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Συνεδρίαση της 31ης Οκτωβρίου 2017 (επαναληπτική) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ    ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΟΘΩΝΑΣ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ   ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    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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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το τελευταίο συμβούλιο που κάνουμε αυτή η Διοίκηση πριν 

τις εκλογές. Ενα συμβούλιο που είναι όμως απαραίτητο να γίνει λόγω ότι είναι ο 

προϋπολογισμός για τη λειτουργία του Επιμελητηρίου.  

 Οπως ξέρετε, είχαμε και ένα πρόβλημα φέτος με την υπεύθυνη 

υπάλληλο, με την αρμόδια υπάλληλο τμηματάρχη που είχαμε στο Επιμελητήριο, 

την Ελένη τη Δημητροπούλου. Δυστυχώς, την χάσαμε, μια αξιόλογη υπάλληλος. 

Τώρα είναι μια καινούρια συνάδελφος εδώ του Επιμελητηρίου μας, η Μαρία. 

Μαρία, έλα μπροστά να σε δουν κιόλας. Η αρμόδια τμηματάρχης. Μαρία, έλα 

κάτσε μπροστά, έλα εδώ. 

 Λοιπόν, τώρα τον προϋπολογισμό θα τον εισηγηθεί ο Οικονομικός 

Επόπτης, ο Θόδωρος ο Ματθιουδάκης. Την τροποποίηση πρώτα. Να 

ξεκινήσουμε, καταρχήν να ξεκινήσουμε με το 1ο θέμα. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 25/09/2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε; Εγκρίνονται. 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση σχετικά με την Έγκριση της Β' τροποποίησης 

Προϋπολογισμού 2017 από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του 

προϋπολογισμού.  
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Έγκριση Γ' τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ματθιουδάκης έχει το λόγο. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Καταρχήν, να σας ενημερώσω ότι τα 

οικονομικά του Επιμελητηρίου, τα λεφτά που έχουμε στις τράπεζες πριν 10 

μέρες όμως, ήταν στην Πειραιώς συνολικά 709.782,79 ευρώ και περίπου 

200.000 στην Τράπεζα Ελλάδος που έχουμε, ένα αυτό. Περίπου 909.000, πριν 

10 μέρες όμως, έτσι; 

 Δεύτερον, να σας παρουσιάσω την τροποποίηση του προϋπολογισμού, 

την Γ' τροποποίηση του προϋπολογισμού. Τα σημεία που τροποποιούμε είναι η 

αύξηση από τους τόκους από τις καταθέσεις στις τράπεζες. Είναι 8.000 ευρώ. 

Αυτό ειναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που τροποποιούμε είναι οι 

εισφορές στο ΙΚΑ 16.000 ευρώ και επιχορηγήσεις στην Κεντρική Ενωση 

Επιμελητηρίων είναι 15.000 ευρώ. Αυτά σας έχουν έρθει στο e-mail σας όλα. 

Επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι όμως, έτσι; Είναι τα λεφτά τα ίδια που έχουμε 

τροποποιήσει τα μεταφέρουμε στους κωδικούς. Αυτά. 

 Τα υπόλοιπα τα καταθέτω στα πρακτικά ώστε να... Το χαρτί αυτό το 

καταθέτω, να μη λέω νούμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία ερώτηση; Μαρία, θες να πεις κάτι;  

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ: Αφορά κυρίως έσοδα από τόκους, όσον αφορά εισφορές 

στο ΙΚΑ και στην επικουρική ασφάλιση που κάναμε μία αύξηση, είναι επειδή 

μπήκαν κάποιοι νέοι κωδικοί που θα ενεργοποιηθούν μετά από υπουργική 

απόφαση που πρόκειται να βγει. Είχαμε μεταφέρει από την Α' τροποποίηση 

ποσά από τους δύο κωδικούς που βλέπετε τώρα ότι αυξάνουμε, τους νέους 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017  
 

  11 

κωδικούς, οπότε γυρίζουμε πίσω πάλι κάποια ποσά για να ενεργοποιήσουμε πάλι 

το κονδύλι το οποίο ισχύει ακόμα. Και μέχρι ψήφισης της υπουργικής απόφασης 

που θα μας βγάλει τους νέους κωδικούς.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Στην προηγούμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού, στη Β' που 

κάναμε, μετά από εισήγηση του Υπουργείου, θεσπίσαμε νέους κωδικους 

προϋπολογισμού εξ αιτίας του ΕΦΚΑ. Δηλαδή το ΙΚΑ έγινε ΕΦΚΑ και οι κωδικοί 

αυτοί έπρεπε να γεμίσουν χρήματα. Πήραμε λοιπόν χρήματα από τους παλιούς 

κωδικούς και τα πήγαμε στους καινούριους. Δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικά αλλά 

σας λέω τη διαδικασία. Ομως, η υπουργική απόφαση δεν βγήκε ακόμη και δεν 

έχουν ενεργοποιηθεί οι συγκεκριμένοι κωδικοί. Και τι κάνουμε τώρα; Επειδή από 

τους παλιούς είχαν μείνει κάποια υπόλοιπα ερχόμαστε να το καλύψουμε, 

τροφοδοτούμε δύο κωδικούς λοιπόν. 

 Η τροποποίηση του προϋπολογισμού θα γίνονταν έτσι κι αλλιώς, γιατί 

μας προέκυψαν πολλοί τόκοι από το κοινό κεφάλαιο που είχαμε στην Τράπεζα 

της Ελλάδος. Πόσο είναι, Μαρία; Προέκυψαν λοιπόν χρήματα από τόκους και 

έπρεπε κι αυτά να τα συμπεριλάβουμε. 

 Τώρα, αυτό που σας είπα σχετικά με τους κωδικούς του 

προϋπολογισμού, θέλω να σας το πω και για τον προϋπολογισμό του 2018. Ο 

προϋπολογισμός του 2018 συντάχθηκε με τον εξής τρόπο: τι είχαμε μέχρι 

τώρα; Είχαμε ΙΚΑ, κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ, υπέρ Μετοχικού Ταμείου, υπέρ τάδε, 

υπέρ τάδε, υπέρ τάδε, όπως ήταν παλιά. Επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το 

καινούριο, επειδή δεν έχει βγει ακόμη η υπουργική απόφαση τι θα γίνει με το 

ΕΦΚΑ και πού θα κάνουμε τις καινούριες κρατήσεις, βάλαμε τα ίδια ποσά με 

διαφορετικούς κωδικούς πάλι στον προϋπολογισμό και ως προς τα έσοδα αλλά 

και ως προς τα έξοδα, γιατί αυτά είναι αντικριζόμενα. Και έχουμε δηλαδή θα 

δείτε δύο κωδικούς , που αφορούν στο ΙΚΑ και στο ΕΦΚΑ, διαφορετικούς με τα 

ίδια ποσά, αλλά πρέπει να τους έχουμε γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ενεργοποιηθεί 
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η υπουργική απόφαση και ποιους κωδικούς από αυτούς που έχουμε στον 

προϋπολογισμό θα χρησιμοποιήσουμε, εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται;  

Εγκρίνεται ομόφωνα η Γ΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2017, ως 

κάτωθι: 
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ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ματθιουδάκης έχει το λόγο. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Λοιπόν, Σας έχει έρθει σε όλους το e-mail το οποίο κι εγώ 

έχω λάβει, είναι για τον προϋπολογισμό του 2018. Αναλυτικά όμως λέει μια 

πολύ ωραία δουλειά και να δώσουμε τα εύσημα εδώ στην κυρία που έχει 

αναλάβει την καινούρια, την κα Μαρία, έχει τον απολογισμό του 2016, τον 

προϋπολογισμό του 2017, τα πραγματοποιηθέντα έως και 23/10/17 και ο 

προϋπολογισμός του 2018. 

 Σε γενικά πλαίσια είναι όπως πέρσι ο προϋπολογισμός. Κοιτάμε, κοιτάει η 

υπηρεσία να είναι μαζεμένη, να μην υπάρχουν πολλά έξοδα. Αυτό που θέλω να 

σας τονίσω και ίσως να το έχετε προσέξει οι περισσότεροι, είναι ότι ο τρόπος 

καταβολής των εισφορών έχει αλλάξει και περιμένουμε την υπουργική απόφαση 

για την ενεργοποίηση των νέων κωδικών εσόδων και εξόδων. Επειδή λοιπόν δεν 

ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, έχουμε προϋπολογίσει και έχουμε βάλει και στους 

υπάρχοντες κωδικούς αλλά και σ' αυτούς που θα ισχύσουν και περιμένουμε το 

Υπουργείο να μας πει τι από τα δύο πρέπει να κάνουμε και τότε θα κάνουμε 

ξανά τροποποιητική. Αυτό είναι το βασικό που έχω να πω. Δηλαδή ότι θα 

ξαναγίνει, ναι, το έχω σημειώσει και το είπα.  

 Το τρίτο. Επί της ουσίας παρέκκλιση δεν έχουμε. Κοιτάμε να είμαστε 

μαζεμένοι γιατί είμαστε ένα καλό Επιμελητήριο και θέλω να ξέρετε όλοι σας, 

όπως το γνωρίζετε άλλωστε, ότι όλα αυτά υπάρχουν στη διαύγεια, μπορείτε να 

δείτε μέσα το τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι; Και να ενημερωθείτε με πολλές 

λεπτομέρειες. 
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 Αυτό που θέλω να σας πω όμως τελευταίο, ολοκληρώνοντας την 

παρουσίαση του προϋπολογισμού είναι ότι το σύνολο των εσόδων 

προϋπολογίζεται να είναι 1.839.270 ευρώ, ενώ το σύνολο των εξόδων 

προϋπολογίζεται να είναι λιγότερο, 1.531.920 ευρώ. 

 Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος συνάδελφος; Εγκρίνεται; 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Προϋπολογισμός έτους 2018 ως 

επισυνάπτεται. 

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Έκθεση ορκωτών λογιστών για τον Οικονομικό Απολογισμό έτους 

2016 – Ισολογισμός έτους 2016. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Διευθυντής.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τον Ισολογισμό χρήσης έτους 2016 πρέπει να τον ελέγξουν και να 

τον εγκρίνουν οι ορκωτοί λογιστές. Είχαμε μια καθυστέρηση εξ αιτίας του 

γεγονότος που είχε προκύψει με την υπεύθυνη τότε του Τμήματος την Ελένη 

την Δημητροπούλου είχαμε μια καθυστέρηση και πήγαμε λίγο πίσω. 

 Λοιπόν, οι ορκωτοί λογιστές έλεγξαν τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό 

του Επιμελητηρίου μας για το έτος 2016 και κατέθεσαν στην υπηρεσία την 

έκθεσή τους η οποία λέει ότι: «Με βάση την γνώση που αποκτήσαμε από τον 

έλεγχο για το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και το περιβάλλον του, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης της Διοικητικής 

Επιτροπής». Αυτό είναι, σ’ αυτό καταλήγει, άμα θέλετε να το διαβάσω. Θέλετε 
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να το διαβάσω όλο; Ναι, καταθέτω στα πρακτικά την έκθεση η οποία 

επισυνάπτεται μαζί με τον Ισολογισμό χρήσης για το έτος 2016.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το δώσουμε σε όλους μια φωτοτυπία.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, να το δώσεις σε όλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει σταλεί αυτό; Αμα έχει σταλεί, τότε δεν χρειάζεται. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, με e-mail έχουν σταλεί. Αρα, είναι εις γνώση σας η έκθεση, δεν 

περιλαμβάνει τίποτα, κανένα αρνητικό στοιχείο και παρακαλούμε για την 

έγκριση για να το στείλουμε μετά στο Υπουργείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται;  

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Ισολογισμός έτους 2016 ως κάτωθι και η 

έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως επισυνάπτεται. 
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ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία ανακοίνωση είναι από το συμβούλιο που πέρασε με αυτό εδώ 

που έγινε, κάναμε τρεις εκδηλώσεις, πάρα πολύ καλές εκδηλώσεις. Μία 

εκδήλωση έγινε, παρ' όλο που είμαστε σε διαδικασία εκλογών, αλλά οι 

εκδηλώσεις είχαν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Καταρχήν, αυτό που μας έκανε 

και περήφανους να νιώσουμε ως βιοτέχνες και ως Επιμελητήριο, ως Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο, ήταν η εκδήλωση που κάναμε στο Σινεάκ που βραβεύσαμε τους 

μαθητές των ΕΠΑΛ που πέρασαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ηταν κάτι που 

τα παιδιά δεν το είχαν ξαναζήσει, δεν είχαν νιώσει ποτέ ότι μέσα από την 

Τεχνική Εκπαίδευση υπήρχαν κάποιοι που θα βραβεύσουν αυτά τα παιδιά. 
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Βλέπανε όλα τα υπόλοιπα παιδιά να τα βραβεύουν και να είχαν μια διαφορετική 

αντιμετώπιση. Αυτά τα παιδάκια λοιπόν νιώσανε πολύ όμορφα και οι γονείς του, 

ήρθαν από την Αίγινα, ήρθαν από τα νησιά, Σαλαμίνα, γενικά απ' όλο τον 

Πειραιά.  

 Μας έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν και ΕΠΑΛ που είχαν πάρα πολύ 

δυναμική. Δηλαδή φανταστείτε ότι μέσα από ΕΠΑΛ πέρασε και Ιατρική μαθητής, 

ήταν το ΕΠΑΛ Κορυδαλλού παράδειγμα, το ΕΠΑΛ της Αίγινας και το ΕΠΑΛ της 

Σαλαμίνος, Δραπετσώνας. Δηλαδή ΕΠΑΛ αλλά με πάρα πολλούς μαθητές και 

ήταν κάτι που εμάς μας έδωσε κουράγιο αυτό που έχουμε πιστέψει και λέμε η 

Τεχνική Εκπαίδευση πρέπει να αναβαθμιστεί και να τη στηρίξουμε, θα το 

κάνουμε και τώρα το επόμενο στάδιο είναι αυτό το μήνα, γιατί το έχουμε 

αφήσει, το έχουμε καθυστερήσει, αυτό το μήνα να κάνουμε την αντίστοιχη 

βράβευση στα παιδιά της Δυτικής Αττικής, που κι εκεί είναι γύρω στα 70 παιδιά 

που έχουν περάσει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να κάνουμε μια αντίστοιχη 

εκδήλωση προς τα εκεί γιατί δεν την κάναμε όλοι μαζί και θα μαζευόντουσαν 

πάρα πολλά παιδιά καταρχήν και θα ήταν και άσχημο να τραβήξει πάρα πάρα 

πολύ χρόνο. Ηδη και αυτό έπρεπε να το είχαμε σπάσει στα δύο καλύτερα, να 

ήταν δύο οι εκδηλώσεις. Δεν πειράζει, του χρόνου θα το κανουμε καλύτερο, η 

καινούρια Διοίκηση πιστεύω να το συνεχίσει, όποια και αν είναι η καινούρια 

Διοίκηση, να συνεχίσει και να το κάνει καλύτερο και πιο δυναμικό. 

 Το θέμα είναι ότι ήταν κάτι συγκινητικό για τα παιδιά, μας έχουν δώσει 

συγχαρητήρια οι γονείς, μας έχουν δώσει συγχαρητήρια οι καθηγητές, νιώσανε 

κι αυτοί ότι κάτι κάνουν, κάτι προσφέρουν, νιώσανε ότι η δουλειά τους 

αναγνωρίζεται από κάποιους.  

 Η άλλη εκδήλωση που κάναμε ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, με 

γεμάτη αίθουσα, με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας που έχουμε κάνει. Ηταν ένα 

σεμινάριο, ένα εξειδικευμένο σεμινάριο που αφορά τα τρόφιμα, που αφορά ό,τι 
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έχει σχέση με τα ξενοδοχεία, την εστίαση, η HORECA ήταν, εστίαση, καφέ, 

τροφοδοσία ξενοδοχείων. Ηταν ένα πάρα πολύ καλό σεμινάριο για ανθρώπους 

που έχουν επιχειρήσεις, βιοτέχνες ή έμπορους που τροφοδοτούν αυτά τα 

ξενοδοχεία και τροφοδοτούν ή τα εστιατόρια ή τα καφέ. Ηταν πάρα πολύ καλή 

εκδήλωση, τέσσερις ώρες σεμινάριο, δεν έφυγε κανείς, ήταν πάρα πολύ 

ενδιαφέρον.   

 Εχθές είχαμε ένα πάρα πολύ καλό, γι' αυτό και το κάναμε σήμερα Τρίτη 

και να μας συγχωρείτε αλλά ήταν η τελευταία ημέρα του μήνα, γι' αυτό και το 

κάναμε Τρίτη και δεν το κάναμε Δευτέρα γιατί εχθές είχαμε ήδη οργανώσει ένα 

άλλο σεμινάριο που ήταν για το ναυτικό εξοπλισμό. Και αυτό πάλι δεν 

μπορούσαμε να το αναβάλλουμε και έπρεπε να γίνει και ο προϋπολογισμός, γιατί 

δεν ξέραμε τότε που κλείστηκε το σεμινάριο πότε θα γινόταν ο 

προϋπολογισμός, πότε θα μας ερχόντουσαν κάτι χαρτιά από το Υπουργείο, 

κάποιες εγκύκλιοι, τέλος πάντων, γι' αυτό και έγινε σήμερα Τρίτη. Αλλά και χθες 

ήταν ένα πάρα πολύ καλό, εξειδικευμένο σεμινάριο και αυτό είχε ενδιαφέρον.  

 Πιστεύουμε ότι παρ' όλο που είμαστε ένα Επιμελητήριο, από τα λίγα 

Επιμελητήρια, που είμαστε σε διαδικασία εκλογών κάνουμε εκδηλώσεις. 

Κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις που τις θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες. Το 

Επιμελητήριο έχει συνέχεια. 

 Τώρα, εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους καλή επιτυχία που θα είναι 

υποψήφιοι.  

 Ο κ. Ματθιουδάκης έχει το λόγο. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Θα ήθελα να υπερθεματίσω για την εκδήλωση που κάναμε 

με τα ΕΠΑΛ. Η γνώμη είναι ότι ήταν τρομερά επιτυχημένη εκδήλωση διότι αυτά 

τα παιδάκια από τα Επαγγελματικά Λύκεια δεν τα έχει βραβεύσει κανείς που 

μπήκαν μέσα, που και αυτά μοχθήσανε και πετύχανε. Και το έβλεπες στο 

πρόσωπό τους πόσο χαμογελαστά ήταν και το πόσο περήφανα νιώθανε οι γονείς 
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τους, μαζί τους και εγώ, πραγματικά δηλαδή ήταν συγκινητικό. Και εκεί ένιωσα 

περηφάνια - περηφάνια... Ενιωσα ότι καλά κάνουμε και υπάρχουμε, σε 

εισαγωγικά, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας και κάνουμε αυτές τις 

ενέργειες. Ηταν πολύ, έτσι, into the point που λέμε εμείς οι Ελληνες. 

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Κι εγώ αυτό ήθελα να πω που είπε και ο 

Πρόεδρος και ο συνάδελφος ο Ματθιουδάκης. Πραγματικά, ήταν πολύ 

συγκινητικό. Ηταν το Σινεάκ κατάμεστο, δεν υπήρχε καρέκλα, πρώτη φορά είχα 

νιώσει τόσο πολύ μεγάλη εκδήλωση εδώ στον Πειραιά. Αυτό ήθελα να πω. 

Πρόεδρε, συνέχεια να υπάρχει και τέτοιες δράσεις το Επιμελητήριο πρέπει να 

είναι δίπλα στα παιδιά και σε οτιδήποτε αφορά την επιχειρηματικότητα.  

 Κι εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους στις επικείμενες εκλογές που 

είναι πολύ σύντομα και ό,τι καλύτερο σε όλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτι άλλο, συνάδελφοι; Νομίζω ότι κλείσαμε, είναι το τελευταίο 

συμβούλιο. Να 'μαστε καλά, να είμαστε όλοι και πιστεύω να συμμετέχετε και 

στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, να έχετε εκλεγεί, να είμαστε όλοι πάλι μαζί 

να συμμετέχουμε από οποιαδήποτε θέση ο καθένας και όπως θα είναι οι 

κατατάξεις και να είμαστε καλά. Πάνω απ' όλα υγεία και καλή συνέχεια σε ό,τι 

κάνουμε.  

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
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