρος είναι ο δικός τους, είναι το σπίτι τους και θα 

μπορούν μέσα από 'δω να κάνουν πράγματα. Και γι' αυτό κάναμε και τη 

δημιουργία αυτού του Κέντρου, να είναι πολύ πιο ευέλικτο και πολύ πιο ανοιχτό 

γι' αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν.  

 Συναντήσαμε, συνάντηση αντιπροσωπείας του ΒΕΠ με τον αναπληρωτή 

επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Εδώ 

έχουμε κάνει, είμαστε και περιμένουμε να το πάρουμε και ίσως να είμαστε και οι 

μοναδικοί του Πειραιά, να είμαστε το γραφείο ενημέρωσης για τον Πειραιά της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ αν εγκριθεί αυτό, έχουμε υποβάλει το αίτημά μας, 

έχουμε φτιαξει όλο τον φάκελο, και να ευχαριστήσουμε εδώ και τα παιδιά και τη 

Βίκυ και τον Γιώργο  για την βοήθεια που προσέφεραν, αυτή τη στιγμή αν 

εγκριθεί αυτό θα μείνουν και αρκετά χρήματα για το Επιμελητήριό μας και 

υποδομή και ταυτόχρονα θα υπάρχει και στήριξη και ταξίδια στις Βρυξέλλες για 

να ενημερωνόμαστε για τα καινούρια έργα που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ενωση για να μπορούμε να τα μεταφέρουμε προς τα 

κάτω και να είμαστε από τους πρώτους και να δίνουμε μια πληροφόρηση πολύ 

πιο μπροστά στα μέλη μας, προτού έρθει και την πάρουν οι υπόλοιποι.  

 Εχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία με τον κλάδο των 

αλουμινοκατασκευαστών για να μπουν κι αυτοί στη διαδικασία των σχολών 

μαθητείας και να μπει ένα τμήμα μες στα ΕΠΑΛ και αυτό το τμήμα, οι 

αλουμινοκατασκευαστές που είναι ένα πολύ καλό τμήμα με μία μεγάλη δυναμική 
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και μια μεγάλη τεχνογνωσία λόγω των κατασκευών που υπήρχαν τα 

προηγούμενα χρόνια, και αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ καλά με το 

Υπουργείο Παιδείας. 

 Εδώ είναι η συνάντηση που είχαμε κάνει με τον Δήμο Πειραιά και είχαμε 

κάνει μια πολύ καλή πρόταση, το οποίο τώρα με την έγκριση της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του Πειραιά που είναι πάρα πολλά 

χρήματα, εμείς έχουμε βάλει το κομμάτι της στήριξης της επιχειρηματικότητας 

και κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο Δήμο Πειραιά για να δούμε ποιο 

κομμάτι θα πάρουμε εμείς ως Επιμελητήριο για να μπορούμε να δώσουμε κι 

εμείς μία βοήθεια σ' αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Δήμαρχος και το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την στήριξη του Πειραιά, να είμαστε κι εμείς αρωγοί να 

προσπαθήσουμε κι εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι να στηρίξουμε ό,τι είναι καλό 

και οποιοσδήποτε Δήμαρχος μας ζητάει τη βοήθειά του είμαστε πάντα δίπλα 

του, όπως ο Δήμαρχος του Περάματος, ο κ. Λαγουδάκης, με το Κέντρο που 

κάναμε εκεί. Εκεί κάναμε ένα Κέντρο, εκεί πάλι οφείλεται στο κομμάτι των 

ναυπηγοεπισκευαστών και συμμετέχουμε κι εμείς, εμείς έχουμε μια μικρή μερίδα 

εκεί, ένα Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης για το κομμάτι της 

ναυπηγοεπισκευής, και ταυτόχρονα από συμμετοχή της Περιφέρειας, του 

Δήμου, εμάς, οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες. Είναι ένα μεγάλο και εκεί είναι κάτι 

πολύ καλό, δυνατό κι εκεί μπορούμε να το στηρίξουμε σαν Επιμελητήριο, να 

είμαστε κι εκεί δίπλα, ό,τι μπορούμε καλύτερο να γίνει για την ανάπτυξη. 

 Από πάνω είναι η συμμετοχή μας, η συμμετοχή μου κι εμένα, από τα λίγα 

Επιμελητήρια που πήγαμε, ήταν στην διαδικασία με τον Φούχτεν όταν έγινε με 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση ότι οι Γερμανοί καταλάβανε πλέον ότι, και το λέω αυτό 

γιατί και εγώ και κάποιοι άλλοι άνθρωποι εδώ μέσα ήμασταν άνθρωποι της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτοί προσπαθούσαν να φέρουν προς τα κάτω μία 

διαδικασία απλοποίησης των διαδικασιών. Δηλαδή θεωρούν ότι η δημοκρατία 
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ξεκινάει μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δηλαδή με μία ισχυρή Τοπική 

Αυτοδιοίκηση μπορεί να ξεφύγεις από την κρίση. Δηλαδή προσφέροντας και 

θέσεις εργασίας, δημιουργώντας υποδομές, δημιουργώντας κάποια πράγματα τα 

οποία μπορούσαν. Κι εκεί ζήτησαν και τη βοήθεια των Επιμελητηρίων. Πήγαμε 

εκεί, δεν υπήρχε και ιδιαίτερη συνέχεια γιατί οι Δήμαρχοι δεν ήθελαν να το 

αφήσουν αυτό το κομμάτι αλλά το Επιμελητήρια μάς είχαν λάβει πάρα πολύ 

σοβαρά υπόψη με τις θέσεις μας και με τις προτάσεις μας και μας θέλανε για 

συνεργάτες τους. Πιστεύω σε κάποια άλλη φάση ή σε κάποια άλλη στελέχωση 

των Δήμων και του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων μήπως αλλάξει η 

νοοτροπία τους και δεχθούν τα Επιμελητήρια λιγάκι αυτοί πιο στενά κοντά τους 

για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να κάνουμε, γιατί αυτό που κάναμε 

με τον Δήμο Πειραιά εμείς άμα γινόταν σε όλη την Ελλάδα θα ήταν πολύ 

καλύτερα τα πράγματα.  

 Από κάτω είναι η συνάντηση με Επιμελητήρια συμμετοχή. Εδώ είμαστε 

στις Βρυξέλλες με συμμετοχή στη γενική συνέλευση των Ευρωεπιμελητηρίων. 

Από κάτω είναι με τον κ. Λαφαζάνη όταν ήταν Υπουργός πριν το '15, πριν τον 

Σεπτέμβριο του '15.   

 Εδώ είναι η συνάντηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είχαμε κάνει μια, για 

την πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων. Είχαμε προσπαθήσει κι εκεί, 

είχαμε βάλει το νερό στ' αυλάκι, πιστεύω ότι τώρα αρχίζουν πάλι τα 

ξανασυζητάνε, πάλι ανοίγουν οι διαδικασίες. Υπάρχουν κλάδοι που ακόμα δεν 

έχουν πάρει ή ζορίστηκαν πάρα πολύ να πάρουν τις πιστοποιήσεις. 

 Από κάτω είναι η συνάντηση, είχαμε κάνει τότε μια πολύ καλή δουλειά 

και αυτό το έκανε πειραματικά στη μεγάλη έκθεση που έγινε Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων στη Νέα Υόρκη η κα Μενδώνη. Ηταν η Γενική Γραμματέας του 

Υπουργείου Πολιτισμού και είναι αρχαιολόγος και ήταν παλιά και προϊσταμένη 

της Γ' Εφορείας Αρχαιοτήτων, μετά ξεκίνησε έγινε Γενική Γραμματέας στο 
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Υπουργείο Πολιτισμού. Τι είχαμε πει τότε. Είχαμε πει στην κα Μενδώνη ότι 

πρέπει τα προϊόντα μας να πάρουν μια υπεραξία. Δηλαδή τι εννοούσαμε 

υπεραξία. Δηλαδή, λέμε, δεν μπορεί το λάδι το ελληνικό με το Τυνήσιο μπορεί 

να είναι το ίδιο, μπορεί το τυνήσιο να είναι καλύτερο από το δικό μας, δεν 

ξέρουμε, σαν ποιότητα. Εμείς όμως έχουμε μια ιστορία πίσω. Πρέπει λοιπόν το 

προϊόν το δικό μας να ακολουθείται με την υπεραξία του. Δηλαδή τι βρέθηκε 

στη Σπάρτη, τι βρέθηκε στη Θήβα, τι βρέθηκε σε περιοχές που ήταν 

ελαιοπαραγωγικές, να συνοδεύεται δηλαδή με ένα πιστοποιητικό με μια ιστορία 

και ένα αριθμημένο. Αυτό το έκανα το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά μετά έφυγε 

η κα Μενδώνη, πειραματικά με 30 αγγεία π.χ. με ελαιόλαδο ή μέλι και έλεγε 

πιστοποιημένο, αριθμημένο και πουλιόταν σε μεγάλη αξία και φύγανε όλα, 

πουλήθηκαν όλα στο Μουσείο της Νέας Υόρκης. Αυτό θέλανε να στηρίξουμε 

δηλαδή και τους αγγειοπλάστες, να δίνανε πιστοποιητικά, να κάνανε πιστά 

αντίγραφα αρχαίων ελληνικών αμφορέων και όλα αυτά και να ήταν αριθμημένα 

μέχρι το 300, μέχρι το 500 και να μπαίνανε μέσα ελληνικά προϊόντα, τα οποία 

να μπαίνανε στην παγκόσμια αγορά με μια τεράστια υπεραξία. Να μην φεύγανε 

με την διαδικασία του κιλού, να φεύγανε με τη διαδικασία μέσα από τον 

πολιτισμό, μέσα από την πιστοποίηση, μέσα από τα βιβλιαράκια όλα αυτά που 

να λέμε τι πραγματικά βρέθηκε, πού βρέθηκε, πώς βρέθηκε, πώς γινόταν η 

επεξεργασία στο λάδι στην αρχαιότητα, τι γινόταν με αυτό το λάδι ή με το 

κρασί, με το μέλι, με όλα τα προϊόντα, με το σύκο, με πολλά άλλα προϊόντα. 

 Εδώ από κάτω, εδώ να ευχαριστήσω και τον κ. Παπαμανώλη που ήταν 

δίπλα μας και έφερε πάρα πολλές προτάσεις ο Γιώργος και ήταν μία από τις 

προτάσεις που έκανε ο Γιώργος κι εμείς είμαστε δίπλα του, γιατί σε οποιοδήποτε 

σύμβουλο, οποιοσδήποτε έχει φέρει προτάσεις, ας μην ήταν του συνδυασμού 

μας, είμαστε δίπλα και προσπαθούσαμε να δώσουμε, όταν ήταν κάτι καλό και 

θεμιτό προσπαθούσαμε όλοι μαζί. Είχε βάλει τότε το θέμα ο Γιώργος για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, που πληρώναμε, δηλαδή αγόραζε η ΔΕΗ 47, 
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πούλαγε με 20, 47 λεπτά την κιλοβατώρα, πούλαγε με 20 και την υπόλοιπη 

διαφορά την πληρώναμε όλοι εμείς και ειδικά η βιοτεχνία. Δεν μπορείς να 

στηρίξεις τη βιοτεχνία με τέτοια κόστη. Συμμετείχαμε, πήγαμε παντού, 

προσπαθήσαμε να κατεβάσουμε το κοστολόγιο. Τα αποτελέσματα ήταν μικρά 

γιατί μπορεί να γλιτώσαμε από κάπου κάτι, το ανεβάζανε από αλλού. Τέλος 

πάντων, πιστεύω ότι κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι το κόστος της ενέργειας, 

δεν μπορείς να έχεις επιχείρηση χωρίς να μπορέσεις να είσαι...  

 Εδώ είμαστε δίπλα στους βυρσοδέψες, είχαν το δικαστήριο, τώρα 

τελευταία έγινε αυτό, αθωωθήκανε. Πήγαμε κι εμείς εκεί, βοηθήσαμε και με 

τους νομικούς μας συμβούλους και ήταν και υποχρέωσή μας, δεν κάναμε καμία 

χάρη σ' αυτούς, υποχρέωσή μας ήταν να είμαστε δίπλα τους.  

 Εδώ είναι με τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ είχαμε μια συνάντηση. Εδώ από 

την ΓΣΕΒΕΕ, την ενημέρωση που είχαμε από τη ΓΣΕΒΕΕ σε διάφορα θέματα και 

συνεργασία. Εδώ καταρχήν να πω ότι είχαμε μια άριστη συνεργασίε με τη 

ΓΣΕΒΕΕ σε όλα τα επίπεδα. Ο,τι χρειάστηκε και στην εκδήλωση αυτή που έγινε 

η μεγάλη της Εκπαίδευσης που έγινε στο Ευγενίδειο Ιδρυμα είχαμε τη 

συμμετοχή του ΙΜΕΤ της ΓΣΕΒΕΕ και ταυτόχρονα και από τα ΕΠΑΛ αλλά έγινε 

κάτι πολύ... Δηλαδή αυτή η εκδήλωση πιστεύω, δώσαμε ραντεβού και με τον κ. 

Καββαθά σας είπα, μη νομίσετε ότι σας λέω, εκλογές έχουμε, μπορεί να μην 

είμαι εγώ, πιστεύω η επόμενη Διοίκηση να συνεχίσει αυτό το ίδιο έργο και τον 

επόμενο Απρίλιο να ξανακάνουμε πάλι την ίδια εκδήλωση με τη ΓΣΕΒΕΕ και με 

το Ευγενίδειο Ιδρυμα, γιατί έχουμε δεσμευθεί κάθε χρόνο να κάνουμε την ίδια 

εκδήλωση και πιστεύω και οι καινούριοι που θα εκλεγούμε να συνεχίσουμε αυτή 

την προσπάθεια. 

 Εδώ είναι με τον κ. Δημητριάδη-Ευγενίδη, εδώ είναι εκδηλώσεις διάφορες 

που έχουμε κάνει στο Επιμελητήριο. Εδώ είναι όταν υπογράψαμε με το 

Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο, με τον κ. Γιαννίδη, για την προσπάθειά του. Εδώ 
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είναι από τον ΕΕΣΥΜ με τον κ. Αδαμαντιάδη. Εδώ είναι η συμμετοχή μας, εδώ 

είναι ο κ. Μαθιός του ... Εδώ είναι από βραβεύσεις, διάφορες εκδηλώσεις. Εδώ 

βραβεύουμε τον Ολυμπιακό και τον Εθνικό για κάτι κωπηλατικούς αγώνες. Εδώ 

είμαστε στη Μυτιλήνη με άλλους Προέδρους. Εδώ είμαστε σε μία εκδήλωση του 

Πρέσβη της Κίνας.  

 Εδώ είναι από άλλες εκδηλώσεις διάφορες με τον κ. Κόκκαλη και με τον 

κ. Μαρωνίτη. Εδώ είμαστε με τους ηλεκτρολόγους τελευταία σε μία εκδήλωση, 

στη γενική τους συνέλευση.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Πρόεδρε, μια ερώτηση. Αυτό είναι, απολογισμό κάνετε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κάνουμε τι κάναμε στην εξαετία. Μια εικόνα. Είναι πολλά 

περισσότερα που έχουμε κάνει, αλλά να δείξουμε μια εικόνα, γιατί θα μας 

κατηγορήσετε στο τέλος ότι δεν κάναμε και τίποτα. Εντάξει, λέμε. Κάνουμε 

έναν απολογισμό όμως.  

 Εδώ είναι από τα Ποσειδώνια. Εδώ είναι μια μεγάλη εκδήλωση που έγινε 

στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο με όλους τους φορείς του Πειραιά. Εδώ 

είναι στον ΕΦΕΤ. Είχαμε πάει, είχαμε βάλει θέματα της επιχειρηματικότητας. 

Εδώ είναι από την Δράμα, εδώ είναι με τους αλουμινοκατασκευές γενική 

συνέλευση. Εδώ είναι από διάφορες άλλες εκδηλώσεις που συμμετείχαμε.  

 Σας ευχαριστώ πάντως, κάναμε πάρα πολλά πράγματα, προσπαθήσαμε με 

τη Διοίκηση, με τις δυνατότητες που είχαμε και πιστεύω και όλο το Διοικητικό 

Συμβούλιο που φάνηκε. Καταρχήν, να πούμε για τον Νικολακάκη, ότι ο 

Νικολακάκης έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια και έχει προβάλει πάρα πολύ 

το Επιμελητήριο σε διάφορες εκδηλώσεις που έχει κάνει η Αλληλεγγύη του 

Πειραιά και σε άλλες δράσεις και σαν σύμβουλός μας ήταν παρών σε όλες τις 

δραστηριότητες και σε μεγάλες εκδηλώσεις, σε μουσικές εκδηλώσεις που έκανε 

η Αλληλεγγύη για τη στήριξη των αναξιοπαθούντων εδώ της ευρύτερης 

περιοχής του Πειραιά και συνεχίζει βλέπω με ένα κατάλογο που έδωσε, καλό 
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είναι να το δώσει σε όλους τους συναδέλφους να μπορέσουν να στηρίξουν όλοι 

αυτή την προσπάθεια που κάνεις κι εσύ Λευτέρη.  

 Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως και πιστεύω ότι και το επόμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο, όσοι μετέχουμε μέσα απ' αυτά, να συνεχίσουμε να 

κάνουμε πολλά περισσότερα απ' ό,τι γίνανε τώρα.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τα είπε όλα ο Πρόεδρος, τι να πω εγώ τώρα; Δεν έχει 

μείνει τίποτα. Ο τελευταίος είναι τυχερός, λέει λιγότερα. 

 Εγώ σε ό,τι με αφορά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Διοικητικής 

Επιτροπής και το Διοικητικό Συμβούλιο όλο. Σε ό,τι με αφορά προσπάθησα με 

όσες δυνάμεις είχα να κάνω το αυτονόητο. Βέβαια, θα μπορούσαμε και 

περισσότερα, θα μπορούσαμε και λιγότερα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο 

κατά τη γνώμη μας.  

 Θέλω να ευχηθώ σε όλους στις επόμενες εκλογές καλή επιτυχία. Καλό θα 

είναι το Επιμελητήριο να είναι πιο δυναμικό, πιο οργανωμένο. Βέβαια, εγώ τώρα 

την επόμενη χρονιά, στις επομένες εκλογές δεν ξέρω αν θα είμαι και υποψήφιος 

λόγω ηλικίας, εν πάση περιπτώσει, πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε και 

στηρίξουμε το Επιμελητήριο διότι όπως βλέπετε φέτος έχουμε 5.500 μέλη, από 

13-14 που είχαμε την προηγούμενη φορά. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις 

χρόνο με το χρόνο χάνονται, απαξιώνονται, σβήνουν.  

 Θα πρέπει με όσες δυνάμεις έχουμε όλοι μαζί σαν βιοτέχνες να 

ανατάξουμε όλα και να αναδείξουμε όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν την 

βιοτεχνία. 

 Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσουμε και τους υπαλλήλους του 

Επιμελητηρίου μας που μας βοήθησαν όσες φορές τους χρειαστήκαμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανακάκης. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 
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 Δεν θέλω απάντηση, απλά να το αναφέρω. Μας τα είπες πολύ καλά, 

Πρόεδρε. Το Επιμελητήριο είχε δράσεις... Στη Συνέλευση στο Μακεδονία 

Παλλάς των Επιμελητηρίων, πράγματι όλοι που βγήκαν ... ήταν όλα άριστα. 

Απέξω όμως είχε 25.000 διαδηλωτές. Είναι πράγματα που δεν συνάδουν μεταξύ 

τους. Μήπως κάτι όλοι εμείς οι επιμελητηριακοί δεν κάνουμε καλά; Θα έπρεπε 

να κάνουμε κάτι διαφορετικά ώστε αυτός ο κόσμος που διαμαρτύρεται για την 

ανεργία και το κλείσιμο των βιοτεχνιών και των επιχειρήσεων να είναι πιο 

ήρεμος και να μας έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη;  

 Δεν θέλω απάντηση σ' αυτό αλλά ίσως θα πρέπει η καινούρια Διοίκηση 

που θα εκλεγεί να έχει κατά νου, πρώτο το μέλημα, πώς θα στηρίξουμε τον 

επαγγελματία, τον βιοτέχνη και τον οικοτέχνη, παραπάνω απ' όλα αυτά που 

τόσο καλά έκανε η εξαετία η δική σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρο.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα κι από μένα. Εγώ δεν 

διαφωνώ με όλα αυτά που μας έδειξε ο Πρόεδρος, τις δράσεις και την 

οικονομική ευμάρεια του Επιμελητηρίου. Αλλά, τελικά, σκοπός του 

Επιμελητηρίου τι είναι; Να έχει πλεονάσματα; 'Η του κάθε κοινωφελούς 

οργανισμού, κάθε Δήμαρχου, είναι να έχει πλεονάσματα; Δεν είναι ο σκοπός 

αυτός. Δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός το Επιμελητήριο, ούτε οι Δήμοι, 

ούτε τίποτα. Σκοπός είναι τα χρήματα αυτά που βγάζουν να τα διαθέτουν στα 

μέλη τους και να κάνουν δράσεις οι οποίες να ευνοούν τα μέλη τους. Οταν 

έχουμε απλήρωτες τις Ομοσπονδίες δεν σημαίνει ότι όλα τα πράγματα είναι 

σωστά, έτσι; Μην τρελαθούμε. Τέλος πάντων, αυτό έτσι προς ενημέρωση.  

 Εγώ θέλω να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον κ. Χαλόφτη για τη συνεισφορά 

του στο Επιμελητήριο, την αρωγή του στην έλευση προγραμμάτων με 

αποτέλεσμα να έχουμε οικονομικά οφέλη. Επειδή κι εγώ όταν ρωτήθηκα είπα το 

οκέι, οφείλω να τον συγχαρώ δημόσια γι' αυτά που έχει πετύχει. Αυτά βέβαια 
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είναι ακόλουθο μιας καλής και σωστής παρακολούθησης και αρωγό το 

Επιμελητήριο και όλα τα στελέχη εδώ του Επιμελητηρίου είχε αυτό το 

αποτέλεσμα. 

 Τώρα, οφείλω να πω στη Διοίκηση ότι στο ξεκίνημα της θητείας τους ενώ 

είχαμε ένα πρόγραμμα 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έπρεπε να υλοποιήσουμε 

για τη ναυπηγοεπισκευή, αυτό το χάσαμε και το πήρε και το υλοποίησε το 

Εμποροβιομηχανικό. Αυτό δεν είναι στα υπέρ και δεν φτάνει όλα τα 

προγράμματα που μας δείξατε το πρόγραμμα αυτό που χάσαμε. Ετσι, για να 

ξέρουμε τι γίνεται. Δεν μίλησα τότε και δεν δημιούργησα κανένα πρόβλημα γιατί 

ήταν αρχή της θητείας και δεν ήθελα να δημιουργήσω προβλήματα.  

 Τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρο, μισό λεπτό να σε διακόψω λίγο. Δεν είχαμε διαχειριστική 

επάρκεια, δεν μπορούσαμε να το πάρουμε. Δηλαδή έπρεπε να πάμε πίσω... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε το Εμποροβιομηχανικό είχε επάρκεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς δεν είχε; Είχε πάρει πέντε προγράμματα.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είχε, δεν είχε καμία επάρκεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πήγαμε πίσω από τον Κασιμάτη εμείς έπρεπε να πηγαίνουμε.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων. Είχα πει για το λιμάνι ότι πρέπει να 

αναπτυχθεί. Και ήμασταν η μόνη παράταξη μέσα εδώ που πήραμε αυτή τη 

θέση. Κολλήσατε και πήρατε και μια θέση μαζί με τους άλλους φορείς εδώ στον 

Πειραιά να μείνει κρατικό, μέχρι που προσφύγατε στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας. Πηγαίνατε στα εγκαίνια της Cosco, φαινόσασταν πίσω από τον 

Πρωθυπουργό και ερχόσασταν εδώ και μας λέγατε λιμάνι κρατικό. Και δεν μας 

ενημερώσατε ποτέ πόσα χρήματα ξοδέψαμε για την προσφυγή στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε ένα ευρώ.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν διαφωνώ. Η λάθος θέση ήταν αυτή όμως. Σήμερα το 

λιμάνι ανακοίνωσε ότι είναι η πρώτη χρονιά απ' όταν ανέλαβε η Cosco που είχε 

πλεόνασμα οικονομικό από όλα τα χρονια τα προηγούμενα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς δεν είπαμε να μην δοθεί το λιμάνι. Εμείς λέγαμε να δοθεί η 

χρήση. Η χρήση του λιμανιού, να δώσουμε κάποιες δράσεις. Να μείνει το λιμάνι 

σε ελληνικά χέρια. Απλώς να δίναμε χρήση, πάρε ένα κομμάτι και... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε εδώ, κ. Πρόεδρε. Το λιμάνι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οτι να παίρνουμε τώρα έγκριση από τους Κινέζους δεν ήταν κάτι 

τιμητικό για μας.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πω και κάτι άλλο, για να καταλάβετε. Ηρθε ο 

Πρόεδρος ο Μακρόν και τι δήλωσε τελικά; Οτι κακώς δόθηκε το λιμάνι στην 

Cosco και θα έπρεπε να το πάρουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αλλά ο ίδιος 

παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση που να μπορει 

να διακινήσει τόσα πολλά προϊόντα ώστε να φέρει τα αποτελέσματα που έφερε 

η Cosco. Αυτά ειπώθηκαν πριν 15-20 μέρες για το λιμάνι της Cosco.  

 Οντως, η συμβολή του κ. Παπαμανώλη και νομίζω ότι ήταν και ο 

μοναδικός σύμβουλος απ' όλους τους συμβούλους του Επιμελητηρίου, απ' όλους 

τους συμβούλους και από τις επιτροπές που δημιουργήσατε και από τον αρμόδιο 

και υπεύθυνο, μάλλον που είχατε ορίσει για το Βιοτεχνικό Τμήμα που έφερε 

προτάσεις στο Επιμελητήριο. Εφερε τους ανθρώπους των Ηνωμένων Αραβικών 

Εμιράτων, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια μεγάλη εκδήλωση, όπως μια μεγάλη 

εκδήλωση ήταν και η βράβευση των παλαιών στελεχών του Επιμελητηρίου μας 

και θέλω να τον συγχαρώ κι εγώ δημόσια.  

 Από 'κει και μετά, δράσεις και ακόμα και σ' αυτές που σας προτείναμε και 

σας πρότεινα κι εγώ προς εξυπηρέτηση μελών μας και θα αναφέρω του κ. 
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Τσάκαλου το έγγραφο και το γράμμα που έστειλε, δεν το δώσατε ούτε στον κ. 

Παρισιάδη να βγάλει μια απόφαση για να το προωθήσουμε στο Υπουργείο. 

Τουλάχιστον εδώ δεν μας ενημερώσατε ότι κάνατε κάτι. Οτι προτείνατε γι' αυτό 

το θέμα που έχει με τα κλαρκ μια λύση. Ο κ. Παρισιάδης αν δούλεψε να μας το 

πει, εγώ δεν το έχω ακούσει. 

 Τώρα, θα αναφερθώ, αγαπητοί συνάδελφοι, σε μια μαύρη μέρα του 

Επιμελητηρίου μας. Μαύρη μέρα για το Επιμελητήριο. Ηθελα να πω για την 

πρώην Οικονομική Επόπτρια, η οποία νίκησε τον καρκίνο, γιατί είχε καρκίνο 

αλλά επέζησε, τουλάχιστον είναι καλά στην υγεία της, για την αντικατάστασή 

της και για τον τρόπο συμπεριφοράς του Προέδρου απέναντι στον πρώτο 

συνδυασμό του Επιμελητηρίου και γενικά και για τους δύο συνδυασμούς, για τη 

συμπεριφορά σας γενικά όλων απέναντι στον πρώτο συνδυασμό. Γιατί μπορεί 

εμείς να ήρθαμε πρώτοι κι εσείς να κάνατε την κολεγιά και να κερδίσατε το 

Επιμελητήριο. Αυτό δεν σας απαλλάσσει από την προσωπική σας ευθύνη 

απέναντι στην παράταξη την άλλη, γιατί εγώ το θεωρώ προσβλητικό, έτσι; Να 

μην σέβεστε τον πρώτο συνδυασμό και θα πω επακριβώς τα γεγονότα και 

υπάρχουν άνθρωποι εδώ να το αποδείξουν. 

 Θέλατε να αντικαταστήσετε την κα Μιχοπούλου και προτείνατε στον κ. 

Στρατή και τον δείξατε κιόλας εδώ πέρα ότι πήγατε και στο δικαστήριο. 

Προτείνατε στον κ. Στρατή να τον κάνετε στη θέση του κ. Ματθιουδάκη 

Οικονομικό Επόπτη και τον κοροϊδέψατε.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Οχι, κάνετε λάθος.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το είπα σε σας. Πριν από σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, Σπύρο. Δεν είναι έτσι. Η κα 

Μιχοπούλου έφυγε πολύ αργότερα αν θυμάσαι. Μετά πήρε σύνταξη. 
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε να πω εγώ τα πράγματα και θα καταλάβετε. Ηρθε 

λοιπόν στην παράταξη και είπε ότι, κύριοι, αυτό κι αυτό μου προτείνανε. Και όλη 

η παράταξη συνεδρίασε, εγώ δεν συμφωνούσα γιατί ήξερα ότι θα τον 

κοροϊδέψετε, ειλικρινά το λέω, και όλη η παράταξη πρότεινε να είναι υποψήφιος 

και ήρθε και σας είπε και μετά τον πουλήσατε, τον αδειάσατε. Και ήρθε σ' αυτό 

το βήμα εδώ, σ' αυτό το βήμα εδώ ήταν και τον δείχνετε κιόλας ότι πήγατε στο 

δικαστήριο και υποστηρίξατε τους βυρσοδέψες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το επάγγελμα πήγαμε, ναι. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κακώς. Και σας είπε ότι δεν φοράτε παντελόνια. Σας είπε ότι 

δεν φοράτε παντελόνια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα που είπε τέτοιο πράγμα, άντε τώρα.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Τα πρακτικά είναι στη διάθεσή σας. Εδώ είναι οι άνθρωποι και 

μπορειτε να το αποδείξετε. Αυτό ήταν, σας είπα, η μαύρη μέρα του 

Επιμελητηρίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η κα Μιχοπούλου, για να ξεκαθαρίσει και το τοπίο αυτό, η 

κα Μιχοπούλου είχε ένα πρόβλημα υγείας. Η κοπέλα είπε θα παραιτηθεί. Εμείς 

της είπαμε ότι θα καθήσεις και σε στηρίξουμε όσο μπορούσαμε και πραγματικά 

η κοπέλα μετά αποκαταστάθηκε η υγεία της και παρέμεινε η κοπέλα και έμεινε 

πολύ περισσότερο καιρό έμεινε μετά και μετά μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε κι 

έφυγε. Απλά πράγματα ήταν. Απλώς είχαμε πει σε περίπτωση που 

αντικατασταθεί να προτείναμε τότε στο Νίκο. Αλλά ο Νίκος βιάστηκε και έλεγε 

πράγματα και θάματα. Τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν ήταν η κατάλληλη 

στιγμή.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σου πω κάτι; Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ανταλλάξαμε 

τίποτα, εδώ έχουμε καθήσει σαν Διοίκηση μαζί... 
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε, αυτά θα έπρεπε να σηκωθείτε στο 

βήμα την ημέρα που σας τα είπε και να πείτε, κ. Στρατή, έχετε λάθος. Επρεπε 

να σηκωθείτε στο βήμα εκείνη την ώρα, εδώ είναι όλοι οι συνάδελφοι και να 

πείτε.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θυμόσαστε είπα αρκετά.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μιλήσατε καθόλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα που δεν είπα... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μιλήσατε καθόλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, τι να του πω τώρα; Ο Νίκος έβγαινε κι έλεγε πράγματα 

που τον είχατε καθοδηγήσει, όχι ακριβώς τι είχε γίνει. Εδώ είναι, να έρθει και ο 

Νίκος μια μέρα και να τα πούμε από κοντά όποτε θέλετε. Δεν είναι θέμα τώρα 

έτσι, ούτε τον πουλήσαμε. Εδώ είμαστε σαν Διοίκηση... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, ας πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... και πάλι καλά που έγινε η γυναίκα καλά να πούμε, προς Θεού. 

Υπήρχε πρόβλημα με τη γυναίκα.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ας πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο έχει να κάνει με τα 

συμβούλια, τις παρουσίες των συμβούλων και γενικά και εδώ τη συμπεριφορά 

σας απέναντι στους ανθρώπους. 

 Κάνατε μια συνεργασία, δεν κάνατε; Κάνατε. Είπατε να κάνουμε με 21 

συμβούλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που κάναμε πάντα, ρε Σπύρο.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν διαφωνώ. κ. Κωνσταντόπουλε, όταν ξεκίνησε η 

θητεία μας δεν σας είπα ότι δεν πρόκειται να κάνετε ούτε με 21; Λοιπόν, από 

'κει και μετά, ξεκινήσαμε τα συμβούλια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντα δύο, το ίδιο δεν γινοταν χρόνια τώρα; Τι μου λες τώρα; 
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε εδώ, ακούστε εδώ. Πάρτε τον κατάλογο παρουσιών 

και να δείτε αν από μόνοι σας και οι δύο συνδυασμοί μία φορά είχατε 21 άτομα. 

Δεν μπορούσατε να κάνετε συμβούλιο χωρίς να είμαστε παρόντες. Σε κανένα 

συμβούλιο. Κρύβατε τα συμβούλια, κρύβατε τα συμβούλια μέσα από τις 

εκδηλώσεις. Εχετε γράψει συμβούλιο με εννέα άτομα παρόντες εδώ γιατί ήταν 

μέσα σε εκδήλωση. Αυτό δεν είναι τιμητικό ούτε για σας ούτε για μας ούτε για 

τους συμβούλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρο, μη λες τέτοια πράγματα όμως γιατί δεν ισχύουν.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε με, ακούστε με. Οχι, είναι αλήθεια και πρέπει να τ' 

ακούσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, δεν είναι αλήθεια.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αλήθεια είναι και παραλήθεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ειναι αλήθεια. Εντάξει τώρα.... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σπύρο, για να διευκολύνουμε όλοι, αυτό κάνανε και τις 

προηγούμενες... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Ποτέ δεν κάναμε όμως 

συμβούλια και εκδηλώσεις για να κρύβουμε τα συμβούλια. Γινόντουσαν 

εκδηλώσεις ξεχωριστά και άλλη μέρα ήταν τα συμβούλια. Εσείς για να 

καλύπτεστε βάζατε τα συμβούλια μαζί με εκδηλώσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ότι γίνανε δύο συμβούλια... στα έξι χρόνια. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Φτάσατε στο σημείο, φτάσατε στο σημείο να δηλώνετε και 

να καλείτε τον κόσμο τέσσερις η ώρα το μεσημέρι καλοκαίρι. Φτάσατε στο 

σημείο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 4 η ώρα;  
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: 4 η ώρα το μεσημέρι να έχετε βάλει συμβούλιο. Φτάσατε στο 

σημείο Μεγάλη Βδομάδα να μας έχετε καλέσει εδώ πέρα να κάνουμε συμβούλιο. 

Μα είναι δυνατόν ποτέ αυτο το πράγμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα αν υπήρχε ένα θέμα που ήταν σοβαρό δεν έπρεπε δηλαδή να 

παρθεί μια απόφαση;  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπήρχε κανένα σοβαρό θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να το κάναμε Μεγάλη Βδομάδα έτσι.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ είναι τα παιδιά, ρωτήστε τα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή το κάναμε έτσι Μεγάλη Βδομάδα; Δηλαδή εμείς δεν 

θέλουμε να κάνουμε Πάσχα;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγινε μια φορά 4 η ώρα γιατί μετά είχαμε εκδήλωση. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ρε παιδιά, δεν κάνουν 4 η ώρα. Γιώργο μου, δεν έχει 

τελειώσει ακόμα ο κόσμος τη δουλειά του. 4 η ώρα... Εντάξει, ας έχουμε... 

Τουλαχιστον μην μας υποτιμάτε, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Υποτιμάτε τον 

κόσμο και γι' αυτό δεν υπάρχει και κόσμος εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν υπάρχουν και 

σύμβουλοι. Θέλει σεβασμό και ο αντίπαλος και όλοι. Αν δεν σέβεστε τους 

αντιπάλους σας δεν μπορείτε να πάτε πιο πέρα. Ο σεβασμός στον αντίπαλο είναι 

το πρώτο πράγμα. 

 Λοιπόν, ας πάμε λίγο πιο πέρα. Πέρυσι αποφασίσατε να κόψετε την πίτα 

και τα τρία Επιμελητήρια. Εγώ δεν διαφωνώ. Σας έριξαν, σας έκαναν οτιδήποτε. 

Μετά, κόψαμε την πίτα όπως την κόψαμε, δεν μπορούσατε να βγάλετε ένα 

δελτίο τύπου και να κατηγορείτε τα άλλα Επιμελητήρια; Δεν μπορούσατε να 

βγάλετε ένα δελτίο τύπου και να λέτε, παιδιά, αυτό κι αυτό συνέβη; Γιατί όπου 

κυκλοφορούμε, Γιώργο ήμασταν μαζί, μαζί δεν ήμασταν στο 

Εμποροβιομηχανικό; Ξέρετε τι μου λέγανε; Πού ήσαστε εσείς, γιατί δεν ήρθατε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτοί που ξέρανε, ξέρανε Σπύρο γιατί δεν πήγαμε εκεί. Και να 

γινόμασταν ρόμπα σαν επιμελητηριακός χώρος, δεν θα το κάναμε ποτέ. Δεν θα 

το κάναμε ποτέ.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν διαφωνώ. Σας είπα βγάλτε ένα δελτίο τύπου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα το κάναμε ποτέ, γιατί, ξέρεις γιατί; Γιατί έπρεπε μετά αν 

κάναμε δελτίο τύπου έπρεπε να πούμε την πραγματικότητα ότι πήγε ο άλλος να 

μας σύρει, εμείς σαν φτωχοί συγγενείς... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ρε παιδιά, φαίνεται τώρα ότι εμείς έχουμε το λάθος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, γιατί; Είχαμε συμφωνήσει επί ίσοις όροις και από 'κει και πέρα 

βγαίνει τελικά και λέει εγώ θα κάνω μια βράβευση. Εμείς δεν έχουμε ανθρώπους 

να βραβεύσουμε;  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν διαφωνώ, ρε παιδιά. Εγώ δεν διαφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελεος τώρα δηλαδή! Απλώς, προς γνώση και συμμόρφωση για 

τους επόμενους, δηλαδή να ξέρουμε ότι από 'κει και πέρα ότι παίζουν το παιχνίδι 

διαφορετικά. Εμείς κρατήσαμε το Επιμελητήριο ψηλά και εκεί που έπρεπε να το 

κρατήσουμε. Σε όλες τις διαδικασίες. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Πάμε πιο πέρα λίγο. Μας φέρατε λοιπόν μετά την κοπή της 

πίτας και αφού τα βρήκατε με τα άλλα Επιμελητήρια, τη συγχώνευση των 

Επιμελητηρίων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφερα εγώ τέτοιο πράγμα;  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν φέρατε θέμα εδώ πέρα συγχώνευση των Επιμελητηρίων;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φέραμε θέση, ναι, θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τι πιο 

καθαρό;  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν διαφωνώ, εγώ δεν διαφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κακό ήταν δηλαδή;  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  
 

  49 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν σας είπα τίποτα. Δεν ήρθε θέμα 

συγχώνευση Επιμελητηρίων;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρθε θέμα, ακριβώς. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ηρθε, δεν ήρθε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσιολογικό είναι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, έπρεπε να πάρουμε θέση όλοι.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας πω κάτι; Πήρατε θέση ότι συμφωνείτε, δεν πήρατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε; Σπύρο, είπαμε θα το βάλουμε θέμα... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Η μόνη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε θα το βάλουμε θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκεί 

συμφωνήσαμε. Και το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ο μόνος συνδυασμός που είπαμε όχι και γιατί είπαμε όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή είπαμε Ναι εμείς;  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πω τι είπατε. Θα σας πω τι είπατε. Ο μόνος 

συνδυασμός που είπε όχι ήταν ο δικός μας και εγώ βγήκα από αυτό το βήμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί είπαμε ναι εμείς; Είπε ναι ο Κωνσταντόπουλος;  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μην βιάζεστε, ρε παιδιά. Θα σας πω. Εγώ είπα απ' αυτό το 

βήμα ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα γιατί δεν έχουν υπογραφεί οι 

υπουργικές αποφάσεις. Αυτό δεν είπα, Γιώργο;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σωστά, ναι. Δεν μπορούσε να γίνει εκ των πραγμάτων. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Και όποιος θέλει, λέω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ήταν πριν την κοπή νομίζω.  Τέλος πάντων, δεν ήταν μετά την 

κοπή.  
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει σημασία πότε ήταν, πριν την κοπή ή μετά την κοπή. 

Σήμερα γιατί δεν... Πού είναι η συγχώνευση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μας πουν αυτοί γιατί δεν την κάνανε. Εμείς είπαμε όχι γιατί 

εμείς... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Πού είναι η συγχώνευση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς είπαμε, εγώ δεσμεύομαι να το φέρω στο Διοικητικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα αποφασίσω εγώ αν θα 

ενωθεί το Επιμελητήριο ή θα αποφασίσουμε εμείς τρία άτομα για το εάν ενωθεί 

το Επιμελητήριο;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εμείς δικαιωθήκαμε στο τέλος, Σπύρο. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Πάμε παρακάτω, εντάξει, δεν πειράζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν θα το κάναμε ποτέ αυτό, ούτε μπορουσαμε να το 

κάνουμε.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε, αγαπητοί συνάδελφοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο και λέγαμε ότι, ναι, πάμε, 

πάμε.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Η ανθρώπινη συμπεριφορά σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας 

είναι το παν. Δεν μπορείτε ούτε να μας προσβάλλετε, ούτε τίποτα. Θέλετε να 

κάνετε οτιδήποτε; Κάντε το. Αλλά πρέπει να έχετε ένα σεβασμό. Δεν μπορείτε 

να προσβάλλετε ούτε τον κ. Στρατή ούτε κανέναν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σού είπα πώς έγινε με το Νίκο τώρα, μην το ξαναβάζεις το θέμα. 

Και ο Νίκος το κατάλαβε το λάθος και γι' αυτό δίνουμε μάχη μαζί. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Και η συμπεριφορά σας απέναντι στο συνδυασμό με τις 

διαγραφές των μελών που ήρθε τον Ιούλιο, ενώ ξέρετε ότι το Δεκέμβριο έχουμε 
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εκλογές, έχουν προκηρυχθεί εκλογές, φέρνετε θέμα. Και να σας πω και κάτι; 

Καλά το έβαλε θέμα ο κ. Μουστάκας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κάποια στιγμή... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε με να πω. Καλά έκανε κι έβαλε θέμα τη 

συγκεκριμένη μέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη το λες όμως. Το αφήσαμε, συμφωνήσαμε, το αφήσαμε. 

Τέρμα.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Τη συγκεκριμένη μέρα υπήρχαν θέματα τα οποία ήταν πολύ 

σοβαρά και ήμασταν 13 άτομα και έρχεται μέσα ο κ. Μουστάκας και λέει, γιατί 

ρε παιδιά κάνετε, μου λέει. Λέω, κοίταξε να δεις, αυτό είναι. Λέει εγώ θα βάλω 

θέμα. Λέω, να βάλεις θέμα. Με συγχωρείτε, την υποχρέωση που είχατε να έχετε 

εσείς απαρτία τη μεταφέρατε σε μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν την μετέφερα σε σας.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς είχατε υποχρέωση να έχετε πάντα εδώ πέρα την 

πλειοψηφία. Ετσι γίνεται παντού. Ετσι γίνεται παντού. Μην κοιτάτε που δεν 

έρχεται ο κόσμος. Αλλά αυτό είναι. Μην το βάζετε σε μας. Το ότι έβαλε θέμα ο 

κ. Μουστάκας και βάλαμε μερικές φορές, είναι αλήθεια. Αλλά δεν μαζεύονταν, 

εσείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα θα είμαστε 41 και θα μαζευόμαστε.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε τώρα θα μαζευόμαστε. Ούτε τώρα θα μαζευόμαστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε τώρα θα μαζευόμαστε;  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε τώρα θα μαζευόμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αν 

συνεχίζετε να έχετε αυτή την πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά, ούτε τώρα 

θα έχουμε. Πρέπει να... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σπύρο, και πιο παλιά αν θυμάσαι οτι... 
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Παιδιά, κάθε χρόνο και καλύτερα, έτσι; Εντάξει, θέλετε να 

πάμε και στο 1800;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, δεν πάμε, δεν πάμε. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πάμε, όχι. Λέμε τώρα ότι αυτά τα κάναμε. Πρέπει τώρα 

λοιπόν, εγώ θα πάω παραπέρα, αφήστε με να πάω παραπέρα. Θα σας πω, θα 

πάμε παραπέρα. Σας είπα ότι με αυτές τις κοινωνικές συμπεριφορές δεν 

μπορούμε να πάμε πιο πέρα. Ούτε ο καθένας να είναι αιθεροβάμων και να 

πετάει στα σύννεφα. Πρέπει ο καθένας να είναι προσγειωμένος και να απαιτεί 

αυτό που δικαιούται. Και να μην λέει μπούρδες, να μην πω τίποτε άλλο. Εντάξει;  

 Τώρα έχουμε εκλογές. Είναι τρεις συνδυασμοί, τέσσερις συνδυασμοί. Δεν 

ξέρω, το ΚΚΕ έφυγε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φύγανε. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω αν θα είναι και πέμπτος. Μπορεί να είναι και 

πέμπτος. Θα έρθουν καινούριοι άνθρωποι εδώ πέρα και πολλοί είναι και 

καινούριοι, γιατί το Επιμελητήριο ανανεώθηκε. Εγώ με τον κ. Κωνσταντόπουλο 

απ' ό,τι φαίνεται είμαστε από τους πιο παλιούς εδώ. Εχουμε συμπληρώσει 30 

χρόνια και βάλε. Εντάξει. Πρέπει αυτή την εμπειρία που έχουμε όλα αυτά τα 

χρόνια. Α, είναι και ο κ. Εξαρχος. Συγγνώμη, δεν πήρες σύνταξη ακόμη; Πήρες 

σύνταξη ή όχι;  

ΕΞΑΡΧΟΣ: Φεύγω τώρα, τελευταία.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, κ. Εξαρχε.  

ΕΞΑΡΧΟΣ: Πλάκα κάνω. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει αυτή την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα 

χρόνια να την μεταφέρουμε εδώ σ' αυτό τον κόσμο γιατί είστε νέοι. Υπήρχαν 

εδώ συνδυασμοί οι οποίοι πήραν αυτοδυναμίες. Σ' αυτούς τους ανθρώπους δεν 

μπορείς να πεις τίποτα. Οταν ο άλλος έχει πάρει αυτοδυναμία θα πάρει το 
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Επιμελητήριο. Οταν όμως είναι τρεις συνδυασμοί οι οποίοι είναι ισάξιοι, δεν 

μπορείς να πετάς τον πρώτο απέξω. Δεν είναι κοινωνικά σωστό. Δεν ειναι 

κοινωνικά σωστό. Αυτό θέλω να πω. Και το λέω γιατί την επόμενη φορά το ίδιο 

αποτέλεσμα θα είναι εάν δεν είμαστε πέντε και καλό είναι να το σκεφτείτε όλοι 

σας. Να έχετε περισσότερο μυαλό να το σκεφτείτε.  Εγώ εύχομαι σε όλους 

καλή επιτυχία, μπορεί να ήμουν καυστικός σήμερα τελευταία μέρα, γιατί δεν 

ξέρω αν θα κάνουμε άλλο συμβούλιο ή αν θα είμαι και παρών, σε όλους καλή 

επιτυχία. Συγγνώμη ζητώ εάν σε όλα αυτά τα 6 χρόνια πίκρανα κάποιους ή 

στενοχώρησα, αλλά δυστυχώς πρέπει το έργο που έχουμε σαν αξιωματική 

αντιπολίτευση κάποιες φορές να το κάνουμε και πράξη. Πολλές φορές δεν 

μίλησα και κατάπια πράγματα, αλλά σε έναν απολογισμό πρέπει να ειπωθούν 

όλα. Εδωσα τα συγχαρητήρια σε ανθρώπους που το αξίζανε, δίνω συγχαρητήρια 

σε σας για όλες τις εκδηλώσεις που κάνατε, μπορεί κάποιες να είχαν και μια 

φιέστα πάνω τους ή να μην είναι, πώς το λένε, αυτό που είναι. Εγώ θέλω να 

συγχαρώ κι εσάς όλους και τον κ. Ψαρρά και τον κ. Ματθιουδάκη και τον κ. 

Κωνσταντόπουλο και εσάς κ. Μιχάλαρε, για όλα αυτά που προσφέρατε στο 

Επιμελητήριο.  

 Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, παιδιά.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να 'σαι καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μουστάκας. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Καλησπέρα, συνάδελφοι. Οπως βλέπεις πάλι Πρόεδρε, πάλι λίγοι 

μείνανε. Το τελευταίο συμβούλιο είναι ή θα ξανακάνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ξανακάνουμε άλλο ένα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν βάζω τώρα διακοπή συμβουλίου, την άλλη φορά άκουσες τι 

είπε και ο Σπύρος και είχε δίκιο που το έβαλε, γιατί ήταν πραγματικά θέματα 

σοβαρά, γι' αυτό και δεν ήρθα στο προηγούμενο, στο προπροηγούμενο 
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συμβούλιο, όχι γιατί δεν ήθελα, απλά είχα υποχρέωση και έλειπα, ήμουν εκτός. 

Γι' αυτό και δεν ήμουνα. Αλλά όταν παίρνουμε οικονομικά θέματα και όταν είναι 

σοβαρά θα πρέπει να υπάρχει απαρτία. Και για να υπάρχει απαρτία τι σημαίνει; 

Γιατί δεν έχουμε απαρτία και γιατί ο κόσμος απαξιώνει το Επιμελητήριο; Είναι 

για όλα αυτά που ακούστηκαν. Κι εσύ καλά τα είπες, Πρόεδρε, έκανες 

απολογισμό, έφυγε πάλι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι ο Σπύρος. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Οχι ο Σπύρος, δεν μιλάω για τον Σπύρο. Μιλάω για την άλλη την 

παράταξη. Ερχονται λένε μια κουβέντα και φεύγουν. Να, γι' αυτό είχα βάλει και 

να γίνει και την άλλη φορά, είχα βάλει δύο φορές αν θυμάστε το θέμα ότι θα 

έπρεπε να είχε εφαρμοστεί απο την αρχή το καταστατικό. Και εσείς κάνατε 

απολογισμό και ο Σπύρος είπε τα δικά του και οι άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι 

αποχωρήσανε και ο Γιώργος είπε τον απολογισμό του. 

 Δεν άκουσα όμως κάτι άλλο. Πώς θα μαζέψουμε τον κόσμο. Και για να 

μαζέψουμε τον κόσμο για να είναι εδώ, εγώ κάνω μία πρόταση. Πάμε σε ενιαίο 

ψηφοδέλτιο. Δεν περισσεύει κανένας, εγώ αυτη την πρόταση κάνω, διότι άμα 

αρχίσουμε και πηγαίνουμε ο ένας από 'δω, ο άλλος από 'κει, στις επόμενες, στις 

εκλογές που θα έρθουν πάλι το ίδιο θα είμαστε. Να πάρει ο καθένας αυτό που 

του μερίζει, αυτό που μπορεί, αυτό που έχει τη δύναμη και να έρθουν άνθρωποι 

οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν. Αν ερχόμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε 

φιέστες, αν ερχόμαστε εδώ πέρα για να έχω κόντρα εγώ με το Μιχάλαρο και με 

τον κάθε Μιχάλαρο και όποιον Πρόεδρο είναι, εγώ δεν θα ξανάρθω, Πρόεδρε. 

Λυπάμαι που το λέω από το βήμα, το να έρθουμε εδώ πέρα να κάνουμε, δηλαδή 

να ερχόμαστε και όπως πολύ σωστά είπε ο Σπύρος να καλύπτουμε και τη 

Διοίκηση αυτή που πέρασε, που δεν υπήρχε, δεν συμπλήρωνε για να γίνει το 

ένα Διοικητικό Συμβούλιο, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά και εσείς είχατε τις 

αγωνίες σας, είδατε ότι δεν ερχόταν ο κόσμος. 
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 Γιατί δεν έρχεται ο κόσμος, αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Αυτό 

λοιπόν που πρέπει να κάνουμε, εγώ πιστεύω, είναι να πάμε όλοι μαζί. Δεν 

περισσεύει κανένας. Ερχονται εκλογές. Βάλτε το να καθήσουμε να το 

συζητήσουμε όλοι μαζί για να προχωρήσουμε εκεί πέρα. Να βρούμε μια λογική. 

Εμένα δεν μ' ενδιαφέρουν τα αξιώματα. Αμα θέλεις να δουλέψεις δεν είναι 

ανάγκη να είσαι ούτε στη Διοικητική Επιτροπή ούτε Πρόεδρος ούτε Γραμματέας 

ούτε οτιδήποτε. Μπορείς να δουλέψεις και όπως δουλεύουμε όλα αυτά τα 

χρόνια.  

 Οπου κι αν πάω, απ' όποιο βήμα κι αν βρεθώ αυτό που λέω είναι η 

ενότητα. Σε όλες, σε όλα τα όργανα που συμμετέχω και στο σωματείο μου και 

στην Ομοσπονδία του Πειραιά αλλά και στη ΓΣΕΒΕΕ αυτές είναι οι προτάσεις, να 

πάμε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, να είμαστε ενωτικοί. 

 Εβαλε ένα πολύ σωστό πάλι θέμα ο Σπύρος. Είπε προηγουμένως για τις 

Ομοσπονδίες. Πώς θα μείνουν οι Ομοσπονδίες, Πρόεδρε; Αφού δεν έχουμε 

πληρωθεί. Εδώ έχω φωνάξει πάρα πολλές φορές, πήραμε έναντι το '09 1.500, 

Ταμία; 1.500 ευρώ. Εναντι του '09, η Ομοσπονδία του Πειραιά, η Βιοτεχνική 

Ομοσπονδία του Πειραιά. Πώς να δουλέψει; Πώς να κρατήσουμε τα μέλη; Τι να 

πούμε; Πολλές φορές σας έχω πει έχω την αγωνία και σας λέω, Πρόεδρε, θα 

κλείσει η Ομοσπονδία. Ηρθαμε εδώ επανειλημμένως, δώστε χρήματα στις 

Ομοσπονδίες, να δώσουμε και στα σωματεία. Η Ομοσπονδία δεν θα τα πάρει για 

να τα κάνει κουμπαρά. Τα δίνει κι αυτή και αυτός είναι ο σκοπός της, να δοθούν 

στα σωματεία. Γιατί να δοθούν στα σωματεία; Για να έρθουν πιο κοντά. Βλεπετε 

ότι όλα τα σωματεία, ένα ένα κλείνει.  

 Σκεφτείτε το η επόμενη Διοίκηση που θα βγει, όποια κι αν είναι αυτή, να 

πάει κοντά στις Ομοσπονδίες, να πάει κοντά στα σωματεία, στη βάση και όχι να 

ασχολούμαστε μόνο με ένα συγκεκριμένο θέμα. Με μία συγκεκριμένη 

Ομοσπονδία και με ένα συγκεκριμένο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ολες οι 
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Ομοσπονδίες θα πρέπει να είναι κοντά. Ολα τα σωματεία να είναι κοντά. Αυτό 

το βάρος να δώσετε. Εκκληση κάνω. Καθίστε κάτω να τα συζητήσουμε, δεν 

περισσεύει κανένας. Εγώ, αυτή είναι η άποψή μου. 

 Καλή επιτυχία σε όλους και από τα δρώμενα θα πράξουμε και τα 

ανάλογα. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που 

τοποθετήθηκαν και είπαν τη  θέση τους και την άποψή τους. 

 Εμείς είμαστε περήφανοι για το έργο που κάναμε αυτή την εξαετία, 

μακάρι η επόμενη Διοίκηση να κάνει περισσότερα από αυτά. Εμείς τα χρήματα 

δεν τα μαζέψαμε ούτε να είμαστε, να κάνουμε ταμείο ή να κάνουμε κουμπαρά. 

Τα μαζέψαμε τα χρήματα να πάνε ανταποδοτικά για τα μέλη και κάνοντας όλες 

αυτές τις δράσεις προσπαθώντας να στήριξουμε την Τεχνική Εκπαίδευση, 

προσπαθώντας να στηρίξουμε το Επιμελητήριο πάνω απ' όλα να υπάρχει για να 

μπορεί να λειτουργήσει και σε καλύτερες συνθήκες, να είμαστε πολύ πιο κοντά, 

δίπλα στον βιοτέχνη αυτόνομα, δυνατοί και ισχυροί.  

 Οσο για το κομμάτι, αυτό το πρόγραμμα το μεγάλο που είπατε εμείς δεν 

είχαμε διαχειριστική επάρκεια, γιατί δυστυχώς εδώ ήμουν κι εγώ άτομο των 

προηγούμενων Διοικήσεων και εδώ έχουμε τεράστια ευθύνη που δεν είχαμε 

πάρει μία διαχειριστική επάρκεια. Ενα κόστος, παρ' όλο που εγώ το έβαζα τότε 

από όλες τις θέσεις συνέχεια ότι έπρεπε το Επιμελητήριο μας να είχε 

διαχειριστική επάρκεια, το Επιμελητήριό μας να είχε μια Αναπτυξιακή και ποτέ 

δεν έγινε. Δυστυχώς όμως, το Επιμελητήριο βρέθηκε χωρίς να μπορεί να μπει 

πουθενά. Επρεπε να σέρνεται πίσω από τον καθένα για να πάρει κάτι, αυτό που 

το δικαιούται και αυτό που του αναλογούσε. Το καταφέραμε, πιστεύω αυτά τα 

έξι χρόνια κάναμε προσπάθειες, πήρε βαθμολογία το Επιμελητήριο μπαίνοντας 

σε κάποιες δράσεις και πραγματικά με τη συνεργασία των συνεργατών μας και 

των ανθρώπων που ήταν εδώ και του προσωπικού του Επιμελητηρίου, μια 
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τεράστια προσπάθεια, το οποίο κατάφερε το Επιμελητήριο να γίνει καταρχήν 

γνωστό πανελλήνια. Καταρχήν, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά έχουμε γίνει 

γνωστοί σε όλα τα επίπεδα, παντού, τις θέσεις μας, οι θέσεις μας είναι πάρα 

πολύ δυνατές και ισχυρές σε όλες τις τοποθετήσεις, σε Κεντρική Ενωση 

Επιμελητηρίων, σε όλους τους φορείς και παντού είμαστε συνομιλητές δυνατοί 

και αξιόπιστοι και πολλές φορές παρακολουθούν εμάς για να προχωρήσουν κι 

αυτοί, να κάνουν τα επόμενα βήματά τους. 

 Είμαστε αυτοί που μαζέψαμε τα τρία Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, κάναμε τις 

συναντήσεις, ήταν η πρότασή μας, μαζευτήκαμε τρεις φορές για να έχουμε 

κοινές θέσεις και κοινούς στόχους και κοινές προτάσεις.  

 Εγώ είμαι πραγματικά πάρα πολύ περήφανος για όλο το Διοικητικό 

Συμβούλιο, για όλους σας, αυτοί που συμμετείχαμε, αυτοί που ήμαστε εδώ. 

Αυτοί που καναμε την προσπάθεια. Το καράβι προχώρησε, πήγε πολύ μπροστά. 

Πήγε πάρα πολύ καλά και μακάρι, σας είπα κάτι, να γίνει αυτό που κάναμε εμείς 

να το συνεχίσει η επόμενη Διοίκηση. Ας μην είναι παραπάνω, ας είναι το ίδιο 

τουλάχιστον. Και ειλικρινά σας το λέω, το Επιμελητήριο τώρα θα έχει πολύ 

καλύτερο δρόμο και πολύ καλύτερο περιβάλλον να εργαστεί και με πολύ 

καλύτερη υποδομή. Εχει μια υποδομή τώρα που μπορεί να ξεκινήσει να κάνει 

οποιεσδήποτε δράσεις και να στηρίξει τα σωματεία και να στηρίξει τις 

Ομοσπονδίες και να στηρίξει, γιατί; Γιατί τώρα έχει μπει το νερό είπαμε στ' 

αυλάκι. Τώρα έχει έσοδα. Τώρα έχει καταφέρει κι έχει δημιουργήσει πόρους, να 

παίρνει έσοδα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι, ρε Πρόεδρε, αλλα αυτό το λες, συγγνώμη να σε διακόψω, 

το λες τόσο καιρό.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Επιμελητήριο έπρεπε, το μέλημά μας ήταν να σωθεί πρώτα το 

Επιμελητήριο για να σωθείτε κι εσείς. Πιστεύω βοηθήσαμε και σωματεία... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Τώρα εντάξει, έχετε αποθεματικό. Δώστε στα σωματεία... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βοηθήσαμε και σωματεία και Ομοσπονδίες και θα σας δείξουμε κι 

ένα απολογητικό και στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο καλό είναι να δώσουμε 

ένα έντυπο το τι χρήματα έχουμε δώσει σε κάποια σωματεία και σε κάποιες 

Ομοσπονδίες.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δώστε το. Τουλάχιστον να ξέρουμε. Αυτό που είπαμε κι εδώ, όχι 

επιλεκτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν δώσαμε επιλεκτικά πουθενά. Δεν εχουμε δώσει επιλεκτικά.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν δώσατε, Πρόεδρε, σας λέω η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών 

Σωματείων Πειραιά θα κλείσει. Σας το φωνάζω τόσο καιρό. Δεν έχει πόρους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα αυτη τη στιγμή, το μέλημά μας είναι 

να προχωρήσουμε να στηρίξουμε το χώρο των βιοτεχνών. Και ταυτόχρονα να 

αγοράσουμε, το Επιμελητήριό μας, κάποιους χώρους, να παραμείνουν τα 

χρήματα να είναι χρήσιμα για τις Ομοσπονδίες, για τα σωματεία και για δράσεις 

και μέσα σ' αυτό το κτίριο, αυτούς τους όροφους που πήραμε από πάνω, να 

δούμε αν έχουμε δυνατότητα να αγοράσουμε κι άλλα γραφεία και κάποια στιγμή 

αυτό το κτίριο να πάρουμε το περισσότερο και να ανήκει μες στο κέντρο του 

Πειραιά ένας χώρος, να γίνει μια αίθουσα, καταρχήν να γινει μια ανανέωση της 

αίθουσας αυτής εδώ, φέραμε ήδη, ήρθε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

ένας αρχιτέκτονας και μας έκανε δωρεάν μια μελέτη, ένα πολύ ωραίο χώρο, να 

γίνει ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, ανθρώπινος και ζεστός για να ξεκινήσετε να 

τον χρησιμοποιείτε εσείς, γιατί ο χώρος ειναι δικός σας αυτός, δεν είναι δικό 

μας, ο χώρος των βιοτεχνών είναι, ο χώρος των επιχειρήσεων θα είναι, θα τον 

χρησιμοποιείτε όλοι και εμείς ως Διοίκηση είμαστε περήφανοι για το έργο μας. 

Και ειλικρινά το λέω περήφανοι, γιατί εγώ αφιέρωσα πάρα πολλές ώρες, πάρα 

πολύ χρόνο και το ξέρετε πολύ περισσότερο, ήμουν πολύ περισσότερο από 

ανθρώπους που ήταν δίπλα. Εγώ ήμουν εδώ στο Επιμελητήριο τρεις φορές τη 

βδομάδα τουλάχιστον, ήμουν δίπλα σε όποιον κλάδο ζήτησε βοήθεια από εμένα, 
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ήμουν δίπλα σε όποιον βιοτέχνη, όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

έφερε μια θέση, μια πρόταση, χωρίς να ντραπώ, χωρίς να πω, α, δεν είναι του 

δικού μου συνδυασμού, άρα πώς θα το καρπωθώ και μακάρι το επόμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο να είναι πολύ πιο χρήσιμο και να αντικαταστήσει...  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Μα δεν σε κατηγόρησα Πρόεδρε. Η Διοίκηση είπα γενικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω, το ξέρω. Λέμε τώρα.. Αυτό που θέλω από σας είναι να 

συνεχίσουμε όπως μπορούμε, κι εγώ την ενότητα θέλω και εγώ τη δυναμική 

θέλω ... . 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ετσι, δεν σε άκουσα να το λες αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντα το λέω.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Τώρα το λες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και θέλω να συνεχίσουμε όλοι μαζί και να προχωρήσουμε μέσα 

από την ενότητα, μέσα από τη συνεργασία για το καλό της βιοτεχνίας και να 

συνεχίσουμε αυτό το έργο που προσπαθήσαμε και κάναμε και να συνεχιστεί, 

γιατί μπορεί να συνεχιστεί και να φέρει πολύ περισσότερα πράγματα για όλους 

τους βιοτέχνες.  

 Και πάλι σας ευχαριστώ, νομίζω κλείνει η συνεδρίαση.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ειλικρινά, Πρόεδρε, χαίρομαι γι' αυτό που είπες για ενότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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