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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ    ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

       ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

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 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΠ 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ    ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας να ανέβει η Διοικητική 

Επιτροπή να ξεκινήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή χρονιά. Τα είπαμε και πριν κόβοντας την 

πίτα, ήταν μία πίτα, την κόψαμε εμείς μεταξύ μας μία πίτα για να κάνουμε και 

τον αγιασμό, μια πίτα για την καλή χρονιά. Είναι μια αρχή. Κάναμε στυλ γιορτής 

μεταξύ μας όμως, γιατί σχεδιάζουμε μέχρι τέλος του μηνός να κάνουμε μια πολύ 

ωραία γιορτή, δηλαδή να κάνουμε μία, δεν ξέρω πώς θα τη λέμε, πίτα ή θα το 

κάνουμε κάπως αλλιώς, μια βραδιά δηλαδή για τη βιοτεχνία, για την καινούρια 

χρονιά. Οργανώνουμε, την έχει αναλάβει και η Κλαίρη που είναι υπεύθυνη 

συντονισμού και από το προσωπικό τα παιδιά, να δούμε πώς θα κάνουμε μια 

ωραία εκδήλωση που να μαζευτούμε όλοι μαζί, να καλέσουμε τους συγγενείς 

μας, τους φίλους μας, να καλέσουμε τους συνεργάτες μας, να γίνει μια πολύ 

ωραία εκδήλωση, να είναι μια βραδιά όμορφη και να περάσουμε καλά με τους 

δικούς μας ανθρώπους και με τους ανθρώπους της παραγωγής και της 

βιοτεχνίας. 

 Το 1ο θέμα ήταν η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.  

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Λειτουργία Οργάνων Διοίκησης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό πιστεύω ότι εδώ ο διευθυντής θα πει, θα εξηγήσει ακριβώς 

πώς λειτουργούν τα Οργανα της Διοίκησης με την καινούρια νομοθεσία. Το 

θέμα αυτό θα το αναβάλουμε για να το συζητήσουμε σε επόμενο Δ.Σ. Θα ήθελα 

όμως προτού ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία να δώσουμε το λόγο στους 

ανθρώπους που ήρθαν εδώ, που ήρθαν από το Επιμελητήριο, το Κονγκό-



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

10 

Ελληνικό Επιμελητήριο.  

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση από εκπροσώπους του Κονγκό-Ελληνικού Επιμελητηρίου 

για εμπορικές συναλλαγές και επενδυτικές ευκαιρίες στην Υποσαχάρια 

Αφρική. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε λίγο, έχετε το λόγο, να μας κάνει μία παρουσίαση. Τι είναι 

αυτό και πού μπορεί να φανεί χρήσιμο στο Επιμελητήριό μας και στα μέλη μας.  

ΕΚΠΡ/ΠΟΣ ΚΟΝΓΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠ/ΡΙΟΥ: Μαζί με την κα Ράπτη είμαστε 

10 χρόνια στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 

2011 στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εξυπηρετείται εδώ με σωματείο με 

την ίδια επωνυμία και έχουμε ιδρύσει και το Εξαγωγικό Σωματείο Αφρικής και 

Βαλκανίων.  

 Οι ανάγκες εκεί είναι μεγάλες στον τομέα τροφίμων, ένδυσης, 

εξοπλισμού, μηχανημάτων και υπηρεσιών. Για να πάρετε κάτι από κάτω, όπως 

κάποιος κύριος προηγουμένως είπε, πλην ξυλείας, καλής ξυλείας, τίποτε άλλο 

δεν υπάρχει.  

 Μη με ρωτήσετε τι θέλουν, δεν θέλουμε καλοριφέρ, σόμπες και λέβητες. 

Ολα τα άλλα τα χρειάζονται. Αρα, ο επιχειρηματίας μπορεί άνετα να εξαγάγει 

εκεί. Υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να σας βοηθήσουνε, μέλη του 

Επιμελητηρίου που ήδη αυτη τη στιγμή δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές, δεν 

είναι μόνον η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι τα δύο Κονγκό, το παλιό 

Γαλλικό, το παλιό Βελγικό, είναι η Ουγκάντα, είναι η Τανζανία, είναι η Κεντρική 

Δημοκρατία της Αφρικής, είναι η Ρουάντα, Μπουρούντι, Μαλαουι, Μποτσουάνα, 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  
 

  11 

Σενεγάλη, Καμερούν. Ολα αυτά μαζί πιάνουν τα 600 εκατομμύρια πληθυσμό. 

Οπως καταλαβαίνετε, κάποιος που θέλει να κάνει εξαγωγές μπορεί κάλλιστα να 

τις κάνει. 

 Οι πληρωμές είναι μετρητοίς. Πίστωση δεν υπάρχει, μην ανησυχείτε γι' 

αυτό. Επίσης, αυτό που ενδιαφέρει είναι κατασκευαστικές εταιρείες για έργα 

υποδομών. Δρόμους, αποχέτευση, κτίρια, μεγάλες ανάγκες, μεγάλες 

δυνατότητες και στόχος δεν είναι να φύγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να πάνε 

κάτω, επειδή όμως αυτη τη στιγμή έχουμε την τύχη να μην έχουμε 

πιστοποιήσεις όπως κάποτε ήταν η Ελλάδα και δεν απαιτούντο πιστοποιήσεις, 

όλες αυτές οι διαδικασίες οι χρονοβόρες, μπορεί κάλλιστα χωρίς να έχει 

μηχανήματα πιστοποιημένα να ξεκινήσει μια μικρή παραγωγή και να κάνει 

μονάδα κάτω παράλληλα με την ελληνική ή μπορεί να κάνει συσκευασία εκεί. Γι' 

αυτά δίδεται γη και ύδωρ σε όλα τα κράτη. Οταν λέω γη και ύδωρ, πέντε χρόνια 

φοροαπαλλαγή, πέντε χρόνια ατέλεια εισαγωγή-εξαγωγή και εξασφαλίζουν 

πωλήσεις. Ενα παράδειγμα, ένα μικρό κράτος εκεί έχει 40 εκατομμύρια. Είτε 

εξαγωγή κάνεις είτε μια μονάδα μικρή παραγωγική κάνεις, δεν έχεις 

ανταγωνισμό. 

 Αν με ρωτήσετε τι υπάρχει κάτω θα σας πω από Ινδία, Πακιστάν, 

προϊόντα αναξιόπιστα και ίσως πολλές φορές επιβλαβή.  

 Είμαστε στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε, τα στοιχεία μας τα έχει το 

Προεδρείο, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί και να σας βοηθήσουμε σε ό,τι 

θέλετε.  

 Δεν έχω κάτι άλλο να πω, να μην σας τρώω και το χρόνο, στη διάθεσή 

σας ό,τι θελήσετε μέσω του Προεδρείου. 

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηδη έχει ασχοληθεί το Τμήμα, έχουμε 

φτιάξει το Τμήμα Εξωστρέφειας, είναι εδώ ο Στράτος ο Καρούνιας, ήδη έχει 
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έρθει σε επαφή μαζί του. Ο Στράτος είναι εδώ; Εδώ είναι ο Στράτος. Ηδη ο 

Στράτος έχει αναλάβει, έχουν έρθει σε επαφή μαζί, θα ενημερώσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο για τις επόμενες ενέργειες και ό,τι άλλο μπορεί να γίνει. 

 Θα παρακάμψω λίγο το θέμα το 2ο, θα το πούμε στο τέλος, θα ξεκινήσω 

λοιπόν με το 3ο.  

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Εκλογές στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια ενημέρωση είναι αυτό, είναι εκλογές στην Κεντρική Ενωση 

Επιμελητηρίων Ελλάδος. Είναι 3 Φεβρουαρίου. Εκεί οι εκλογές της Κεντρικής 

Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, όλα τα Επιμελητήρια έχουμε ένα άλλο όργανο 

που είναι το όργανο η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, το οποίο εκεί θα 

κάνουμε εκλογές.  

 Από εμάς, εμείς έχουμε δύο εκπροσώπους, όλα τα Επιμελητήρια της 

χώρας έχουν από 2 ή 3 εκπροσώπους και από 'κει και πέρα όλοι μαζί, δύο 

εκπροσώπους μάλλον έχουν όλοι και από 'κει και πέρα γίνονται εκλογές και 

βγαίνουν κάποια όργανα. Βγαίνει ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης 

Επιμελητηρίων, βγαίνουν οι Αντιπρόεδροι, βγαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Αυτό είναι μια τυπική διαδικασία. Εμείς θα συμμετέχουμε εκεί, θα σας 

ενημερώσουμε και για τις διαδικασίες και για τα αποτελέσματα, είναι κάτι που θα 

γίνει στις 3 Φεβρουαρίου.  
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ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση για τις δράσεις του Επιμελητηρίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θέλω να ξεκινήσω πρώτα από έναν απολογισμό. Αυτός ο 

απολογισμός είναι τυπικός, θα σας έρθει και στο μέιλ, αλλά ο απολογισμός θα 

γίνει πιο οργανωμένος, θα είναι δεμένος. Απλώς επειδή είσαστε πολλοί 

καινούριοι σύμβουλοι να ξέρετε περίπου τι έκανε το Επιμελητήριο το '17, οι 

παλιοί το γνωρίζουν αλλά εσείς οι περισσότεροι που είστε καινούριοι να ξέρετε, 

να έχετε μια εικόνα ότι το Επιμελητήριο έκανε αυτές τις δράσεις, ποιοι ήταν οι 

στόχοι του '17 και ποιοι είναι περίπου, το σχέδιό μας, που εγώ προσωπικά το 

έχω βάλει και το βάζω σαν θέμα, αλλά εδώ θέλω από σας, θα σας δώσω μια 

ημερομηνία. Θα ακούσετε πρώτα τις εισηγήσεις μου, θα δώσω 15 Φεβρουαρίου, 

όσοι από σας τους συμβούλους έχετε κάποιες προτάσεις για τις δράσεις μας του 

'18 να τις δώσετε μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, δεν παίρνει καμία άλλη παράταση, 

γραπτώς για να μπορούμε να δούμε πώς θα τις εντάξουμε, θα τις μελετήσουμε 

με τη Διοικητική, για να μπορέσουμε να τις εντάξουμε μες στο πλαίσιο δράσης, 

αλλά πάνω σ' αυτό το πλαίσιο που έχουμε βάλει εμείς, μην ξεφύγουμε από εκεί. 

Θα έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, πάνω εκεί να πείτε ιδέες και ό,τι 

μπορούμε να κάνουμε για το '18.  

 Εμείς θα τις δεχθούμε αυτές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, το λέω και πάλι, 

για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σας το λέω σε όλους τους συμβούλους, 

δουλεύτε, θα σας πω ακριβώς το σχέδιο ποιο θα είναι, ποιος είναι ο στόχος μας.  

 Θα σας πω κάποια πράγματα για το '17. Το '17 ήταν τα σημεία 

στρατηγικής σημασίας για μας ήταν: η στήριξη και η αναβάθμιση της Τεχνικής 

Εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. 
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Αυτό ήταν κάτι που το ζούμε. Ζούμε, όλοι είμαστε βιοτέχνες ή είμαστε 

επιχειρηματίες, δραστηριοποιούμαστε, δεν υπάρχουν νέα παιδιά που να είναι 

τεχνίτες. Λείπει στη χώρα μας, μπορεί να υπάρχει, ακούτε ανεργία, ανεργία, 

τεχνίτες, υπάρχουν κλάδοι που δεν έχουν τεχνίτες να ξεκινήσουν να 

δουλέψουν. Ενα ζωντανό παράδειγμα που συμμετείχα τώρα, στην Ελευσίνα 

παράδειγμα, στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ο Παπαστράτος, που έκανε μία 

τεράστια εγκατάσταση στο Θριάσιο και ζήτησε εργαζόμενους, πήγαν 3.500 

άτομα φτιάξανε χαρτιά για να πάνε να δουλέψουν στο εργοστάσιο του 

Παπαστράτου. Και ζήταγε 40 χειριστές κλαρκ και δεν είχε, δεν βρήκε χειριστές 

κλαρκ. Δηλαδή πηγαίνανε με πτυχία, με μεταπτυχιακά αλλά ήθελε χειριστές. Δεν 

υπήρχαν. Και προσπαθεί τώρα, ψάχνει και το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνος να 

βρει ανθρώπους που να είναι... βρίσκουν κάτι ηλικιωμένους, κάτι... 

 Αρα, λοιπόν η αγορά εργασίας πρέπει να συνεργαστεί με μας. Δηλαδή 

πρέπει, εμείς είμαστε αυτοί που ζούμε, εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τις 

θέσεις εργασίας, εμείς είμαστε που γυρίζουμε γύρω γύρω, ξέρουμε τι ζητάει η 

αγορά. Αρα, λοιπόν, το μέλημά μας ήταν βασικό αυτό ότι να ξαναβγάλουμε πάλι 

τεχνίτες, να ξαναπάρει μπροστά η μηχανή, να ξαναβγάλουμε πάλι ανθρώπους 

που να μην φοβούνται να χαϊδέψουν ένα σίδερο και να πιάσουν ένα ξύλο. Γιατί 

φτάσαμε στο σημείο 30 χρονών άντρες να χτυπάνε το δάχτυλό τους και να 

πηγαίνουν στη μαμά τους. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η 

οικονομία της χώρας μας. Πρέπει να ξαναμπούν οι μηχανές μπροστά.  

 Η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Το δεύτερο ήταν η ενίσχυση της 

εξωστρέφειας των μελών του ΒΕΠ. Δηλαδή, τι λέμε εξωστρέφεια. 

Προσπαθήσαμε, κάναμε μια συνεργασία με το Επιμελητήριο της Στουντγκάρδης 

με το Βιοτεχνικό, προσπαθούμε, μπαίνουμε σε κάποια προγράμματα τώρα να 

έρθουμε με όλα τα νησιά, τα λιμάνια της Αδριατικής σε επαφή. Να έρθουμε σε 

ανθρώπους της παραγωγής και της βιοτεχνίας. Να έρθουμε σε ανθρώπους όπως 
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είναι τώρα τα Επιμελητήρια αυτά, γιατί αυτά τα Επιμελητήρια όπως είναι το 

Κονγκό-Ελληνικό, αυτά δεν είναι Επιμελητήρια Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου όπως είμαστε εμείς. Είναι τύπου σωματεία, να το έχετε υπόψη σας. 

Δηλαδή όταν ακούτε Ελληνοτούρκικο Επιμελητήριο, Ελληνοβουλγάρικο 

Επιμελητήριο, όλα αυτά, Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, αυτά δεν έχουν τη 

νομική μορφή που έχουμε εμείς που είμαστε, εμείς είμαστε σύμβουλοι της 

Πολιτείας και έχουμε, είμαστε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Είναι 

ακριβώς μια λειτουργία κάποιου σωματείου. Εχουν κι αυτά τη σημασία τους, 

έχουν τη λειτουργία τους, έρχονται σε επαφή μαζί μας, προσπαθούν να έχουν 

μια εξωστρέφεια, γι' αυτό και κάναμε λοιπόν την ανάγκη που είδαμε πέρσι, από 

την περσινή χρονιά είδαμε μια ανάγκη να έχουμε ένα τμήμα εξωστρέφειας. Είναι 

εδώ και η Κατερίνα η Νιάρχου, είσαι κι εσύ στο τμήμα Εξωστρέφειας, είναι πολύ 

σοβαρή η δουλειά που θα κάνετε, γιατί πρέπει μαζί με τον Χρήστο να κάνετε μία 

σοβαρή... Είναι η επαφή του Επιμελητηρίου με τον έξω κόσμο και είναι 

απαραίτητη αυτή γιατί έχουμε βιοτέχνες μικρούς που δεν έχουν δυνατότητα 

από μόνοι τους να έχουν αυτή την εξωστρέφεια. Θέλουν τη βοήθεια του 

Επιμελητηρίου, να δούμε, θα είναι μια οργανωμένη έκθεση στο εξωτερικό; Θα 

είναι μια οργανωμένη συμμετοχή; Θα είναι κάτι διαφορετικό; Εδώ είμαστε να 

δούμε, να βγούμε έξω, να βοηθήσουμε κλάδους και ανθρώπους που μπορούν 

να βγουν προς τα έξω και να φέρουν κι ένα όφελος και προς τη χώρα αλλά και 

προς τα μέλη μας. 

 Η αξιοποίηση, το άλλο κομμάτι ήταν η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 

εργαλείων με συμμετοχή σε μία σειρά τόσο κοινοτικών όσο και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Εκεί πήγαμε πάρα πάρα πολύ καλά, αυτό το δείχνουν και τα 

οικονομικά μας του Επιμελητηρίου. Προσπαθήσαμε, αξιοποιήσαμε ό,τι 

μπορούσαμε και τώρα έχουμε πάρα πολλές δράσεις μπροστά μας. Πιστεύω ότι 

είναι όλες σε καλό δρόμο και άμεσα θα έχουμε αποτελέσματα. Πάλι εδώ έχουμε 

φτιάξει μία ομάδα, η οποία αυτή η ομάδα θα είναι μία ομάδα που θα προχωρήσει 
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αυτή τη διαδικασία, θα είναι μια ομάδα, όλοι μαζί φυσικά και η Διοικητική και 

ταυτόχρονα όλοι, αλλά πιο εξειδικευμένα έχουμε βάλει ανθρώπους από το 

Διοικητικό Συμβούλιο που μπορούν να προχωρήσουν αυτές τις δράσεις.  

 Η δημιουργία, αυτό που κάναμε πέρσι ήταν μια δημιουργία Κέντρου 

Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης. Αυτό είναι, εδώ είναι και ο Χρήστος ο 

Καβαλλάρης, είναι ένα καινούριο Κέντρο, ένα Κέντρο Επιχειρηματικότητας που 

κάναμε και αυτό είναι να έχει το Επιμελητήριο μια δυνατότητα, μια ευελιξία να 

μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και πολλές άλλες δράσεις που κάπου μπορεί να 

σταματήσει το Επιμελητήριο, να προχωράει το Κέντρο Επιχειρηματικότητας να 

μπορεί να υλοποιεί. Εκεί που σταματάει το Επιμελητήριο να προχωράει αυτό. 

 Κύρια σημεία για τα χρηματοοικονομικά μας ήταν νέες πηγές εσόδων, το 

είπα και πριν, με αποτέλεσμα την αύξηση του αποθεματικού μας.  

 Υπηρεσίες σχέσεων με τα μέλη. Εδώ θέλουμε λίγο περισσότερη δουλειά 

αλλά θέλουν και τα ίδια τα μέλη, τα ίδια τα μέλη όπως βλέπετε έχουν μία 

αντίδραση ενάντια στο Επιμελητήριο πολλές φορές ή άγνοια. Για μένα δεν είναι 

αντίδραση, είναι άγνοια. Δεν γνωρίζουν. Αρα, λοιπόν, πρέπει εμείς να βρούμε 

έναν τρόπο, πώς θα είναι ο τρόπος επικοινωνίας, γιατί θα σας πω κάτι. Παλιά 

στέλναμε ένα έντυπο. Το έντυπο οι περισσότεροι δεν το ανοίγανε κιόλας, να το 

ξέρετε αυτό, το αφήνανε στο γραφείο τους. Στέλναμε όμως ένα έντυπο. Το 

έντυπο αυτό στοίχιζε πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν ήταν ένα 

έντυπο το οποίο έπιανε τόπο. Δηλαδή 8.000 ευρώ μας έπαιρνε ταχυδρομικά για 

να πάει σε 15.000 μέλη το Ταχυδρομείο. Ηταν πάρα πολλά τα χρήματα.  

 Σήμερα με την πληροφόρηση, άρα λοιπόν ίσως πρέπει να κάνουμε κάτι 

να πάρουμε όλα τα μέιλ ή τα κινητά τηλέφωνα να τους στέλνουμε μηνύματα ή 

οτιδήποτε, κάπως πρέπει να βρούμε μια άλλη επαφή. Εδώ πρέπει και μες στις 

προτάσεις σας να είναι αυτό, πώς μια επαφή που να έχουμε με τα μέλη μας, με 

χαμηλό κόστος, να μπορούμε να τα πλησιάσουμε περισσότερο, να έρθουμε 
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κοντά τους. Αλλά το ταχυδρομικό για περιοδικό κι αυτά, είναι πάρα πολύ 

ακριβό, δεν νομίζω ότι αξίζει ο κόπος σήμερα, όλα τα Επιμελητήρια σχεδόν, τα 

περισσότερα το έχουν καταργήσει. Δεν το εφαρμόζουν γιατί μόνο τα 

ταχυδρομικά σας είπα ήταν 8.000. Δηλαδή να βγάζουμε ένα μηνιαίο περιοδικό 

και να μας διαλύσει το ταμείο, να στοιχίζει 15.000 ευρώ δεν νομίζω να έχει 

νόημα.  

 Λοιπόν, θα ξεκινήσω πάλι τώρα και θα πω στο 1ο θέμα που ήταν η 

αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και σύνδεση με την αγορά. Εκεί ρίξαμε 

πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Πέρσι το Μάρτιο κάναμε μία καταπληκτική εκδήλωση 

στο Ευγενίδειο Ιδρυμα. Θέλω να μπείτε και να δείτε φωτογραφίες, μπείτε οι 

καινούριοι μες στο site μας να δείτε και τις φωτογραφίες. Μία αίθουσα τεράστια 

γεμάτη το Ευγενίδειο Ιδρυμα, με τον επίγονο Ευγενίδη, δηλαδή τον Πρόεδρο 

τώρα του Ιδρύματος, τον κ. Ευγενίδη έχουμε μια τέλεια συνεργασία. Κατάλαβε 

για πρώτη φορά ποιο ήταν το όραμα του ιδρυτή του Ευγενίδειου Ιδρύματος. Ο 

Ευγενίδης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε τη δεκαετία του '40, αρχές του 

'30 και '40 ότι η χώρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή χωρίς να έχει τεχνικό 

προσωπικό, χωρίς να έχει τεχνικές δυνατότητες να μπει σε δρόμους 

ευρωπαϊκούς, σε δρόμους ανάπτυξης. Λοιπόν, έριξε το βάρος του και 

φανταστείτε ότι ακόμα ότι έχει βάλει όρο μέσα ότι οποιοσδήποτε είναι Πρόεδρος 

του Ιδρύματος Ευγενίδη θα έχει σπουδάσει σε ελληνικά Πανεπιστήμια, θα έχει 

ελληνική παιδεία και ο γιος τώρα αυτουνού του ήδη Προέδρου, ήδη σπουδάζει 

στο Βόλο μηχανολόγος και είναι για να είναι ο επόμενος Πρόεδρος του 

Ευγενίδειου Ιδρύματος, σπουδάζει σε ελληνικό Πανεπιστήμιο, μένουν και στη 

Γενεύη, έχουν σπίτι στη Γενεύη, είναι ξέρετε είναι και πλοιοκτήτης. 

 Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε μια τέλεια επαφή μαζί τους και μας έχει πει 

ότι ό,τι θέλουμε θα είναι δίπλα μας, γιατί πραγματικά κατάλαβε ότι μέσα από 'δω 

και φανταστείτε εδώ μέσα τώρα την αίθουσα αυτή, οι περισσότεροι από μας 
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έχουμε τελειώσει όλοι, έχουμε πιάσει τα βιβλία του και τα πράσινα και τα 

κόκκινα βιβλία του Ευγενίδη και τα επόμενα που έβγαλε στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση.  

 Αρα, λοιπόν, είμαστε άνθρωποι που γνωρίζουμε το Ιδρυμα, το κατάλαβε 

αυτό, το έζησε, κατάλαβε ότι το Ευγενίδειο Ιδρυμα δεν ήταν μόνον το 

Πλανητάριο, γιατί εκεί είχαν ρίξει το βάρος τελευταία και ξαναγυρίζουν πάλι κι 

αυτοί και λένε ότι θέλουμε ξανά να είμαστε οι άνθρωποι οι δίπλα, οι συνεργάτες, 

να ξαναβγούν πάλι τεχνίτες και μας στηρίζει σε οποιαδήποτε δράση κάνουμε. 

Αυτό λοιπόν θέλουμε να το κάνουμε ετήσιο. Πρώτη φορά έγινε πέρσι, φέτος 

λοιπόν θα οργανώσουμε πάλι τον Απρίλιο το δεύτερο πλέον συνέδριο για την 

Τεχνική Εκπαίδευση και θα το κάνουμε θεσμό. Κάθε χρόνο το Επιμελητήριό μας 

θα κάνει, γιατί ήταν το πρώτο Επιμελητήριο που έριξε το βάρος στην Τεχνική 

Εκπαίδευση πανελλήνια. Σε όλη την Ελλάδα είμαστε οι πρώτοι που ανακινήσαμε 

αυτό το θέμα, οι πρώτοι που το στηρίξαμε και τώρα όπως βλέπετε ακολουθούν 

όλοι οι άλλοι. Και ακολουθούν δηλαδή, αυτό είναι χαρά μας, αυτό όμως το 

συνέδριο το ξεκινήσαμε με ποιον φορέα. Με το Ιδρυμα, το Ινστιτούτο της 

ΓΣΕΒΕΕ. Δηλαδή μόνοι μας δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, συνεργαστήκαμε 

μαζί με τη ΓΣΕΒΕΕ, είμαστε το πρώτο Επιμελητήριο, μαζί όμως με την 

Ομοσπονδία μας καταφέραμε και συνδυάσαμε και κάναμε αυτό το πολύ ωραίο 

συνέδριο, μαζί με τους καθηγητές όμως της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Πειραιά.  

 Ολοι μαζί κάναμε μια πολύ ωραία ομάδα και παρ' όλο που ήταν το πρώτο 

είχε πολύ λίγα λάθη. Το δεύτερο θα είναι ακόμα περισσότερο πιο τέλειο, θα 

είναι πιο σύγχρονο και πιστεύω ότι θα καθιερωθεί σαν θεσμός για πάρα πάρα 

πολλά χρόνια. Το έχουν αγκαλιάσει και οι εκπαιδευτικοί, το έχουν αγκαλιάσει και 

ο επιχειρηματικός κόσμος και πιστεύω θα είναι κάτι που το Επιμελητήριό μας θα 

το αναβαθμίζει κάθε χρόνο συνέχεια. 
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 Μετά διοργανώσαμε πάνω σ' αυτό, στην εκπαίδευση, διοργανώσαμε μια 

τελετή βράβευσης των μαθητών. Οσοι είχατε έρθει στο Σινεάκ εδώ δίπλα, μια 

αίθουσα πάνω από 250-300 άτομα, πόσα παίρνει, ήταν γεμάτη. Είχε μέχρι 

όρθιους, βραβεύσαμε τα παιδιά της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Ποιας Τεχνικής; Της 

Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, των Τεχνικών Λυκείων που όλοι τα 

είχαν στο πέταμα. Ξαφνικά βρέθηκε ένας φορέας να τα βραβεύσει, γιατί κάποια 

απ' αυτά τα παιδιά και ήταν πάρα πολλά, περάσανε στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, τα στηρίξαμε, τους είπαμε ότι το Επιμελητήριο είναι εδώ, το 

Επιμελητήριο ειναι δικό τους, να έρχονται εδώ πέρα, μακάρι να σπουδάσουν 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την προϋπόθεση όμως να γίνουν 

επιχειρηματίες και όχι  υπάλληλοι και να έρθουν εδώ δίπλα μας να τους 

στηρίξουμε στα καινούρια βήματά τους, να κάνουν ομάδες και τώρα να 

συνεργαστούν στις ομάδες τις δικές μας που κάνουμε, ομάδες εργασίας, όλα 

αυτά να ενταχθούν κι αυτά τα παιδιά για να μπουν πλέον σε μία λογική ότι 

ξαναφτιάχνουμε επιχειρήσεις, ξαναστήνουμε ξανά πάλι την πατρίδα μας, την 

βάζουμε να πατήσει στα πόδια της και στα πόδια της θα πατήσει μέσα από την 

επιχειρηματικότητα, μέσα από δημιουργία θέσεων εργασίας, παραγωγής 

προϊόντων και να καταλάβουμε πάλι και πλέον ότι ο τόρνος, να ξαναπάρουν 

μπροστά οι τόρνοι, θα ξαναπάρουν οι φρέζες και δεν θα είναι μουσειακό είδος.  

 Οφείλουμε εδώ όμως μια βράβευση στη Δυτική Αττική. Ηταν να το 

κάνουμε αλλά πέσαμε στη διαδικασία με τις πλημμύρες. Πέσαμε στις διαδικασίες 

με τις εκλογές κι όλα αυτά και ήταν αδύνατο να γίνει. Οπως ξέρετε τώρα ειδικά 

η περιοχή Μάνδρας, Νέας Περάμου, όλα αυτά, έχει πληγεί από τις πλημμύρες. 

Αρα, λοιπόν, σε μία επόμενη φάση θα το κάνουμε για τα παιδιά της Δυτικής 

Αττικής. Είχαμε κάνει για τα παιδιά του Πειραιά, δεν κάναμε για της Δυτικής 

Αττικής. 

 Κάναμε μία συνάντηση η οποία είναι ουσιαστική και θα την δούμε 
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μπροστά μας, με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 

Εδώ να ξέρετε ότι, σας το έχω ξαναπεί και πάλι, έχουμε υποβάλει κι ένα αίτημα 

να γίνουμε, το Επιμελητήριό μας να γίνει ένα Κέντρο Πληροφόρησης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή για όλο τον Πειραιά, περιμένουμε να βγουν 

τώρα τα αποτελέσματα, να είμαστε μία αντένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό 

θα είναι ουσιαστικό, θα παίρνουμε πρώτοι την πληροφόρηση, θα τη 

μεταφέρουμε στα μέλη μας και προς τα κάτω δηλαδή θα μεταφέρεται, θα είναι 

μία δράση η οποία και οικονομικά θα μας στηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι 

ένα αρκετά σοβαρό ποσό το οποίο θα μπορεί να μας δώσει για να κάνουμε 

διάφορες ενημερώσεις για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και όλη αυτή τη δουλειά 

που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, αλλά η 

συνάντηση αυτή μας άνοιξε πόρτες για να κάνουμε πολλές άλλες δράσεις μέσω 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να είμαστε εμείς μαζί τους και αυτοί συνεργάτες 

μας για ό,τι καλύτερο αφορά την παραγωγή στη χώρα μας. 

 Τώρα έχω πάρα πολλά να πω, αλλά αφού θα σας έρθει στο μέιλ σας θα 

τα διαβάσετε. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι από 

εκδηλώσεις, ένα σωρό εκδηλώσεις, για ενημέρωση για τα προγράμματα, γιατί 

ακόμα και προγράμματα κάναμε με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας, κάναμε για 

τις πωλήσεις, για τη διαδικασία της εξωστρέφειας, για τις εξαγωγές. Κάναμε 

πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι αυτά πρέπει να γίνονται συνέχεια. Φέρτε 

προτάσεις και να βγούμε και προς τα έξω προς την περιφέρεια. Πιστεύω είστε 

νέοι σύμβουλοι και απ' όλες τις περιοχές, τώρα μπορεί το Επιμελητήριο να είναι 

σε μία διαδικασία και μία συνεργασία μαζί σας και φέρτε προτάσεις να κάνουμε 

ό,τι πρέπει και ό,τι θεωρείτε σωστό, να βγούμε στις τοπικές κοινωνίες, να 

βγούμε σε κλάδους, να βγούμε σε κλάδους δηλαδή όπως είναι οργανωμένοι, 

όπως είναι τώρα η ναυπηγοεπισκευή που είναι οργανωμένος κλάδος, έχει 

συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένες θέσεις. Αν πάμε όμως στη 

Σαλαμίνα, εκεί είναι μια διαδικασία χαμένη. Πρέπει να πάμε συγκεκριμένα με 
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τους συλλόγους εκεί της περιοχής, ήδη ο Δημήτρης έχει έρθει σε μία επαφή και 

θα κάνουμε μία εκδήλωση στη Σαλαμίνα. Το ίδιο αντίστοιχα σε άλλες περιοχές, 

στις Σπέτσες, στα Κύθηρα. Μπορεί να μην έχουμε συμβούλους αλλά όπου 

έχουμε συνεργάτες να είμαστε παντού και όπου πρέπει για να κάνουμε κάποιες 

δράσεις. 

 Για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα δεν το συζητάμε, είναι εδώ και η 

Δήμητρα, είστε και ένα σωρό γυναίκες, είναι και η Κλαίρη. Αυτή τη στιγμή 

μπορείτε να κάνετε δράσεις και αυτό για τις γυναίκες το λέω, Τετάρτες, θα σας 

ενημερώσουμε, θα ενημερωθείτε και μετά, Τετάρτη θα κάνουμε την πρώτη 

συνάντηση για το Δίκτυο, για να κάνουμε το τμήμα Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας. Τετάρτη, λοιπόν, απόγευμα θα γίνει η πρώτη συνάντηση 

των γυναικών. Θα σας ενημερώσουν πιο συγκεκριμένα και η Κλαίρη, για να 

μαζευτείτε όλες οι γυναίκες εδώ και να δείτε μετά ποιες άλλες θα καλέσετε απ' 

όλους τους χώρους, να μπορείτε να κάνετε αυτό το δίκτυο να το κάνετε 

μεγάλο, να γίνει ένα δίκτυο που να είναι το Επιμελητήριο ξεχωριστό από τα 

δίκτυα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας των Επιμελητηρίων από το ΣΕΓΕ, γιατί 

είναι ένα δίκτυο Γυναικαίες Επιχειρηματικότητας δικό μας, μόνο δικό μας, του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου για τις γυναίκες της επιμελητηριακής μας 

περιφέρειας.  

 Τα οικονομικά μας είναι πάρα πολύ καλά, πήγαν καλά. Το θέμα είναι ότι 

δεν εφησυχάζουμε γιατί τα οικονομικά σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι 

διαφορετικά. Γι' αυτό θέλουμε δράσεις πολλές, να έχουμε ένα δυνατό 

Επιμελητήριο οικονομικά. Οικονομία, δηλαδή μπορεί να έχουμε χρήματα, δεν 

σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά τα έχουμε για σπατάλη. Τα χρήματα τα έχουμε 

αυτά για συγκεκριμένες δράσεις, εκεί που πρέπει να μπουν και να πάνε και να 

πιάσουν τόπο. Ο,τι πιάνει τόπο και ωφελεί την επιχειρηματικότητα και τα μέλη 

μας, εκεί θα πηγαίνει. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, να στηρίξουμε τις 
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επιχειρήσεις, τα σωματεία μας, να στηρίξουμε τις δράσεις μας, να στηρίξουμε 

αυτούς πραγματικά που αγωνιούν να κρατήσουν την επιχειρηματικότητα στην 

χώρα. Δηλαδή να μην πάνε σε χώρους, δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα 

κάπου εκεί που δεν έχει νόημα, που δεν έχει επιχειρηματικότητα, που δεν έχει 

σχέση με μας.  

 Για το 2018 υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός, έχουμε κουβεντιάσει 

κάποια θέματα. Το θέμα είναι αυτό που ζητάμε τις προτάσεις σας. Δηλαδή τις 

προτάσεις σας μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου που σας είπα. Υπάρχει ένας 

μπούσουλας, θα σας εξηγήσω. Είναι η στήριξη και αναβάθμιση της Τεχνικής 

Εκπαίδευσης, αυτό που σας είπα πριν. Τι προτάσεις υπάρχουν για το μέλλον.  

 Η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 

εργαλείων. Η στήριξη και ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, είπα 

πριν πώς πρέπει να το χειριστούμε. Στήριξη και δικτύωση των επιχειρήσεων και 

νέων και υφισταμένων για ευκαιρίες που θα προκύψουν μέσα από συνέργιες, τα 

λεγόμενα clusters και όλη αυτή η διαδικασία. Εχουμε ανθρώπους που έχουν 

συνεργασία σ' αυτά.  

 Είναι η στήριξη τώρα, ένα ξεχωριστό κομμάτι που πρέπει να μπει, δηλαδή 

πρέπει να γίνει τμήμα, είναι η στήριξη της ναυπηγικής, στις επιχειρήσεις 

βιοτεχνίας αλλά και της ναυπηγικής βιομηχανίας. Εδώ πρέπει να γίνει ένα τμήμα 

έχουμε πει, αυτό πρέπει την παραπάνω βδομάδα, υπάρχουν παιδιά, είναι ο 

Βασίλης, είναι εδώ τα παιδιά που ασχολούνται με τη ναυτιλία. Να κάνετε μία 

συνάντηση για να γίνει ένα τμήμα στο Επιμελητήριό μας που να ασχολείται με 

αυτά μόνο τα συγκεκριμένα θέματα που είναι ένα μεγάλο κομμάτι και 

ουσιαστικό κομμάτι του Επιμελητηρίου μας και είναι ένα κομμάτι που απ' ό,τι 

πληροφορίες παίρνουμε από τους ανθρώπους που ασχολούνται μ' αυτό, κάτι 

αισιόδοξο, κάτι κινείται κάτι ακούγεται. Αν ακούγεται κάτι καλό εκεί, θα πάει 

καλά και στις άλλες επιχειρήσεις, γιατί ο Πειραιάς και γενικά η ευρύτερη 
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περιοχή, τα παράλιά μας, η Ελευσίνα, Μέγαρα, όλα αυτά στηρίζονται πάνω στη 

ναυπηγική βιομηχανία. Πολλοί εργαζόμενοι και επιχειρήσεις δουλεύουν μες στο 

κομμάτι αυτό που λέγεται ναυπηγεία, που λέγεται ναυπηγική βιομηχανία.  

 Στήριξη νέων φοιτητών. Εδώ είμαστε σε επαφή και με τα Πανεπιστήμια 

και θα έρθουμε ακόμα περισσότερο σε επαφή. Εδώ πρέπει να δούμε κι αυτό το 

καινούριο Πανεπιστήμιο που πάει να γίνει, που έχει ιδρύσει ο Πρωθυπουργός και 

το έχει ανακοινώσει και μάλιστα περνάει και στη Βουλή τώρα αυτές τις μέρες, 

που είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δυτικής Αττικής δεν γίνεται κάτι 

καινούριο, είναι το ΤΕΙ Πειραιά και Αθηνών γίνεται ένα και λέγεται Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής. Αυτό να δούμε τι εμπλοκή θα έχουμε εκεί εμείς, γιατί 

Πανεπιστήμιο χωρίς τα Επιμελητήρια μέσα δεν μπορεί να ξαναλειτουργήσει. Το 

είδαμε το έργο παλιά, δεν μπορεί να λειτουργεί, δεν είναι ουσιαστική η 

λειτουργία του. Αρα, λοιπόν πρέπει εμείς να παρέμβουμε εκεί και να πούμε και 

στην καινούρια νομοθεσία και στη Βουλή και ίσως πρέπει να το πάρουμε και μία 

απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει να το δούμε κι αυτό, γιατί αυτό θα 

γίνει άμεσα, μήπως πρέπει να πούμε ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο στο 

καινούριο νομοσχέδιο να μπορούμε να ενταχθούμε και τα Επιμελητήρια μες στη 

δομή τους. Δηλαδή ο νόμος να ορίζει ότι μέσα σ' αυτό το Πανεπιστήμιο να 

υπάρχουν και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, γιατί είναι ουσιαστικό να είμαστε 

μες στο Διοικητικό Συμβούλιο των Πανεπιστημίων αυτών, για να έχει 

αποτέλεσμα για την αγορά εργασίας και να τους λέμε εμείς ακριβώς το τι ζητάει 

η αγορά και ποια πρέπει να είναι η εξέλιξη της οικονομίας, πώς βλέπουμε την 

εξέλιξη της οικονομίας για την επόμενη δεκαετία. Εμείς είμαστε αυτοί που 

μπορούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει την επόμενη δεκαετία και μπορούμε να το 

δούμε ουσιαστικά γιατί το ζούμε και το βλέπουμε και βλέπουμε την κίνηση, πώς 

πάει η αγορά. 

 Ενέργειες. Ενέργειες είναι η βράβευση των μαθητών των ΕΠΑΛ. Πρέπει 
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να το ξανακάνουμε πάλι φέτος, το κάναμε πέρσι, θα το κάνουμε πάλι φέτος. 

Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την εκδήλωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

Πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο, να λέμε το πρώτο δεκαήμερο π.χ. 

τού, αλλά αυτό επειδή γίνεται Απρίλιο αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί παίζει ρόλο 

το Πάσχα, επειδή είναι μεταφερόμενο το Πάσχα. 

 Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά θέματα, θα σας έρθουν αλλά θέλω μέχρι 

15 Φεβρουαρίου οπωσδήποτε να καθήσουμε γιατί πρέπει μέχρι, Διευθυντά, 

μέχρι πότε πρέπει να δώσουμε στο Υπουργείο το σχέδιο δράσης; Μέχρι τέλος 

Φεβρουαρίου. Λοιπόν, πρέπει μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου να στείλουμε στο 

Υπουργείο, είμαστε υποχρεωμένοι με τον καινούριο νόμο να στείλουμε το 

σχέδιο δράσης. Δεν είναι όπως παλιά που σχεδιάζαμε, το ρυθμίζαμε, το κάναμε. 

Τώρα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, τουλάχιστον ένα μπούσουλα, ένα 

μπούσουλα, εντάξει, μπορούμε να παρακάμψουμε αν προκύψουν κάποια 

θέματα, οτιδήποτε, αλλά πρέπει να έχουμε ένα μπούσουλα όμως να προχωράμε 

για να στείλουμε στο Υπουργείο το τι σχεδιάζουμε να κάνουμε για όλο το '18.  

 Αρα, λοιπόν, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. 

Είμαστε ένα καλό, ένα δυνατό Διοικητικό Συμβούλιο, πιστεύω ότι μπορούμε να 

συμμετέχουμε σε όλα. Δεν είναι θέμα αν είναι κάποιος στη Διοικητική ή δεν είναι 

ή είναι σε κάποια Επιτροπή, σε όλες τις Επιτροπές μπορεί να συμμετέχει, να 

συμμετέχει παντού και να μπούμε δυναμικά και να βγούμε προς τα έξω και να 

έρθουμε πιο κοντά στα μέλη μας ακόμα περισσότερο, να βρούμε τρόπους να 

τους πλησιάσουμε, εκδηλώσεις, να βρούμε επικοινωνία μαζί τους, να πάμε κι 

εμείς κοντά τους. Ο,τι χρειαστεί σχεδιάστε, πείτε το, εμείς είμαστε εδώ σαν 

Διοικητική στη διάθεσή σας και είμαστε όλοι μαζί το ίδιο, ένα είμαστε, αλλά να 

σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε. 

 Το λόγο έχετε εσείς. Ο Θόδωρος, ο κ. Ματθιουδάκης το λόγο, ο Γενικός 

Γραμματέας. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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 Τους έχουμε γνωρίσει, εσύ δεν ήσουν τότε.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εχει ξαναγίνει συμβούλιο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ξαναγίνει, βγάλαμε και τη Διοικητική, βγάλαμε τα πάντα όλα. 

Εχουμε κάνει εκλογές, όλες τις διαδικασίες. Για τον Δημήτρη όμως, δεν υπάρχει 

κάποιος άλλος, μόνον εσύ Δημήτρη είσαι. Δημήτρη, πες μόνος σου.  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Φανουργάκης Δημήτρης είναι το όνομά μου, είμαι Υπεύθυνος 

του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι οι καινούριες δύο θέσεις που βγήκαν στη Διοικητική. Είναι 

βιοτέχνης, πες επάγγελμα.  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Εχουμε βιοτεχνία που κατασκευάζει βιομηχανικά ελαστικά 

στον Ασπρόπυργο, δραστηριοποιούμαστε 40 χρόνια περίπου στη ναυτιλία και σε 

όλη τη βιομηχανική αγορά με τα βιομηχανικά ελαστικά που κατασκευάζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η επόμενη είναι η Κλαίρη, που είναι καινούρια.  

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ: Κλαίρη Περηφάνου ονομάζομαι ... πλοίων και κατασκευές στη 

βιομηχανία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Ματθιουδάκης. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Γενικός Γραμματέας πλέον, ήμουν 

Οικονομικός Επόπτης. Γνωρίζετε όλοι ότι από όποια θέση και να ήμουν το ίδιο 

θα πρόσφερα. Δεν έχει λοιπόν για μένα καμία σημασία η θέση. Σημασία έχει για 

μένα η πρόθεση. Και αυτό που μ' αρέσει πάρα πολύ στη νέα Διοικητική, έχουν 

όλοι την αγωνία να προσφέρουν και να προοδεύσουν.  

 Εγώ προσωπικά, Πρόεδρε, έχω δύο ωραίες ιδέες να καταθέσω στη 

Διοικητική Επιτροπή όταν θα ξανακάνουμε, πρέπει να τις αναλύσουμε, γιατί 

πρέπει να τις καθαρογράψω και να σας τις φέρω, αλλά έχω και μια τρίτη 

πρόταση που πρέπει να την κάνω τώρα, με την αφορμή που λέγατε 
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προηγουμένως, ότι χαίρομαι πολύ που βλέπω πολύ κόσμο στο Επιμελητήριό 

μας, σίγουρα όμως είναι κάποιοι σύμβουλοι οι οποίοι για μία, για 2, για 5 

ψήφους δεν εκλεγήκανε, οι οποίοι όμως είναι δραστήριοι και θέλουν να 

προσφέρουν. Θα πρότεινα να μπουν στο data base που γίνεται το invitation και 

να έρχονται σε κάθε Διοικητική όσοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν. Και αυτό 

που είπατε για τις προτάσεις, πρέπει να τους το πούμε ότι μέχρι τις 15 και αυτοί 

μπορούν να δώσουν μια πρόταση, αρκεί να είναι σοβαρή και υπεύθυνη και να 

μπορεί να είναι και υλοποιήσιμη. 

 Αυτά, σας χαιρετώ και σας εύχομαι υγεία, γιατί ειναι το πρώτο πράγμα. 

Να είστε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στράτο, είχες ζητήσει το λόγο. (εκτός μικροφώνου, δεν έχει 

καταγραφεί) 

 Δεν το ξέρω κι εγώ, ο Διευθυντής θα μας πει. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι απλώς κοινοποίηση. Δεν έχει να μας εγκρίνει κάτι, δεν μπορεί 

να μας χειραγωγήσει, ούτε να μας καθοδηγήσει το Υπουργείο. Απλά να γνωρίζει 

τις δράσεις που κάνουν τα Επιμελητήρια, στα πλαίσια της ενημέρωσης και της 

γνώσης των υπευθύνων από το Υπουργείο των δραστηριοτήτων των 

Επιμελητηρίων. Δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο αυτό, σημασία όμως έχει το εξής: 

ότι η ύπαρξη ενός σχεδίου δράσης θέτει σε μια τροχιά τη λειτουργία ενός 

Επιμελητηρίου. Πρέπει κάποια στιγμή να τα βάζεις στη σειρά για να μπορέσεις 

να τα υλοποιήσεις. Αυτό έχει σημασία.  

 Ετσι κι αλλιώς, κάθε χρόνο, τώρα θα το φτάσουμε τον Απρίλιο, γύρω 

στον Απρίλη θα δείτε τον οικονομικό απολογισμό του Επιμελητηρίου. Δηλαδή θα 

περάσει από σας, από τη Διοικητική Επιτροπή και από σας, θα εγκριθεί από τους 

ορκωτούς λογιστές γιατί αυτοί το ελέγχουν και θα έρθει προς έγκριση στο 

Διοικητικό Συμβούλιο για να πάει. Αυτό αφορά τα οικονομικά στοιχεία. Μαζί με 

τα οικονομικά στοιχεία γίνεται και ένας απολογισμός της δράσης του 
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Επιμελητηρίου. Καταγράφουμε και εκεί, τέλος πάντων, τι έκανε την 

προηγούμενη χρονιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα ήθελα, μην το ξεχάσω, γιατί αύριο υπογράφουμε το 

καταστατικό του Κέντρου Καινοτομίας που κάνουμε με το Δήμο Περάματος και 

με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κι όλα αυτά. Κάναμε ένα Κέντρο Καινοτομίας, το 

έχουμε περάσει Διοικητικό Συμβούλιο, απλώς το λέω για σας τους καινούριους, 

οι παλιοί το έχουμε περάσει, έχουμε πάρει την έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εγκρίσεις της Διοικητικής, έχουν φύγει από το Επιμελητήριο αλλά 

αύριο υπογράφεται και το καταστατικό. Το θέμα είναι ότι εδώ θα ήθελα να σας 

ενημερώσει λίγο ο κ. Κανακάκης τι είναι ακριβώς αυτό, γιατί ο κ. Κανακάκης από 

το περασμένο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν και από τους ιδρυτές και σαν σκέψη 

και της διαδικασίας αυτής. Είναι ένα καλό, ένα κέντρο που συμμετέχει σας είπα 

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δήμος Περάματος, πάρα πολλοί. Είναι πάνω στο 

πλαίσιο αυτό της λογικής της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, αυτό το έχουμε 

συλλάβει και προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο τη διαδικασία και τη σκέψη μας 

για τη δουλειά.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Εύχομαι καλή και πολλή υγεία για όλους μας το 

'18 και καλή αγωνιστική διάθεση να διεκδικήσουμε όλα αυτά που χάσαμε τα 10 

χρόνια που περάσανε. Να τα επανακτήσουμε. Θα φτάσω και στο Κέντρο 

Καινοτομίας. 

 Πραγματικά, ο Πρόεδρος είπε αρκετά πράγματα γι' αυτά που συνέβησαν 

στην προηγούμενη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για το Κέντρο 

Επιχειρηματικότητας, είτε για πωλήσεις, εισαγωγές, εξαγωγές, διάφορες 

συμμετοχές, Κέντρο Καινοτομίας που θα υπογράψουμε σήμερα, όχι αύριο, θα το 

πάρω εγώ σήμερα, το έχω φέρει, ναι. 

 Το ζητούμενο είναι, πολλοί είμαστε από το προηγούμενο συμβούλιο, τι 

κερδίσαμε από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας; Συμμετείχε κανένας κάπου; 'Η 
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από τις εισαγωγές, πωλήσεις, εξαγωγές κι όλα αυτά. Σημασία έχει να κάνουμε 

κάτι και να αποδίδει. Το να κάνουμε και να μένει στα χαρτιά και χρόνο χάνουμε 

και στο συμβούλιο και στους υπαλλήλους δημιουργούμε ψεύτικες ελπίδες και 

δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει μια καινούρια Διοικητική, είναι παραπάνω απ' ό,τι 

ήταν η προηγούμενη που ήταν πενταμελής, είναι επταμελής και ο καθένας έχει 

κάτι αναλάβει. Ολοι αυτοί που έχουν αναλάβει και κάποιο κομμάτι της 

λειτουργίας του Επιμελητηρίου θα είναι υπόλογοι την επόμενη μέρα να μας 

πουν τι κάνει ο καθένας στον δικό του τομέα.  

 Θα θέλαμε το λοιπόν, ένα μέιλ από την Διοικητική και από το 

Επιμελητήριο που θα μας αναφέρει συγκεκριμένα τι υποχρέωση έχει το κάθε 

μέλος της Διοικητικής. Και το πιο βαρύ κομμάτι για μένα το έχει ο φίλος μου ο 

Γιώργος, που είναι επικεφαλής της Βιοτεχνίας. Και οι Υπηρεσίες, που λείπει 

σήμερα. Σε κάθε συμβούλιο πρέπει να μας λένε τι έχουν κάνει στον τομέα τους 

όλοι. Διοικητική χωρίς λόγο δεν υπάρχει. Πρέπει όλοι να αναφέρουν το έργο 

τους.  

 Το Επιμελητήριο δεν πρέπει να λέμε περάσανε τέσσερα χρόνια. Περάσανε 

4 χρόνια παραγωγικά, που απέδωσαν, κάτι κάναμε. Κάτι παραπάνω. Χωρίς να 

μειώσω τη δράση της προηγούμενης τετραετίας, πενταετίας που ήταν αρκετά 

καλή. 

 Το λοιπόν, το φορτίο που έχετε πάνω σας είναι πολύ βαρύ κι εμείς θα 

είμαστε κριτές σας. Αλλά και οι άνθρωποι που θα κάνουμε και τις προτάσεις μας 

για να βοηθήσουμε τη δική σας δουλειά. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε 

αυτό. Ολοι εκπροσωπούμε κάποιον κλάδο ή ανήκουμε σε κάποιον κλάδο. Να 

ερχόμαστε σε κάθε συμβούλιο αφού το έχουμε μελετήσει πρώτα, με προτάσεις 

γι' αυτά που θέλουμε. Μόνο έτσι θα αλλάξουμε κάτι στη μικρομεσαία τάξη που 

ανήκει η βιοτεχνία, η οικοτεχνία και που είναι η κατατρεγμένη της τελευταίας 

δεκαετίας. Καθημερινά διαβάζουμε εκατοντάδες επιχειρήσεις κλείνουν. Εμείς 
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θέλουμε να ανοίξουν καινούριες, να μην κλείσουν άλλες. 

 Το Κέντρο Καινοτομίας είναι μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας, που συμμετέχει πρώτα το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο, η Περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δήμος Περάματος, με 

σκοπό να προωθήσουμε και να προχωρήσουμε κάθε καινοτόμο ιδέα που υπάρχει 

στη βιομηχανία. Δεν σημαίνει επειδή ξεκινάει από τη ναυπηγική βιομηχανία ότι 

δεν μπορεί να προωθήσει και να κατασκευάσει και να δημιουργήσει και άλλους 

τομείς της βιοτεχνίας. Οπότε, αν κάποιοι από μας έχουν κάποιες ιδέες, κάποιες 

προτάσεις, θα μπορούν να τις καταθέτουν στο Επιμελητήριο και από το 

Επιμελητήριο να φτάνουν στο Κέντρο και να υλοποιούνται στο μέτρο και στο 

βαθμό που θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό.  

 Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η μαθητεία. Πραγματικά, πέρσι έκανε 

σοβαρή προσπάθεια το Επιμελητήριο με το Ευγενίδειο Ιδρυμα. Πρέπει αυτό να 

συνεχιστεί. Πρέπει να φτάσει και σε άλλους κλάδους. Δυστυχώς, έχουμε 

ανειδίκευτους εργάτες, ανειδίκευτο κόσμο. Δεν είμαστε πιστοποιημένοι για 

τίποτα. Είναι ένα φορτίο. Ο φίλος μου ο Χαλόφτης που εκεί με το τηλέφωνο 

ασχολείται, πρέπει να κανονίσει μέσα από τα προγράμματα που είναι, τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα, να υπάρχει συμμετοχή μελών του Επιμελητηρίου. Δεν 

δικαιολογείται κανένα πρόγραμμα να μην έχουμε πάρει όλοι εμείς οι βιοτέχνες 

του Πειραιά. Μέλη της Διοίκησης και μη μέλη όταν απευθυνόμαστε σε 16.000 

μέλη το να πούμε ότι θα ενταχθούμε αυτά τα δύο χρόνια 150 επιχειρήσεις 

μιλάμε για το 10 τοις χιλίοις, ένα απειροελάχιστο ποσοστό. Κάτι δεν κάνουμε 

σωστό, κάτι δεν μεταφέρουμε σωστά. Πρέπει κάποιος από τη Διοικητική να 

αναλάβει υπεύθυνα την επαφή με τα μέλη του Επιμελητηρίου. Να μην είμαστε 

αποκομμένοι, ξεκομμένοι από τα μέλη μας.  

 Η εφημερίδα στοίχιζε, κόστιζε στο Επιμελητήριο. Ενα μπλογκ, κάποια η-

μέιλ δεν κοστίζουν τίποτα. Πρέπει να έχουμε συνεχή επαφή. Να τους 
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ενημερώνουμε, να μας κάνουν προτάσεις, να μας ζητάνε. Δεν είμαστε εμείς εδώ 

οι 40 οι σοφοί. Πολλά μέλη του Επιμελητηρίου είναι πιο σοφοί από μας. 

Μπορούν να μας κάνουν καλύτερες προτάσεις. Κάποιος, που πρέπει να ξέρουμε 

ποιος είναι αυτός, θα είναι υπεύθυνος για την επαφή με τα μέλη. Ας πούμε 

προχθές ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα για τον ΕΦΚΑ, τα οποία είναι αρκετά  

τσουχτερά για τον βιοτέχνη. Οταν πηγαίνει, όταν υπολογίζονται στο σύνολο του 

τζίρου. Θα έπρεπε εμείς να έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις. Εντάξει, κάναμε 

αρχαιρεσίες, δεν ήμασταν έτοιμοι, αλλά όταν μας χαρατσώνουν εκ νέου, πρέπει 

να αντιδράσουμε. Πρέπει κάτι να πούμε, κάτι να κάνουμε. Τελικά, αυτό που 

απομένει στον βιοτέχνη μέσα από ένα τζίρο είναι λιγότερο από το 10%. Θα 

επιβιώσουν επιχειρήσεις; Κανένας δεν θα επιβιώσει.  

 Συζητάνε για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μέχρι 50.000 και από 50.000 

και πάνω. Αυτά το Επιμελητήριο οφείλει να τα εκλαϊκεύσει στον κόσμο του, στα 

μέλη του. Οφείλει να βρει τους νομικούς, τους διαμεσολαβητές, όλους αυτούς 

που θα μας στηρίξουν. Οποιος το έχει ανάγκη, εν πάση περιπτώσει.  

 Το να μην λέμε αυτά που σκεπτόμαστε, αυτά που θέλουμε, αυτά που δεν 

μας αρέσουν ή κάτι παραπάνω, δεν είναι φιλία και καλή σχέση με τη Διοικητική 

που είναι φίλοι μας. Εμένα είναι αγαπητοί μου φίλοι όλοι. Τους υποδαυλίζουμε 

έτσι. Αν δεν παράγουν έργο θα είναι κατηγορούμενοι την επόμενη μέρα. Εδώ 

πρέπει όλοι να λέμε την άποψή μας. Πρέπει να είμαστε φιλικοί αλλά και σκληροί 

όταν απαιτείται.  

 Ο,τι αφορά τη ναυπηγική βιομηχανία που είπε ο Ανδριανός, πραγματικά 

περιμένουμε το επόμενο διάστημα μια ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη, είναι σε 

μεγάλη κινητικότητα. Ηδη μέσα από τις πιέσεις τις δικές μας ξεκίνησαν τα 

χερσαία έργα υποδομής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος. Μέσα στο 

Φεβρουάριο θα έρθει μια δεξαμενή Panamax size. Τα έργα αυτά που 

υπολογίζονται για το α' εξάμηνο αγγίζουν το ύψος των 100 εκατομμυρίων από 
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τους επενδυτές στη ζώνη Περάματος και θα συνεχιστούν. Ελπίζουμε ότι οι 

ρυθμοί ανάπτυξης στη ναυπηγική βιομηχανία θα είναι μεγάλοι και γρήγοροι. Τα 

δύο ναυπηγεία, ήδη περιμένουμε την απόφαση για αναγκαστική διαχείριση του 

Σκαραμαγκά προκειμένου να οδηγηθεί εκ νέου σε ιδιωτικοποίηση με 

συγκεκριμένο τρόπο και η Ελευσίνα το ίδιο. Είναι τη στιγμή αυτή σε μια 

κατάσταση εκκαθάρισης λειτουργίας που κι αυτή που θα πάει σε επενδυτή 

άμεσα, ώστε να λειτουργούν και τα δύο ναυπηγεία φουλ. Κι έτσι ελπίζουμε ότι 

αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης, καθώς επίσης και οι 

500 περίπου επιχειρήσεις του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα θα ανασάνουν και 

θα οδηγηθούν κι αυτές στην ανάπτυξη. 

 Και πάλι σας εύχομαι καλή χρονιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Ο Δημήτρης ο Μουστάκας. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Καλησπέρα, συνάδελφοι. Καταρχάς, θέλω να ευχηθώ σε όλους 

αυτούς που εκλεγήκανε κι αυτούς που δεν έχουν εκλεγεί καλή θητεία, δύναμη, 

κουράγιο και στο Προεδρείο. Εγώ δεν επικροτώ ούτε επικρίνω κανένα 

προεδρείο. Στην αρχή πάντα θα πρέπει να του δίνουμε δύναμη και άκουσα, 

Πρόεδρε, τον προγραμματισμό, τις δράσεις, αν και τα περισσότερα τα γνώριζα. 

Τυπικό, δεν πειράζει, εγώ τα άκουσα όλα αυτά. Εμείς συμφωνούμε. Να ξέρετε 

όμως από πίσω ότι σε όλα αυτά που ακούστηκαν και από τον Βασίλη, υπάρχει η 

ΓΣΕΒΕΕ. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε και πάλι μία φορά και το ΙΜΕ 

όπου χρειαστεί πάλι για μεθαύριο, όποτε χρειαστείτε θα είμαστε κοντά σας.  

 Η ΓΣΕΒΕΕ σ' αυτά τα θέματα ξέρετε ότι πάντα είμαστε δίπλα στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό θα φροντίσει και η νέα Διοίκηση γιατί κι εκεί 

είχαμε εκλογές, αυτό φροντίζει και να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας. Εχετε το 

χαιρετισμό του Προέδρου, καλή επιτυχία στο έργο σας, διότι τον ενημέρωσα 

σήμερα ότι θα παρευρίσκομαι εδώ. 

 Αυτά, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Καλή χρονιά. Εχουμε πάρα πολλές 
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δράσεις να κάνουμε, έχουμε πάρα πολλές προτάσεις και να ξέρετε, συνάδελφοι, 

δεν είναι μόνον η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που είπανε, είναι και η 

οικοδομική δραστηριότητα, γιατί μέσα από την οικοδομική δραστηριότητα 

απασχολούνται 372 επαγγέλματα, από την πρώτη βάση μέχρι το τέλος, έτσι; 

Από την πρώτη ύλη.  

 Αρα, λοιπόν, υπάρχουν κι άλλες δράσεις, κ. αλουμινά. Εμείς θα είμαστε 

κοντά σας πάντως. 

 Καλή θητεία, καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρη, έχεις αναλάβει και το έργο να είσαι ο συνδετικός κρίκος 

της ΓΣΕΒΕΕ με το Επιμελητήριο, με τον Πρόεδρο φυσικά, τον Γιώργο τον 

Καβαθά, έχουμε πολύ καλή σχέση και συνεργασία, αλλά να έρθει και ο Γιώργος 

εδώ τώρα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Θα έρθει, θα έρθει, Πρόεδρε, με την πρώτη ευκαιρία. Ξέρετε ότι 

έχει ανειλημμένες υποχρεώσεις τώρα, αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω. Σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο να έρθει.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Βεβαίως θα έρθει, οπωσδήποτε θα έρθει, να είστε σίγουροι. 

Τώρα ξέρετε έχουν Επιμελητήρια, είναι η Κεντρική Ενωση τώρα, έχουμε πάρα 

πολλά τρεχάματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αναλαμβάνεις εσύ.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Δήμητρα. Ο Θεόφιλος. Στο Θεόφιλο θέλω να 

έχω την έγκρισή σας, ο  Θεόφιλος δεν έχει εκλεγεί, είναι επιλαχών, θέλω την 

έγκρισή σας να είναι συνέχεια, να τον καλούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι 

ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλουμινοκατασκευαστών, πιστεύω δεν έχει 

κανένας αντίρρηση. Με πρόλαβε και ο Θόδωρας φυσικά.  
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 Θεόφιλε, έχεις το λόγο. 

ΠΑΓΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ήθελα να πω κάνα δυο λόγια  

σ' αυτά που είπατε επάνω.  

 Συγκεκριμένα, επειδή το θέμα της επικοινωνίας με τη βάση, με τα μέλη 

μας δηλαδή, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που όσοι ασχολούμεθα με τους 

φορείς γενικότερα το έχουμε αντιληφθεί ιδιαίτερα θα έλεγα εγώ την τελευταία 

τριετία, έτσι; Αυτή η απαξίωση που γίνεται από πλευράς μελών νομίζω έχει τις 

αιτίες της. Δηλαδή μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αρκεί να ασχοληθεί 

κάποια επιτροπή λίγο πιο στοχευμένα. Και το λέω γιατί τα οφέλη που θα 

προκύψουν θα είναι πολλά και για το Επιμελητήριο, μια και συγκεκριμένα τώρα 

μιλάμε για το Επιμελητήριο αλλά και για τα ίδια τα μέλη, τα οποία απαξιώνουν 

εύκολα τους θεσμούς. Οταν δεν συμμετέχουν δεν μπορούν να καταλάβουν τι 

ακριβώς συζητάμε και α συζητάμε για την ουσία των προβλημάτων ή θεωρούν 

ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι δικά τους προβλήματα και δεν 

αντιμετωπίζουμε κι εμείς τα ίδια προβλήματα με αυτούς, ενώ στην ουσία αυτό 

είναι μια πλάνη. Κοινά προβλήματα αντιμετωπίζουμε όλοι. 

 Θα πρότεινα λοιπόν και δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει κάποια συζήτηση 

σχετικά με τις προτάσεις που θα φέρουμε, εγώ προσωπικά -μέχρι 15, ναι, αν θα 

ξαναγίνει κάποια συνάντηση και γίνουν κάποιες προτάσεις, θα το φέρω και πιο 

ας πούμε έτσι, οργανωμένο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη λίγο να διακόψω, γιατί προέκυψαν κάποια προβλήματα. 

Δηλαδή γιατί ήρθε η πρόσκληση την Παρασκευή. Ηρθε την Παρασκευή η 

πρόσκληση λόγω γιορτών. Αλλά να ξέρετε πάντα, δεύτερη Δευτέρα, το έχουμε 

πει από το περασμένο Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δεύτερη Δευτέρα του κάθε 

μήνα θα έχουμε συμβούλιο. Τώρα, εκτός εάν προκύψει κάτι, πέφτει μια γιορτή, 

πέφτει κάτι διαφορετικό. Να το προγραμματίζετε, αυτό το κάναμε για να 

προγραμματίζετε όλοι τις δουλειές σας, να ξέρετε ότι κάθε μήνα τη δεύτερη 
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Δευτέρα θα έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΠΑΓΙΑΤΗΣ: Επίσης, να πω δυο λόγια για την σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά. Πάνω σ' αυτό δηλαδή που έχει γίνει ολόκληρη δουλειά από το 

Επιμελητήριο. Θα στα κάνω γραπτά, απλά θέλω να πω και να συμφωνήσω με 

τον κ. Κανακάκη στο εξής: ότι κάποια θέματα που βάζουμε μπροστά θα πρέπει 

να επισημαίνουμε με ειλικρίνεια και καμιά φορά το να μιλήσεις ειλικρινά είναι 

σκληρό για μερικούς ανθρώπους. Δηλαδή, πρέπει να τους αποδώσεις τις 

ευθύνες, γιατί ας πούμε η σύνδεση τελικά δεν συνεχίστηκε και αυτό δεν 

ευθύνεται το Επιμελητήριο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά ας πούμε σαν κλάδος, μια 

και εκπροσωπώ την Πανελλήνια Ομοσπονδία, είπα στους ανθρώπους της 

εκπαίδευσης να διοργανώσουν εκδρομές σε βιομηχανίες του κλάδου και εν 

συνεχεία σε ομάδες κατασκευαστικά. Αυτό δεν έγινε. Δηλαδή, αργούμε και ίσως 

και ο ΟΑΕΔ είναι λιγάκι αργός στις αντιδράσεις του. Δηλαδή θα πρέπει να 

επισημαίνουμε τα προβλήματα και εμείς οι ίδιοι τελικά να φροντίζουμε να τα 

επαναφέρουμε σε μία κανονική ροή.  

 Αυτά, ευχαριστώ πολύ. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι' αυτά τα παιδιά μιλάμε. Σταύρο, δεν μιλάμε... Σταύρο, γι' αυτά 

μιλάμε. Σταύρο, για τα ΕΠΑΛ μιλάμε, γι' αυτά ακριβώς μιλάμε, για τα παιδιά 

αυτά. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Πάνω σ' αυτό σχεδιάζουμε και σ' αυτό δουλεύουμε. Σταύρο, έχεις δίκιο 

απόλυτο. Γι' αυτά τα παιδιά πάμε να... 

 Λοιπόν, άλλος συνάδελφος; Η Κατερίνα η Νιάρχου είναι καινούριος 

σύμβουλος. 

ΝΙΑΡΧΟΥ: Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Μπορώ να πω 

συμπληρώνοντας ότι οι παλιοί τεχνίτες μπορούν να γίνουν οι δάσκαλοι των 

καινούριων. Δηλαδή δεν είναι, δεν μπορούμε συνέχεια να βάζουμε ταμπέλες. 
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Υπάρχουν όντως σχολές, πανεπιστήμια. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που 

έχουν τη γνώση, που είναι λίγοι, πάρα πολύ λίγοι, όπως είπατε αυτοί που έχουν 

μείνει 55, 60, 65 χρονών που έχουν τουλάχιστον μία δεκαετία, εικοσαετία 

μπροστά τους να προσφέρουν σε νέα παιδιά που μπορεί για τον άλφα ή βήτα 

λόγο να μην μπουν σε κάποιο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΠΑΛ, οτιδήποτε. Αλλά να έχουν την 

όρεξη να μάθουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας πω κάτι, έχει δίκιο η Κατερίνα. Κι εγώ πήγα σε κάποιον 

τεχνίτη και είναι εδώ, στον μπαμπά της Δήμητρας της Νάστου. Εγώ ξεκίνησα 

εκεί 12 ετών. Πήγαινα μισή μέρα τεχνική σχολή και τη μισή μέρα ήμουν στον 

μπαμπά της Δήμητρας που ήταν τεχνίτης, ήταν μηχανικός και μαθαίναμε, έτσι 

μαθαίναμε ακριβώς. Δίπλα σε έναν καλό τεχνίτη μαθαίναμε και να σου πω κάτι; 

Δεν μαθαίναμε μόνο, να σου πω κάτι; Εγώ τι ένιωσα και αυτό το έχουν νιώσει 

πολλοί παλιοί μάστοροι. Δεν μαθαίναμε μόνο τη δουλειά. Μας μαθαίνανε και 

πολλά πράγματα, δηλαδή αυτό που λέει ο λαός, με όποιο δάσκαλο καθήσεις 

τέτοια γράμματα θα μάθεις, είναι αλήθεια. Μαθαίναμε, μας κάνανε και 

ανθρώπους. Δηλαδή ήταν μέσα από την πιάτσα και μπαίναμε και... Γιατί ξέρεις 

τι; Οταν ζεις με ανθρώπους που ήταν 25 και 30 ετών τότε και εμείς ήμασταν 12-

13, φτιάχναμε κι εμείς χαρακτήρα βλέποντας αυτούς και προσπαθούσαμε, ήταν 

οι δάσκαλοί μας σε πολλά πράγματα. Ηταν η οικογένειά μας. 

Οχι, φάπα ευτυχώς εμένα ο συγχωρεμένος ο Κώστας εμένα δεν μου έδινε.  

 Λοιπόν, άλλος συνάδελφος; Υπόψιν, έχουμε κάνει κι ένα καλλιτεχνικό 

τμήμα, γιατί εδώ θα έχουμε και δράσεις, δεν θα έχουμε μόνο τη μουτζούρα κι 

αυτά. Εδώ είναι ο Τζεμίλ πρόεδρος, είναι καλλιτέχνης ο Τζεμίλ, ο Ζαν είναι εδώ 

επικεφαλής με άλλους συναδέλφους που έχουν σχέση μπορούμε να κάνουμε 

πολλά πράγματα μαζί με τον Νικολακάκη να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, 

διάφορες δράσεις που να έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Και η εκδήλωση που 

κάνουμε, αυτό δεν ξέρω πώς θα είναι, αν θα είναι κοπή πίτας ή αν θα είναι κάτι 
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άλλο, θέλουμε να έχει συμμετοχή και να έχει ένα στίγμα, θα έχει ένα 

χαρακτήρα, θα γίνει και μία οικονομική ενίσχυση για τους ανθρώπους που 

πληγήκανε στη Μάνδρα, τους επιχειρηματίες, για τις επιχειρήσεις της Μάνδρας 

και της Νέας Περάμου. Δηλαδή να στηρίξουμε, να κάνουμε μια οικονομική 

ενίσχυση γι' αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους, να στηρίξουμε τους 

επιχειρηματίες θα κάνουμε την εκδήλωση. Να το έχετε υπόψη σας ότι μπορούμε 

εκεί να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε όχι μονο με προϊόντα, με χρήματα, να 

μαζέψουμε κάποια χρήματα. Μπορεί να βγάλουμε ένα κουπόνι, μια πρόσκληση, 

όποιος μπορεί να πάρει κάτι να ενισχύσει την προσπάθεια. 

 Μάριε, έχεις το λόγο.  

ΧΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Ονομάζομαι Χιώτης Μάριος, έχω λογιστικά-

φοροτεχνικά γραφεία. Καταλαβαίνω το πρόβλημα το τεχνικό, αυτό που ζητάτε 

τους τεχνίτες. Χωρίς τους τεχνίτες δεν μπορείτε ούτε να ανδρώσετε, ούτε να 

μεγαλώσετε, ούτε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Ομως, επειδή κι εγώ είμαι 

στο χώρο με δικό μου γραφεία από το 1992 και μιλάω με όλους τους βιοτέχνες, 

μιλάω με βιομήχανους, μιλάω με εμπόρους, δεν ντρέπομαι να πω ότι ίσως είμαι 

πιο πολύ πεζοδρόμιο και πιο πολύ από κάποιους από σας, γιατί ακούω όλη μέρα 

τον σφυγμό της αγοράς, ακούω το πρόβλημα που έχουν οι επιχειρήσεις, ακούω 

τι γίνεται με τη μαύρη εργασία, ακούω τι γίνεται με τα προβλήματα της 

φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαγής. 

 Η δικιά μου η πρόταση, να ξέρετε Πρόεδρε, θα επικεντρωθεί στο να 

φτιάξουμε μια ομάδα, δεν θέλω να πω τη λέξη "επιστήμονες", που θα είναι 

φοροτέχνες, που θα είναι νομικοί γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες 

διατάξεις περνάνε από άσχετα φορονομοσχέδια, τα οποία αφορούν τις 

ασφαλιστικές σας εισφορές, τα οποία αφορούν τις φορολογικές σας 

υποχρεώσεις και δεν παίρνει χαμπάρι κανείς. 

 Αρα, ο θεσμός του Επιμελητηρίου για μένα πρέπει να έχει μιά τέτοια 
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ομάδα, η οποία την ώρα που θα πάει να συζητηθεί ένα νομοσχέδιο, να 

πηγαίνουμε με μία πρόταση, να υψώσουμε μια φωνή σαν Επιμελητήριο και να 

βοηθήσουμε όλο αυτό το πλέγμα, γιατί πολύ καλοί οι τεχνίτες, σίγουρα να 

έρθουν δουλειές, να έχουμε εξωστρέφεια, να έχουμε τα πάντα, αλλά αν έχουμε 

μια επιβάρυνση ασφαλιστική 46%-47%, ένα ΕΦΚΑ 34% μάνι μάνι για τις 

αμοιβές σας, 27% για τους τρίτους και μια φορολογική επιβάρυνση 29% συν 

29% συν... συν... συν... να δω τι θα σας περισσέψει στο τέλος για να κάνετε και 

ανάπτυξη, να κάνετε κι όλα αυτά που λέτε.  

 Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, ουσιαστική πρόταση και σοβαρή αλλά στείλ' την με ένα 

μέιλ, να τα μαζέψουμε όλα μαζί, να τα κάνουμε. Ωραία. 

 Ελένη, πες κι εσύ κάτι. Τι σκέφτεσαι. Είσαι καινούρια, πρέπει να πάρεις 

τον αέρα. Δεν γίνεται διαφορετικά, προχώρα. Πες χρόνια πολλά. Σήκω επάνω, 

ανέβα επάνω στο βήμα, Ελένη. Πες αυτό που σκέφτεσαι. Είναι τα καινούρια 

στελέχη και πρέπει να βγουν μπροστά.  

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ: Εγώ δεν σκέφτομαι ακόμα κάτι. Εγώ έρχομαι από τον κλάδο 

της μεταποίησης, έχω βιοτεχνία με κεντήματα, είναι πονεμένος κλάδος. Κι εγώ 

κλειστές πόρτες χτύπησα για το θέμα των εκλογών.  

 Δεν έχω να πω κάτι, δεν έχω προτάσεις ακόμα, ελπίζω στο μέλλον. 

Ευχαριστώ, καλή χρονιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Μιχαλάκης ο Γεράσιμος, πρώην Γενικός Γραμματέας και 

υπεύθυνος τώρα των επιχειρήσεων, ένα τμήμα που προσπαθούμε να κάνουμε 

στη Δυτική Αττική, να μαζέψουμε εκεί ό,τι μπορούμε γιατί κι εκεί ... 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Καλησπέρα. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. 

 Ηθελα, Πρόεδρε, να επισημάνω ότι αυτά, οι προτάσεις, όλα αυτά που 

λέμε να μην φύγουμε από 'δω και ξεχαστούν. Και εμείς περιμένουμε από σας να 
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πείτε, έλα εδώ Μιχαλάκη, θα κάνεις αυτό. Ελα εδώ Γιώργο, θα κάνεις αυτό. Ελα 

εδώ, Τάκη, θα κάνεις αυτό. Μόνο έτσι θα γίνει δουλειά. Εάν περιμένετε ότι ο 

καθένας θα έρθει να σας πει, εγώ να πάρω να φτιάξω, να σας στείλω τέτοιο, 

μην περιμένετε τίποτα. Σας το λέω να  το ξέρετε, όλοι έχουν τα προβλήματά 

τους, όλοι έχουν τις ασχολίες τους. Ενώ άμα δώσετε συγκεκριμένα, μην ξεχνάς 

Πρόεδρε ότι εμείς εκλεγήκαμε την προηγούμενη φορά και όπου πηγαίναμε, σε 

όποιο Υπουργείο πηγαίναμε, βρίσκαμε πόρτες κλειστές. Το θυμάσαι αυτό. 

Παντού. Δεν μας δεχόταν κανένας. Ηταν όλα αρνητικά, όλα. Και πάλι αυτό που 

μπορέσαμε, αυτό που κάναμε, αυτό που μπόρεσε, εσύ μπροστά που ήσουν πιο 

τέτοιο, εμείς όλοι βοηθάγαμε από πίσω. Δεν πρέπει να φύγουμε από 'δω και να 

το ξεχάσουμε. Αυτό λέω. Να έχουμε καλό, είσαστε και εφτά τώρα Διοικητικό και 

όλοι άξιοι και έμπειροι, οι περισσότεροι είναι έμπειροι, ήμασταν μαζί. Και τα 

καινούρια μέλη θα μάθουν, να βοηθάνε για να βοηθήσουν και εμάς, γιατί πιο 

πολύ εμείς θέλουμε βοηθεια. Πρώτα πρέπει να βοηθηθούμε για να είμαστε εμείς 

ενημερωμένοι και άμα είμαστε ενημερωμένοι εμείς θα είναι και όλα τα μέλη μας. 

Εγώ ας πούμε σαν πρόεδρος των υδραυλικών Δυτικής Αττικής, έχω το κομμάτι 

μου. Ο κάθε ένας έχει το κομμάτι του. Αυτό να δώσετε, να κοιτάξετε να δώσετε 

αυτό.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τις Σπέτσες έχουμε κάποια παρέμβαση; Ελα, κ. Κατσώρη.  

ΚΑΤΣΩΡΗΣ: Καλή χρονιά, καλή χρονιά σε όλους. Ακουσαμε ωραία πράγματα 

απόψε εδώ από τους παρευρισκόμενους, γιατί είχαμε αρχίσει και 

αναρωτιόμασταν εμείς με το Χρήστο που είμαστε του άλλου κλάδου, του 

τουριστικού κλάδου αν θέλετε, αυτός που πάλλεται στα νησιά μας και είμαστε 

μια επιχείρηση, η οποία έχει να κάνει με τον ξένο κόσμο, έτσι; Νιώθουμε κι εμείς 

κάπως εισαγωγείς και εξαγωγείς της τέχνης. 

 Βέβαια, εγώ σας καταλαβαίνω καλύτερα γιατί έχω υπάρξει και δεύτερος 
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μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού, οπότε καταλαβαίνω και τους δυο κλάδους 

αριστερά-δεξιά.  

 Θέλω να σταθώ σ' αυτό που μετέφερε ο κ. Κανακάκης, στην επικοινωνία. 

Είμαι 28 χρόνια σ' αυτό τον κλάδο και πραγματικά δεν ήξερα τι κάνει το 

Επιμελητήριο για μένα. Δεν ξέρουμε. Και αυτό συμβαίνει και σε όλους τους 

άλλους. Πρέπει να πέσει μεγάλη βαρύτητα σ' αυτό το πράγμα και τότε δεν θα 

είμαστε ένας, δεν θα είμαστε τρεις, θα είμαστε χίλιοι δεκατρείς που λέει και ο 

φίλος μας ο κύριος... Τότε θα δείξουμε τη δύναμή μας, τότε θα δείξουμε την 

πραγματική δύναμη. Εκεί θέλω να στοχοποιήσω, πάρα μα πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε και εσάς και τον κ. 

Χρήστο τον Ορλώφ και εσένα, εσένα στις μεταφορές που παίζει πολύ μεγάλη 

σημασία και το κόστος που έχετε για τον τουρισμό και τα προϊόντα σας να 

είσαστε στο κομμάτι των μεταφορών που είναι ουσιαστικό με αυτό που λέγεται 

ΕΕΣΥΜ και το Χρήστο στα νησιωτικά Επιμελητήρια, που εκεί ασχολείται καθαρά 

με τον τουρισμό και θα εκπροσωπείτε όχι μόνο τις Σπέτσες, θα εκπροσωπείτε 

όλα τα νησιά, τα 9 νησιά που έχει περίπου ο Αργοσαρωνικός, θα εκπροσωπείτε 

και την Αίγινα και την Υδρα και τα Κύθηρα. Δηλαδή θα έχετε πάρα πολύ μεγάλη 

δουλειά μαζί με το Μιχάλη τον Ψαρρά που είναι σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο, 

που είσαι στον ΕΟΑΕΝ ή στις μεταφορές; Στις μεταφορές. Δηλαδή εσείς οι δύο 

θα είσαστε στις μεταφορές. Είναι σημαντικό το έργο που έχετε για το κομμάτι 

των νησιών και η Ελένη που είναι με το Χρήστο στα νησιωτικά Επιμελητήρια, 

που είναι κι αυτό πάρα πολύ ουσιαστικό, είναι ένα σοβαρό κομμάτι. Ηδη κάνει 

μια δράση αύριο, την Τρίτη κάνει στο Χίλτον, σας έχει έρθει η πρόσκληση 

νομίζω, το έχετε δει; Αύριο ... η ώρα κάνει ο ΕΟΑΕΝ μια παρουσίαση για την 

εξωστρέφεια των ελληνικών νησιών. Αμα είσαι εδώ Χρήστο, να πας στο Χίλτον, 

νομίζω σου έχει έρθει πρόσκληση; Θα την πάρετε τώρα γιατί είχαμε πει, μάλλον 

πρέπει να έχει έρθει στο μέιλ σας, θα το δείτε. Θα την πάρετε την πρόσκληση 
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μετά. Γίνεται μία εκδήλωση, αν έχετε χρόνο και μπορείτε να πάτε στο Χίλτον 

αύριο είναι στη διαδικασία των money show. Γίνονται κάποιες δράσεις και έχει 

ένα κομμάτι η εξωστρέφεια των νησιωτικών Επιμελητηρίων.  

ΚΑΤΣΩΡΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς σ' ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Εχετε μεγάλη δουλειά να κάνετε. 

Μπορεί να ακούσατε τώρα για το - να σας πω κάτι; (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

 Χρήστο, έχεις το λόγο. Χρήστο, έλα να σε γνωρίσουν κιόλας οι 

συνάδελφοι. Ο Χρήστος ο Ορλώφ είναι πρόεδρος των ενοικιαζομένων 

δωματίων, ασχολείται και με την εστίαση.  

ΟΡΛΩΦ: Καλησπέρα, καλή χρονιά. Δεν πιστεύω, Πρόεδρε, στα πολλά 

πράγματα. Πιστεύω σε ένα και καλό. Πραγματικά δηλαδή αυτοί οι στόχοι ας μην 

είναι δεκάδες, ας μην είναι χιλιάδες. Ο καθένας από σας, από μας, ας βάλει έναν. 

Ας βάλει έναν και ας τελειώσει και ας προχωρήσει.  

 Πιστεύω πολύ σ' αυτές τις μικρές ομάδες που μας είπατε να τις 

φτιάξουμε. Δηλαδή εγώ είμαι με κάποιον άλλον και με κάποιαν άλλη. Οι δυο 

μας, οι τρεις μας ας ξεχάσουμε, όχι ας ξεχάσουμε εσάς αλλά καταλαβαίνετε τι 

θέλω να πω. Εάν δεν δεθούμε δυο τρεις τέσσερις μαζί με αυτό το στόχο για να 

προχωρήσουμε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θέλει οργάνωση, θέλει πολύ 

συγκεκριμένη προσπάθεια σε έναν στόχο και κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Είμαι 

θετικός, είμαι αισιόδοξος, είναι μια καινούρια χρονιά, όλοι πρέπει να βάλουμε 

αυτό το μανδύα της αισιοδοξίας, όπως κι εσείς λέτε δεν περιμένουμε από 

άλλους, ό,τι καταφέρουμε εμείς μόνοι μας. Προχωράμε. 

 Καλή μας χρόνια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πάνω σ' αυτό θέλουμε να πάρουμε και μία απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου γιατί όλες οι περιοχές, σχεδόν τα περισσότερα 
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Επιμελητήρια το έχουν κάνει, να αναλάβουμε μες στην τετραετία, μες στην 

επόμενη τετραετία δηλαδή να κάνουμε μία γενική συνέλευση των νησιωτικών 

Επιμελητηρίων, να αναλάβει το Επιμελητήριό μας σε κάποιο νησί, θα επιλέξετε 

σε ποιο νησί να γίνει η Γενική Συνέλευση των Νησιωτικών Επιμελητηρίων και 

ένα των Μεταφορών. Δηλαδή να κάνουμε τις δύο Γενικές Συνελεύσεις, το έχουν 

κάνει όλα τα Επιμελητήρια, εμείς δεν το έχουμε κάνει, να πούμε στο καινούριο 

όργανο αυτό που θα γίνει στα νησιώτικα Επιμελητήρια ότι κάποια στιγμή θα 

κάνουμε κι εμείς τέτοιες δράσεις. 

ΟΡΛΩΦ: Θα το βρούμε. κ. Πρόεδρε, θέλω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μες στην τετραετία αυτό, δηλαδή να πάρουμε μία απόφαση να 

είναι Διοικητικού Συμβουλίου αυτή η απόφαση και να ισχύει από τώρα, οτι μες 

στην τετραετία αυτη θα κάνουμε δύο συνελεύσεις και μία της Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας των Επιμελητηρίων, να το κάνουμε κι εμείς μία εκδήλωση. 

Δηλαδή αυτά τα τρία όργανα.  

ΟΡΛΩΦ: Ειλικρινά σας παρακαλώ και νομίζω ότι τη βοήθεια αυτή την θέλουν 

όλοι, ειδικά οι καινούριοι όπως είμαστε εμείς αλλά και οι πιο παλιοί, θέλω λίγο να 

κουραστείτε και να συστήσετε αυτές τις μικρές ομάδες. Να μας φέρετε σε 

επαφή με αυτούς τους τρεις, με αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους, που ο ένας 

θα βοηθάει τον άλλον για να γίνει κάτι. Θέλω λίγο να κουραστείτε σ' αυτό το 

πράγμα εσείς και κάποιοι άμεσοι συνεργάτες σας να μας φέρετε κοντά, αυτοί 

είναι οι πέντε, ελάτε να δουλέψουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Αντιγόνη η Λιόση. Η Αντιγόνη 

είναι από μια περιοχή πολύ δύσκολη, από τον Ασπρόπυργο, μια περιοχή που έχει 

πολλή  βιοτεχνία, πολλή βιομηχανία, έχει πολύ εμπόριο, πολλές υπηρεσίες, έχει 

τα πάντα.  

ΛΙΟΣΗ: Από την εμπειρία... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πολύ ενεργή σύμβουλος την περασμένη τετραετία. 

ΛΙΟΣΗ: ... και τώρα διαπίστωσα ότι, όπως το είπατε και οι άλλοι συνάδελφοι, 

δεν υπήρχε η επαφή των μελών με το Επιμελητήριο. Βασικό. Τα παράπονα. Εκεί 

πρέπει να το προχωρήσουμε αυτό. Δηλαδή, ό,τι γίνεται εδώ να το μαθαίνουν και 

τα μέλη, όχι μόνον εμείς οι σύμβουλοι. Δεν έχει νόημα, μόνο.  

 Εχουμε μια περιοχή που εκπροσωπώ και είναι και ο υπεύθυνος ο κ. 

Μιχαλάκης, που πρέπει να βάλουμε μπροστά την αναβάθμιση της περιοχής. 

Είναι τριτοκοσμική. Σας το λέω ευθαρσώς. Βιομηχανική τριτοκοσμική περιοχή. 

Χωρίς υποδομές, χωρίς τίποτα. Εκεί θέλω να βοηθήσει το Επιμελητήριο να 

προχωρήσουμε. Είναι θέμα χωροταξικό, εμπλέκονται πολλοί εκεί, εν πάση 

περιπτώσει, πρέπει να ξεκαθαρίσει η δουλειά γιατί οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

υποδομές. Πώς θα προχωρήσουν; Σε βιομηχανική περιοχή δεν έχουν υποδομές. 

Αυτό το ζούμε. Εντάξει, θα το προχωρήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, Αντιγόνη.  

ΛΙΟΣΗ: Γεια σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, θέλεις κάτι; Πες ένα χαιρετισμό κι εσύ. Ο Γιώργος έχει μια 

πολύ καλή επιχείρηση με κεριά, με εξαγωγές. Να τον γνωρίσετε και τον Γιώργο. 

Γιώργο, πες λίγο δυο πράγματα. Και ο διευθυντής λέει να πάμε για φαγητό. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα, καλή χρονιά. Εγώ θα ήθελα να πω, 

όπως είπε και ο κ. Ματθιουδάκης, να καλέσουμε και τα άτομα που δεν 

εκλέχθηκαν, νέους και έχουν όρεξη, να συνεισφέρουν στο Επιμελητήριο και στις 

δράσεις. Εγώ είμαι νέος σύμβουλος, προσπαθώ να μάθω, να εγκλιματιστώ. 

Τώρα, είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω. 

 Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, Αντωνία, έλα κι εσύ για έναν χαιρετισμό.  

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ: Γεια σας. Ονομάζομαι Αντωνία Καρακατσάνη. Εύχομαι καλή 
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χρονιά να έχουμε σε όλους. Εχω αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο και όλοι μαζί 

πιστεύω για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Γεια σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα, Δημήτρη. Δημήτρης Παπασταμάτης. 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ: Καλησπέρα. Λέγομαι Παπασταμάτης Δημήτρης, ασχολούμαι 

με χαρτικά, απορρυπαντικά και ό,τι έχει σχέση με είδη οικιακής χρήσης και 

επαγγελματικής χρήσης.  

 Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, προχωράμε στις πράξεις. Καλή χρονιά σε 

όλους και υγεία που είναι σημαντικό συστατικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Ματθαίος ο Μιχάλαρος. Λίγο να κάνει και ο Ματθαίος ένα 

χαιρετισμό. Ο Ματθαίος είναι στους αυτοματισμούς. Είναι δεύτερη γενιά, ο 

πατέρας του ήταν ένας άνθρωπος που έφυγε νέος κι αυτός, πολύ καλός στους 

αυτοματισμούς στη βαριά βιομηχανία. Στα διυλιστήρια και σε ... 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ Μ.: Καλησπέρα κι από εμένα. Ονομάζομαι Μιχάλαρος Ματθαίος. 

Εχω μια τεχνική εταιρεία, την Ηλεκτρομηχανική, και ασχολείται με τις 

κατασκευές διυλιστηρίων και βαριάς βιομηχανίας. Μία δεύτερη εταιρεία που 

ασχολείται με την επιστήμη και τον αυτοματισμό, ονομάζεται ASM 

Αυτοματισμοί. 

 Εύχομαι να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα για το καλύτερο 

των επιχειρήσεών μας. Αυτά. Κι εγώ είμαι μαζί με σας.  

 Ευχαριστώ, γεια σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αθανασόπουλος. Νέος είσαι.  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα κι από εμένα, καλή χρονιά να έχουμε. Εγώ 

αυτό που θα ήθελα να πω σαν νέος εκλεγμένος εδώ μαζί σας, είναι ότι καλό θα 

ήταν να φέρετε και τα προβλήματα εδώ να τα γνωρίσουμε. Καλό είναι οι ομάδες 

που έχουν συσταθεί αλλά καλό είναι να ξέρω κι εγώ τα προβλήματα που έχουν 

κλάδοι που δεν ασχολούμαι εγώ, για να μπορέσω κι εγώ από τη δικιά μου 
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πλευρά και να δώσω βοήθεια και να πάρω βοήθεια. Αυτό ήθελα να πω.  

 Ασχολούμαι με την επισκευαστική βιομηχανία στο Πέραμα. Αυτό. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δανέζης. Ο Δανέζης είναι δεύτερη γενιά στο Επιμελητήριο, 

πρώτα ήταν ο μπαμπάς του, ήταν όμως παρών σε όλες τις εκδηλώσεις μας, 

ερχόταν, είχε συμμετοχή στο Επιμελητήριο εδώ και χρόνια. Μπορεί να είναι 

καινούριος σύμβουλος, είναι παλιός όμως στο χώρο, γνώριμος. 

ΔΑΝΕΖΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά, καλή δύναμη. 

 Είμαι πρόεδρος του σωματείου ταπητοκαθαριστηρίων "Η Αττική". Το 

Επιμελητήριο εδώ μας έχει στηρίξει αρκετές φορές στις εκδηλώσεις μας με την 

παρουσία του αλλά και με τις συμβουλές του. Είμαι αντιπρόσωπος της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στη ΓΣΕΒΕΕ, είναι και ο κ. Μουστάκας εκεί και ο 

συνάδελφός μου εκεί με τα αλουμίνια έχουμε βρεθεί. Εχω ακούσει πολλά 

πράγματα ενδιαφέροντα, θεωρώ ότι πολλοί στόχοι απ' αυτούς είναι εφικτοί, 

είμαστε όμως στην Ελλάδα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε τον 

τροχό να γυρίσει. Να δουλέψει το σύστημα.  

 Αυτά, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλέξανδρε, ο Αλέξανδρος ο Χρυσικόπουλος και ο μπαμπάς του ο 

Χρυσικόπουλος ήταν παλιός σύμβουλος στο Επιμελητήριο.  

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Γεια σας και από εμένα. Καλή χρονιά σε όλους, 

δημιουργική και εδώ σόι πάει το βασίλειο σαν τον συνάδελφο. Απλά, μεγάλη 

σημασία να δώσουμε σ' αυτά που είπε ο κ. Χιώτης, γιατί πολύ καλά όλα αυτά 

που είπαμε, αλλά με όλα αυτά τα δυσβάσταχτα πια μέτρα που εφαρμόζονται 

συνεχώς, είναι δύσκολα πολύ τα πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχεις δίκιο σ' αυτό, ήθελα να συμπληρώσω όμως τον κ. Χιώτη ότι 

εμείς έχουμε τεχνικούς συμβούλους, ακριβώς αυτό, τώρα καλό είναι η βοήθειά 
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σου που συμμετέχεις στο Διοικητικό Συμβούλιο εσύ, θα έχουμε πιο άμεση 

ενημέρωση σε πολλά θέματα, αυτό είναι πολύ καλό, η εκλογή σου δηλαδή στο 

χώρο, αλλά το Επιμελητήριό μας πάντα είχε και νομικούς συμβούλους, είχε και 

οικονομικούς συμβούλους που οτιδήποτε θέμα προέκυπτε κάναμε διάφορες 

εκδηλώσεις ενημερωτικές. Τώρα θα έχουμε πιο άμεση ενημέρωση λόγω της 

συμμετοχής σου στο Δημοτικό Συμβούλιο και καλό είναι να υπάρχει και μια 

τέτοια ομάδα και να την διευρύνουμε κιόλας.  

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά και πάλι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέχασα κάποιον άλλο συνάδελφο; Εσύ έλα σαν παλιό μέρος της 

Διοικητικής, Μιχάλη, να κάνεις έναν χαιρετισμό. 

ΨΑΡΡΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα κι από εμένα. Χρόνια πολλά, καλή 

χρονιά να έχουμε.  

 Εγώ θέλω να σταθώ όσο αφορά την εξωστρέφεια του Επιμελητηρίου. 

Είναι κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει από πολύ παλιά ότι πρέπει τα μέλη μας 

να έχουν ενημέρωση το τι αγώνες δίνονται μέσα από το Επιμελητήριο.  

 Επίσης, θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα των θέσεων. Πιστεύω ότι θα 

έπρεπε να υπάρξει λίγο καλύτερη ενημέρωση. Ζητάμε αυτή τη στιγμή να 

δοθούν κάποιες προτάσεις από τους συμβούλους μας και πιστεύω ότι δεν έχει 

δοθεί η κατάλληλη ενημέρωση τι αρμοδιότητες έχει η κάθε θέση, κ. Πρόεδρε. 

Για τις αρμοδιότητες των θέσεων μιλάω. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε πιο 

αναλυτική ενημέρωση οι σύμβουλοι, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν 

καλύτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τι πράγμα μιλάς;  

ΨΑΡΡΑΣ: Για τις θέσεις. Εχουν δοθεί κάποιες αρμοδιότητες στους συμβούλους 

μας, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσύ μιλάς για τις ομάδες εργασίας.  

ΨΑΡΡΑΣ: Βεβαίως.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... μες στην επόμενη βδομάδα θα μαζευτούν και θα 

συντονιστούν... Μία μία ομάδα θα ανακοινώνει τα αποτελέσματά της στο 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

ΨΑΡΡΑΣ: Ναι, για να έχουμε αποτελέσματα πρέπει να ξέρουμε τι αρμοδιότητες 

έχουν και το τι έργο πρέπει να προσφέρουν προς το Επιμελητήριο. Ωραία, αυτό 

ήθελα να πω.  

 Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Ευαγγελία η Ρούσση. Ελα Ευαγγελία.  

ΡΟΥΣΣΗ: Εγώ δεν είμαι νέο μέλος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είσαι παλιά αλλά... 

ΡΟΥΣΣΗ: Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Εγώ έχω ανθοπωλείο και ασχολούμαι 

με events. Είναι ένας κλάδος που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θεωρώ 

ότι σ' αυτό που πρέπει να δώσουμε βάση είναι σ' αυτό που είπε ο κύριος περί τις 

οικονομικές μας επιβαρύνσεις και το πώς θα επιβιώσουμε ο καθένας στη δουλειά 

μας. Σίγουρα πολύ σημαντικό για μένα είναι και το να ενημερώσουμε τα παιδιά 

για τις τεχνικές εκπαιδεύσεις που μπορούν να πάρουν, το οποίο δεν γνωρίζουν. 

Δηλαδή στο Γυμνάσιο ας πούμε εγώ σκέφτηκα ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να 

ενημερώσουμε αυτά τα παιδιά που δεν θέλουν να προχωρήσουν αλλιώς 

μαθησιακά, κάπως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα ενημερώσουμε.  

 Ελπίζω όλοι να δουλέψουμε για να κάνουμε κάποια πράγματα, γιατί 

γενικά το εμπόριο, η βιοτεχνία, η βιομηχανία, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα 

και πρέπει να δουλέψουμε. Δεν γίνεται, γιατί να προχωρήσουμε. Αλλιώς μας 

βλέπω άλλα 10 χρόνια πίσω. 

 Σας ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πάνω σ' αυτό, μιλάμε για τα τμήματα και μια ομάδα εργασίας, 

εγώ πιστεύω ότι άλλη μία ομάδα εργασίας που μας έχει διαφύγει και το είπε 

τώρα, θα το κάναμε και γραπτώς, είναι μια ομάδα, το πρότεινε και ο Δημήτρης, 
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μια ομάδα στον κλάδο της οικοδομής που είναι πολύ σοβαρό, γιατί αυτή η 

ομάδα στον κλάδο οικοδομής έχει πάρα πολλά μέλη μας, είναι οι υδραυλικοί, 

είναι οι ηλεκτρολόγοι, είναι οι αλουμινοκατασκευαστές, είναι οι τεντάδες, είναι 

πάρα πολλοί. Πιστεύω ότι μια επιτροπή με τον Δημήτρη τον Σαμιωτάκη να το 

οργανώσει που έχει και την εμπειρία, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Αυτή 

θα την ξεκινήσουμε και αυτή και πιστεύω ότι κι αυτή είναι ουσιαστική, γιατί και 

ο κλάδος της οικοδομής περνάει μια τεράστια κρίση. 

 Το θέμα είναι κέφι για δουλειά να έχουμε και όλοι μαζί μπορούμε να 

κάνουμε πολλά πράγματα, αυτό που είπατε όλοι και τονίσατε όλοι.  

 Τώρα να τελειώσουμε κι έχουμε ένα μπουφεδάκι, να πούμε τα χρόνια 

πολλά, να πιούμε κι ένα κρασάκι.  

 Θα μιλήσει λίγο ο Γιώργος και μετά θα κλείσω εγώ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σύντομα δυο πράγματα. Βέβαια, με κάλυψε απόλυτα ο 

Χιώτης, ο Κανακάκης και άλλοι συνάδελφοι που είπαν για τα προβλήματα της 

επιχειρηματικότητας.  

 Συνάδελφοι, η βιοτεχνία, η επιχειρηματικότητα βιώνει ατελείωτα 

αδιέξοδα. Αυτό διαφαίνεται ότι υπάρχει σχέδιο κοινωνικής και οικονομικής 

εξαθλίωσης της μικρομεσαίας τάξης, διότι πιστεύω ότι αν ήθελαν πραγματικά να 

μας σώσουν θα μας έσωζαν. Εμείς τι θέλουμε; Δύο πραγματάκια θέλουμε, τα 

οποία είναι γνωστά σε όλους. Δεν μπορεί στα 100 ευρώ κέρδος τα 70 να είναι 

φόροι του κράτους. Είναι αδύνατον να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω.  

 Είναι γεγονός ότι 4 εκατομμύρια συνάνθρωποί μας χρωστούν στις 

τράπεζες, 1 εκατομμύριο στην Εφορία, 70.000 στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτοί οι 

άνθρωποι που έχουν έρθει σ' αυτό το σημείο δεν έχουν έρθει διότι δεν 

εκτίμησαν καλά τις καταστάσεις. Απλώς, βρέθηκαν σε μία δύσκολη θέση και 

αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους λόγω της κρίσης. Αυτό είναι 

δεδομένο και γνωστό σε όλους.  

 Είναι γεγονός ότι από την επόμενη Τετάρτη αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί 
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πλειστηριασμοί. Αρχίζουν πλειστηριασμοί από την Εφορία από 500 ευρώ και 

πάνω. Επίσης, στα ασφαλιστικά ταμεία και ένα σωρό ακόμη άλλα πράγματα. Και 

από τρίτους.  

 Εμείς ως Επιμελητήριο εδώ θα πρέπει να αντιδράσουμε, να 

διαμαρτυρηθούμε γι' αυτή την αδικία που συμβαίνει στους συνανθρώπους μας, 

στους συναδέλφους μας. Θα πρέπει λοιπόν ο διευθυντής να μας ενημερώσει για 

το ρόλο του Επιμελητηρίου. Δηλαδή, τι δυνατότητες έχουμε να αντιδράσουμε 

ώστε να πετύχουμε κάτι, να δώσουμε ανάσα σ' αυτά τα προβλήματα των 

συνανθρώπων μας, των συναδέλφων μας.  

 Αυτό ήθελα να πω και στο τέλος τέλος, αν δεν μας ακούνε οι ανώτεροί 

μας, το Υπουργείο, να δούμε τι ρόλο έχουμε εμείς σαν Επιμελητήριο. Δηλαδή, 

είναι προτιμότερο να κάνουμε δράσεις τέτοιες που να δίνουμε λύση στα 

προβλήματά μας, παρά να κάνουμε, Πρόεδρε, άλλες δράσεις όπως αυτές που 

είπατε προηγούμενα. Είναι καλά αυτά βέβαια και όλοι συμφωνούμε, αλλά 

παράλληλα με όλα αυτά, θα πρέπει πρώτα πρώτα να ξεκινήσουμε μια δράση 

τέτοιου τύπου, ώστε να δείξουμε και στα μέλη μας ότι πραγματικά είμαστε 

δίπλα τους και πραγματικά τους βοηθάμε σ' αυτή την κρίση που βιώνουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, εδώ να συμπληρώσω και να πω ότι αυτό είναι, πρέπει να 

συμμετέχουμε και στις διαδικασίες που κάνει η ΓΣΕΒΕΕ.  ΓΣΕΒΕΕ κάνει ένα σωρό 

απεργίες και δεν έχει πάει κανένας, δεν συμμετέχει κανένας. Ενημερωμένοι 

είναι, δεν συμμετέχουμε οι επιχειρηματίες. Αυτό είναι το κακό. Πώς δεν είναι 

ενημερωμένοι; Οταν κάνει η ΓΣΕΒΕΕ, βγάζει ανακοινώσεις παντού. Πώς δεν 

είναι; Και διαφήμιση στην τηλεόραση βγάζει.  

 Λοιπόν, τέλος πάντων. Εδώ είναι και ο Αγγελος ο Βασίλαινας, ο Αγγελος ο 

Βασίλαινας είναι ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος, στηρίζει τις προσπάθειες, 

μια κι είναι εδώ, στηρίζει τις προσπάθειες του Επιμελητηρίου μας συνέχεια, τις 

ανακοινώσεις μας, τα πάντα, αφιλοκερδώς, χωρίς να ζητάει τίποτα μας έχει 

στηρίξει με το παραπάνω. Τον ευχαριστούμε και δημόσια μέσα από το 
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Διοικητικό Συμβούλιο, Αγγελε, για τη βοήθεια που κάνεις στο Επιμελητήριό μας 

και τη συμμετοχή σου κιόλας σε ό,τι προσπάθεια κάνει το Επιμελητήριο.  

Επίσης θα ήθελα να πω ότι επειδή το είχαμε υποσχεθεί στα μέλη μας 

αλλά και για να αναπτύξουμε ένα εποικοδομητικό διάλογο για τα προβλήματά 

τους, θα καταβάλουμε προσπάθεια να γίνονται συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και εκτός του Επιμελητηρίου σε περιοχές της αρμοδιότητάς του. 

Συμφωνείτε με αυτό; 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν ομόφωνα με την 

πρόταση του Προέδρου. 

 Τώρα έχουμε ένα κρασάκι να πιούμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που 

ήσασταν όλοι εδώ και πάλι να ξέρετε κάθε δεύτερη Δευτέρα του μήνα θα 

κάνουμε Διοικητικό Συμβούλιο, να το γνωρίζετε αυτό να κλείνετε τις δουλειές 

σας. 

 Ευχαριστώ πολύ, λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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