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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΧΑΛΟΦΤΗΣ 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 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΠ 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ    ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ξεκινήσω λιγάκι με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων 13/12/2017 και 

08/01/18. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει κάποιος; Εγκρίνονται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Απόσπαση του υπαλλήλου του ΕΒΕ Ροδόπης κ. Βασίλη Χρηστίδη, στο 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύτερα να έρθει ο Διευθυντής να σας εξηγήσει, είναι η 

απόσπαση ενός υπαλλήλου από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της 

Ροδόπης. Είναι ο κ. Βασίλειος Χρηστίδης, έρχεται στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Πειραιά. Ο άνθρωπος ήταν στη Ροδόπη, είναι ένας πάρα πολύ καλός υπάλληλος, 

ο οποίος για λόγους προσωπικούς και οικογενειακούς θέλει να κατέβει κάτω 

στην Αθήνα. Συμφώνησε το Επιμελητήριο το αντίστοιχο εκεί, εμείς 

χρειαζόμαστε ήδη προσωπικό γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι και δεν 

μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό όπως ξέρετε, άρα αυτό ήταν κάτι πολυ 

καλό και ένα στέλεχος αξιόλογο, κακώς που δεν είναι σήμερα εδώ.  
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 κ. Διευθυντά, γιατί δεν ήρθε ο κ. Χρηστίδης; Δεν είναι εδώ, είναι στη 

Ροδόπη;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να το εγκρίνουμε πρώτα και μετά θα έλθει. Έχουν ολοκληρωθεί όλες 

οι διαδικασίες (αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων κ.λ.π.) για την απόσπασή 

του. Απόμένει η τελική, τυπική, έγκριση του Δ.Σ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Απλώς σας ενημερώνουμε ότι θα έρθει ένας 

καινούριος υπάλληλος, ένας υπάλληλος ο οποίος πραγματικά είναι αξιόλογος 

στην περιοχή του, δηλαδή το Επιμελητήριο μας έχει τις καλύτερες συστάσεις το 

Επιμελητήριο της Ροδόπης. Αν ήταν εδώ θα τον καλωσορίζαμε κιόλας, θα είναι 

στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα τον καλέσουμε να είναι εδώ. 

Εγκρίνεται ομόφωνα; 

Έγκρίνεται ομόφωνα η απόσπαση του κ. Χρηστίδη Βασίλη από 

01/03/2018 στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά από το Εμπορικό & 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ξεκινήσω για να μπούμε μετά στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, θα ξεκινήσω για να ενημερωθείτε λιγάκι για τις ενέργειες που κάναμε 

το διάστημα από συμβούλιο σε συμβούλιο.  

 Ξεκινήσαμε τις ενημερώσεις και κάναμε την οργάνωση των ομάδων με 

τον επικεφαλής των ομάδων εργασίας για ενέργειες, όπως έγινε και αυτό, όπως 

ξεκινήσανε ήδη οι ενέργειες, αυτή η συνάντηση που έγινε πριν με το Τμήμα 

Μεταποίησης.  

 Εγινε η πρώτη συνάντηση με την ομάδα εργασίας της Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας, έγινε η πρώτη συνάντηση ομάδα εργασίας 
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Ναυπηγοεπισκευής και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, αυτό έγινε στο κτίριο του 

σωματείου, του συνδέσμου των ναυπηγοεπισκευαστών, της ΣΕΝΑΒΙ, για το 

κομμάτι αυτό το business plan του ΟΛΠ το καινούριο αυτό που έχουμε 

συμμετάσχει σε όλες τις διαδικασίες, γιατί είναι τεράστιο business plan, το 

ξέρετε. Θα κάνουμε κι εμείς μια ενημέρωση αρμόδια στο Επιμελητήριο. Το 

είχαμε κάνει και την άλλη φορά, απλώς έχουμε κάποιες εξελίξεις, εδώ μετά αν 

θέλει κάτι να πει ο κ. Κανακάκης, αν θέλει να συμπληρώσει. Εχουν γίνει πάρα 

πολλές διαβουλεύσεις και με την Περιφέρεια και με το Υπουργείο. Εμείς ζητάμε 

ως κομμάτι της ναυπηγοεπισκευής να μην ιδρυθεί ναυπηγείο, να παραμείνει 

όπως είναι, να γίνει επισκευής ζώνη μεν, να γίνουν οι δράσεις όλες αυτές της 

ζώνης, να μπουν οι καινούριες δεξαμενές, αλλά να αφήσει το κομμάτι της ζώνης 

να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε πριν, να είναι ανεξάρτητο, να είναι αυτό 

όπως γινόταν πριν που κάθε πλοιοκτήτης μπορούσε να πάρει προσφορές από 

πέντε, από δέκα εταιρείες, να μην γίνει κανένα κλειστό κομμάτι και οι δικοί μας 

γίνονται μετά, τους πετάξουν έξω και αναγκάζονται μετά να παρακαλάνε για να 

πάρουν δουλειά. 

 Κάναμε μία συνάντηση με τον υπεύθυνο του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης, το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, για ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, το 

οποίο σήμερα είναι τα παιδιά εδώ, θα γίνει και παρουσίαση σήμερα του Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης, είναι ένα θέμα που έχουμε.  

 Επικοινωνήσαμε, έχουμε μια επικοινωνία με το Enterprise Greece για την 

έναρξη σεμιναρίων εξωστρέφειας που θα γίνουν μέσα στο Μάρτιο.  

 Εχουμε επικοινωνία για επιχειρηματικές αποστολές πάλι με το Enterprise 

Greece.  

 Υπήρχε συμμετοχή σε συσκέψεις, σε αρκετές συσκέψεις όπως είπαμε 

πριν, για τη διαδικασία ό,τι αφορά το λιμάνι. Εχει ταρακουνηθεί πάρα πολύ, θα 

ήθελα εκει στο τέλος να κάναμε μια συζήτηση γι' αυτό, γιατί όπως βλέπουμε 
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υπάρχει μια μεγάλη πίεση από όλη την κοινωνία, από τους Δήμους της περιοχής 

και από μας. 

 Είχαμε εκδηλώσεις/ενημερώσεις με ΕΛΑΝΕΤ, κάναμε μία εδώ με πάρα 

πολύ μεγάλη επιτυχία, κάναμε και μία στη Δυτική Αττική και αυτή με τεράστια 

επιτυχία, θα συνεχίσουμε αυτές τις εκδηλώσεις, θα τις κάνουμε και στα άλλα 

μέλη μας στα νησιά, θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία, ήδη έχουμε 

προγραμματίσει με Σαλαμίνα, με Αίγινα, με τα αντίστοιχα όλα τα νησιά μας.  

 Εχει ξεκινήσει, είχαμε τις αρχαιρεσίες της Κεντρικής Ενωσης 

Επιμελητηρίων, αυτές γινήκανε 3 Φεβρουαρίου.  

 Συμμετείχαμε σε διάφορες εκδηλώσεις, συμμετείχαν πάρα πολλά στελέχη 

μας, όπως ο Γιώργος ήταν στο κομμάτι με τους δικηγόρους που έχουμε, στο 

ΚΕΔΙΠ, συμμετείχαμε σε μία εκδήλωση που έκανε η ΓΣΕΒΕΕ, συμμετείχαμε από 

εμάς ο κ. Χαλόφτης και ο κ. Παπασταμάτης, συμμετείχαμε σε κοπές πίτας, όπου 

μας καλούσαν προσπαθούσαμε να είμαστε εκεί όλοι μας οι σύμβουλοι κι όλα 

αυτά και όσοι πηγαίνετε καλό ειναι να στέλνετε υλικό και να ενημερώνετε πού 

πήγατε, τι κάνατε. 

 Συμμετείχε ο κ. Κωνσταντόπουλος στο μνημόσυνο του Βλαχάκου. Ο κ. 

Φανουργάκης στη Σαλαμίνα, στον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Σαλαμίνος, στο 

ICC ο Πρόεδρος ο κ. Αθανασόπουλος. Είναι κι άλλα πολλά, ήταν ένας μήνας 

πολύ δυνατός, με πάρα πολλές δράσεις και εκδηλώσεις, είναι πάρα πολλά 

γραμμένα, σας είπα τα σοβαρότερα. 

 Τώρα έχουμε μία διαδικασία που θέλω να σας ενημερώσω και το θεωρώ 

υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω ως σώμα. 

 Η καινούρια νομοθεσία έβγαλε ένα όργανο καινούριο, το οποίο δεν έχει 

ακόμα ξεκινήσει. Εμείς έχουμε εκλέξει φυσικά ποιοι εκπροσωπούν το 

Επιμελητήριο μας, είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό 
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Συμβούλιο τι είναι. Είναι ακριβώς τα έξι Επιμελητήρια της Αττικής κάνουν ένα 

περιφερειακό όργανο. Αυτό το περιφερειακό όργανο θα μπορεί να έχει άμεση 

επαφή με την Περιφέρεια, με την Κεντρική Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής 

για να έχουμε συμμετοχή στα προγράμματα που αφορούν τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, σ' αυτά τα ΠΕΠ, σε όλα αυτά, να έχουμε προτάσεις που να 

παίρνουμε απ' όλα τα Επιμελητήρια και να μεταφέρονται σε μία ειδική 

συνεδρίαση που θα γίνεται του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα αφορά ό,τι 

αφορά την επιχειρηματικότητα.  

 Είναι κάτι πάρα πολύ καλό, ειναι κάτι που μπορεί να είναι μνημονιακή 

υποχρέωση, αλλά είναι κάτι που μας βγάζει εμάς μπροστά και μας βγάζει ότι θα 

είμαστε, άμεσα θα λέμε τι ζητάει η αγορά, τι ζητάνε οι επιχειρήσεις για να 

μπορούν αυτά τα χρήματα να πιάσουν τόπο και να πάνε στην 

επιχειρηματικότητα, άρα λοιπόν στην καταπολέμηση της ανεργίας και τη 

στήριξη των ανθρώπων που δουλεύουν και εργάζονται. 

 Σ' αυτό λοιπόν εγώ σας ενημερώνω ότι θα διεκδικήσω την προεδρία σ' 

αυτό. Στην πορεία προέκυψε και μία άλλη, και κάποιος άλλος ο οποίος θα θέλει 

να διεκδικήσει την προεδρία και έστειλε κι ένα έγγραφο. Εγώ είμαι 

υποχρεωμένος να σας το διαβάσω, είναι ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά, ο κ. Κορκίδης, έστειλε ένα έγγραφο. Να σας το 

διαβάσω, επίσης το αναφέρει από κάτω και το ζητάει και είναι συνάδελφος 

Πρόεδρος και είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Λοιπόν, λέει:  

 "Αγαπητέ Πρόεδρε, με αφορμή την επικείμενη σύσταση του 

Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και τη συγκρότηση του 

νεοσύστατου Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνω την πρόθεση και τη 

διαθεσιμότητά μου να είμαι υποψήφιος Πρόεδρος κοινής αποδοχής της 

Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων και των έξι Επιμελητηρίων της Περιφέρειας 

Αττικής. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, που βεβαίως γνωρίζετε 
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ότι ειναι ένα επιμελητηριακό όργανο με αποστολή το συντονισμό της δράσης 

των Επιμελητηρίων της περιφέρειας και με μία σειρά αρμοδιοτήτων για 

ισόρροπη υλοποίηση επιμελητηριακών δράσεων σε επίπεδο της περιφέρειας. 

 Εάν πιστεύετε ότι ο κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του 

Περιφερειακού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και 

Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων, 

μπορεί να προσφέρει το ρόλο του δευτεροβάθμιου οργάνου ώστε η Κεντρική 

Ενωση Επιμελητηρίων να θεσμοθετηθεί ως εργοδοτικός κοινωνικός εταίρος, 

τότε δηλώνω παρών". 

 Αυτό τώρα εννοεί ότι πάει να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή η Κεντρική Ενωση 

Επιμελητηρίων να γίνει κοινωνικός εταίρος, πράγμα που είναι η ΓΣΕΒΕΕ και η 

ΕΣΕΕ, γιατί εμείς είμαστε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δεν μπορούμε να 

γίνουμε, εμείς είμαστε ένα κομμάτι του Δημοσίου τα Επιμελητήρια. Αρα, εκ των 

πραγμάτων αυτό δεν μπορεί να γίνει.  

 "Επιβεβαιώνοντας εμπράκτως την σταθερή θέση σε όλη τη διαδρομή από 

τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, το ΕΒΕΠ και την ΕΣΕΕ, πιστεύω ότι τους 

επιχειρηματίες και επαγγελματίες σε επίπεδο εκπροσώπησης δεν μας χωρίζει 

τίποτα παρά μόνον η επιλογή άξιων και ικανών. Σε τούτο ζητώ τη στήριξη ως 

υποψήφιου Προέδρου κοινής αποδοχής. 

 Πιστεύω όλοι να αναγνωρίζετε ότι είμαι ικανός να εκπροσωπήσω στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό τα Επιμελητήριά μας, αλλά και να ανταποκριθώ στις 

υψηλές απαιτήσεις του Επιμελητηριακού θεσμού.  

 Επιπλέον, διαθέτω την απαραίτητη εμπειρία να οργανώσω και να 

υποστηρίξω τα πρώτα βήματα σύστασης και λειτουργίας του Περιφερειακού 

Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής. 
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 Σε αναμονής της απάντησής σας, σας παρακαλώ να θέσετε υπόψιν των 

περιφερειακών εκπροσώπων και των μελών του Διοικητικού σας Συμβουλίου το 

περιεχόμενο της παρούσας επιστολής μου". 

 Αυτή είναι η επιστολή. Θέλει κοινής αποδοχής ο Βασίλης. Απλώς εγώ σας 

ενημέρωσα.  

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Επιστολή προς την Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρένα Δούρου, με θέμα 

το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δυτικής Αττικής/Πρόγραμμα Πολεοδόμησης 

Ατυπων Συγκεντρώσεων ΠΕ Δυτικής Αττικής και συνάντηση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζητάμε μία συνάντηση. Οπως ξέρετε μετά τις πλημμύρες που 

έγιναν στη Δυτική Αττική, το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η Δυτική Αττική 

είναι, η Μάνδρα είναι χτισμένη μέσα σε κοίτες, σε μία διαδρομή των ποταμιών. 

Αρα, λοιπόν, αυτά τα ποτάμια τώρα, σίγουρα αποκλείεται να γκρεμίσουν την 

πόλη της Μάνδρας. Αρα, θα γίνουν εκτροπές. Οι εκτροπές που θα γίνουν θα 

μπουν μέσα σε περιοχές που έχουμε επιχειρήσεις, που είναι βιομηχανικές 

περιοχές.  

 Εμείς ζητάμε λοιπόν να δούμε και το γενικό, ολοκληρωμένο σχέδιο τι 

ζητάει, τι θα γίνει από αυτές τις βιοτεχνικές περιοχές που υπάρχουν στο Θριάσιο 

και ειδικά στην περιοχή της Μάνδρας, που θα οδεύσουν αυτά τα ρέματα. Σ' 

αυτό το σχεδιασμό θέλουμε να είμαστε "παρών", θέλουμε να συμμετέχουμε κι 

εμείς για να γνωρίζουμε, γιατί σίγουρα θα μπουν μέσα από την, δηλαδή αυτό το 

ρέμα της Αγίας Αικατερίνης θα κάνει δεξιά, θα πηγαίνει προς τα διόδια της 

Ελευσίνας, άρα εκεί θα μπει μέσα σε βιομηχανική περιοχή υποχρεωτικά. Αρα, θα 
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περάσει από επιχειρήσεις. Το άλλο το ρέμα της Σούρες πάλι το ίδιο. Δηλαδή, 

υπάρχουν προβλήματα εκεί που πρέπει εμείς να έχουμε μία, να ξέρουμε δηλαδή 

για να ενημερώσουμε κι εμείς τα μέλη μας το τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουν, 

γιατί πραγματικά εδώ ήρθε ο κύριος, κάναμε μία σύσκεψη εδώ με τον Μανώλη 

τον Μπαλτά που είναι ειδικός πολεοδόμος σε βιοτεχνικά πάρκα και βιομηχανικές 

περιοχές, μας έκανε μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση, είναι ένας τεχνικός 

σύμβουλος, έχει άποψη, έχει θέσεις γι' αυτά, γνωρίζει την περιοχή. Είπαμε πάρα 

πολλά πράγματα, πιστεύω ότι σε μία συνάντηση που θα γινει με την κα Δούρου 

θα έχουμε κάποια αποτελέσματα για να σας ενημερώσουμε σε ένα επόμενο Δ.Σ. 

 Είμαστε μία ομάδα εργασίας που συμμετέχει σ' αυτό, είναι η κα 

Σιβισίδου, είναι η κα Λιόση, είναι και άλλοι που δραστηριοποιούνται, ο κ. 

Παπαμανώλης, δραστηριοποιούνται στην περιοχή και στα βιοτεχνικά πάρκα, να 

μπορούν να συμμετέχουν και να έχουν άποψη, για να μπορούν να βοηθήσουν 

και τα υπόλοιπα μέλη μας που είναι εκεί. Είναι στο σχεδιασμό τώρα. 

 

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 

 

Καθορισμός εξόδων παράστασης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ το λόγο έχει ο Διευθυντής.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Η επιμελητηριακή νομοθεσία, Ν. 4497/2017, που ψηφίστηκε τώρα 

προβλέπει ότι για τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, τον Πρόεδρο και την 

Διοικητική Επιτροπή, μπορούν να προβλεφθούν με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έξοδα παράστασης, όπως και για τα μέλη του Περιφερειακού 

Συμβουλίου. 
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 Για τον Πρόεδρο μέχρι τα 250 ευρώ το μήνα και για τα μέλη της 

Διοικητικής Επιτροπής μέχρι 200 ευρώ το μήνα, μικτά.  

 Ε, νομίζω ότι ειναι αστείο σαν ποσό, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, για 

τους ανθρώπους που ασχολούνται όλο το διάστημα εδώ, χάνουν τις μέρες τους, 

τις ώρες τους κ.λπ., το ποσό των 250 ή των 200 ευρώ το μήνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε πιο λίγο;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εφτά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής 200 ευρώ το μήνα για κάθε 

μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και ο Πρόεδρος 250. Μικτά πάντα, εννοείται 

μικτά και από αυτά δεν μένει τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε σ' αυτό το ποσό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θεωρούμε αυτονόητο ότι όλα αυτά είναι μέσω παραστατικών, 

έτσι;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Καλά, εννοείται. Πώς αλλιώς να γίνει; Το Επιμελητήριο δεν μπορεί να 

πραγματοποιήσει όχι μόνο δαπάνη, και έσοδο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει 

χωρίς παραστατικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και όλες οι δαπάνες βγαίνουν στη Διαύγεια, ό,τι χαλάει δηλαδή 

το... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Απλά, επειδή ο μήνας ο Γενάρης, δεν αποφασίσαμε στο Γενάρη, εγώ 

θα έλεγα να αποφασίσετε τώρα να ισχύσει από τον Ιανουάριο. Για τα μέλη της 

Διοικητικής Επιτροπής από τον Ιανουάριο είναι, έτσι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; Για μη μέλη της Διοικητικής Επιτροπής. 

Δηλαδή κι εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε κάποιες μετακινήσεις. Πώς 

αντιμετωπίζονται αυτά τα έξοδα; Προεγκρίνονται;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ολες οι μετακινήσεις που γίνονται, γίνονται με απόφαση των 

οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου, Διοικητικής Επιτροπής ή του Διοικητικού 
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Συμβουλίου και επ' αυτών έχετε την καθορισμένη από τη νομοθεσία κάλυψη 

των εξόδων σας. Δηλαδή τι περιλαμβάνει αυτό. Περιλαμβάνει έξοδα 

μετακίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης αν πάτε κάπου και διανυκτερεύσετε και 

ημερήσια αποζημίωση. Εκτός Νομού, ναι. Για οτιδήποτε δηλαδή χρειαστεί για 

μετακίνηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνονται, τα προβλέπει 

η νομοθεσία. Και ειναι και μια αδικία, εδώ να το πω, συγγνώμη κ. Πρόεδρε, στα 

Επιμελητήρια ας πούμε Κυκλάδων που εκεί μετακινούνται, αν και προβλέπονται 

τώρα και οι συνεδριάσεις μέσω skype, σύγχρονης τεχνολογίας, εκεί 

προβλέπονται έξοδα μετακίνησης για συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ομως, και εδώ αν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ να αποφασίσουμε για τους δύο από τις Σπέτσες, δηλαδή εδώ 

να αποφασίσουμε τώρα, έχουμε δύο ανθρώπους που ειναι από τις Σπέτσες, να 

τους καλύπτουμε τα έξοδα μετακίνησης που θα έρχονται στα Διοικητικά 

Συμβούλια. 

 Συμφωνείτε; Ομόφωνα. Εντάξει, υποχρέωσή μας είναι. Ερχόσαστε από 

μακριά.  

 Άρα το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τον καθορισμό των αποζημιώσεων του 

Προέδρου στο ποσό των 250 ευρώ ανά μήνα και των μελών της Διοικητικής 

Επιτροπής στο ποσό των 200 ευρώ ανά μήνα από 01/01/2018. Το ίδιο ισχύει και 

για τα μέλη του Περειφερειακού Συμβουλίου. 

 Επίσης αποφασίζει την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και συμμετοχής 

στο Δ.Σ. των μελών που έρχονται από τα νησιά της Επιμελητηριακής 

Περιφέρειας. 
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ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - Μνημόνιο 

συνεργασίας με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θα κάνουμε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας το Επιμελητήριό μας, 

το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, ακριβώς ο τίτλος είναι Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

- Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. Η δραστηριότητά τους είναι ό,τι αφορά τα θέματα 

γυναικείας επιχειρηματικότητας, ό,τι αφορά, δηλαδή τη συμμετοχή, εδώ θα 

γίνουν οι παρουσιάσεις - μισό λεπτό. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί 

ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. Ως 

εθνική υποδομή το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, 

οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, 

ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής και τη διάχυσή της εντός και εκτός της 

χώρας. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για θέματα έρευνας, καινοτομίας, 

υποστηρίζει τη συμμετοχή ερευνητικών ομάδων σε εθνικά, ευρωπαϊκά 

προγράμματα, προωθει την καινοτομία, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την 

αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, είναι φορέας του Ελληνικού 

Στατιστικού Συστήματος, αρμόδιο για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών 

και δεικτών για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στη χώρα.  

 Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αναπτύσσει και λειτουργεί ηλεκτρονική 

υποδομή με υψηλή επενδεδυμένη αξία και διαδικασίες που εξυπηρετεί εθνικές 

πολιτικές, παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πλήθος φορέων και 

χρηστών και διασφαλίζει ανοιχτή πρόσβαση σε έγκριτη γνώση για 

οποιονδήποτε, από οπουδήποτε και όποιος την χρειαστεί.  

 Λοιπόν, εδώ την παρουσίαση θα μας την κάνει από το Εθνικό Ιδρυμα 

Ερευνών, θα μας την κάνει για τα θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας, θα 
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γίνει από την κα Φανή Λαμπριανίδου και από τον κ. Σπύρο Φλεβάρη. Ο σκοπός 

της συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός 

συνεργιών μεταξύ του Κέντρου και του Επιμελητηρίου μας στο πλαίσιο 

ανάπτυξης εργασιών και των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης νέας 

επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας ελληνικών 

αναπτυσσόμενων και νεοφυών επιχειρήσεων. Θα προγραμματιστούν συνέργιες 

του Κέντρου με το Επιμελητήριό μας που αφορούν δράσεις ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας.  

 Εδώ λοιπόν τα παιδιά έχουν το λόγο, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που 

είναι μαζί μας, πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα για μας, για όλους 

τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι καινοτόμο, να δραστηριοποιηθούν 

και για το Επιμελητήριό μας, για την εξωστρέφεια του Επιμελητηρίου μας καλό 

είναι να αφήσουμε λίγο χώρο.  

 Προτού ξεκινήσει η παρουσίαση θέλω να πάμε στο τελευταίο θέμα, γιατί 

μετά θα έχουμε ακόμα μία παρουσίαση από τον κ. Νικολαϊδη και την ομάδα 

του. 

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας 8 ωρών με θέμα: 

«Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος και εξαγωγικές διαδικασίες» από 

το ENTERPRISE GREECE. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ενημερώνω ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 

Επιμελητηρίου μας για υποστήριξη – ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των 

εξαγωγών των μελών του, θα διοργανωθεί τη Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Μαρτίου 

2018 στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Β.Ε.Π. δωρεάν εκπαιδευτικό 
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σεμινάριο διάρκειας συνολικά 8 ωρών σε συνεργασία με τον Οργανισμό 

ENTERPRISE GREECE με θέμα τη δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος και τις 

εξαγωγικές διαδικασίες. 

              Όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει, θα σταλούν πρόσκληση με τη 

θεματολογία  και δηλώσεις συμμετοχής από την υπηρεσία. 

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Εναλλακτικές Διαχείρισης «κόκκινων» δανείων και υποχρεώσεων – Οι 

ευκαιρίες και οι κίνδυνοι του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού. 

 

           Ο Δρ. Εμμανουήλ Νικολαΐδης, Οικονομολόγος, Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων, ενημερώνει το σώμα σχετικά με τις εναλλακτικές διαχείρησης 

υποχρεώσεων και κόκκινων δανείων και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του 

εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

 

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 

 

Εγκριση προγράμματος INTERREG ADRION με τίτλο: "NEWBRAIN" 

(Κόμβοι ενίσχυσης του δικτύου υδάτινων διαδρομών της Αδριατικής-

Ιονίου). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι οι κόμβοι ενίσχυσης του δικτύου Υδάτινων Διαδρομών της 

Αδριατικής και του Ιονίου. Είναι ένα πρόγραμμα που σας το είχαμε ανακοινώσει, 

είναι τα λιμάνια της Αδριατικής, είμαστε το μοναδικό Επιμελητήριο που 
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συμμετέχει, αύριο γίνεται η πρώτη, ξεκινάει μια ομάδα εδώ τεχνικών 

συμβούλων για να στήσουν την ομάδα μας, αύριο το μεσημέρι έχουν 

συνάντηση στην Αγκόνα, εκεί θα είναι η πρώτη συνάντηση που θα γίνει, από τη 

Διοίκηση θα πάει η Κλαίρη η Περηφάνου. Εκεί θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο 

θα έχουμε, κι εδώ θέλω να δηλώσετε όλοι ποιοι θέλετε να συμμετέχετε σ' αυτά 

τα ταξίδια, γιατί θα γίνουν αρκετά ταξίδια, θα έχουμε επαφές με αυτά τα 

λιμάνια. Πρέπει να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα θελουν 

να συμμετέχουν σ' αυτές τις δράσεις, να κάνουμε μία λίστα με τα ονόματά τους 

για να μπορούμε να τα χωρίζουμε, να προσπαθήσουμε να πάμε όλοι από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουμε επαφές μ' αυτούς τους χώρους, μ' αυτά τα 

λιμάνια, να δημιουργήσουμε σχέσεις και καλό είναι να κρατήσουμε, να 

προσπαθήσουμε να κρατήσουμε δεσμούς. 

 Δηλαδή, το Επιμελητήριό μας μετά απ' αυτό το πρόγραμμα θα μείνουν 

αρκετά χρήματα, όχι θα μείνουν χρήματα, θα διαχειριστούμε χρήματα, τα έξοδα 

θα τα καλύπτει το πρόγραμμα, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε επαφές και 

δράσεις για να έχουμε μελλοντικές συνεργασίες σε πολλά άλλα πράγματα και σε 

πολλά άλλα προγράμματα μέσα στα δίκτυα αυτά, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα.  

 Θα ήθελα λοιπόν, δεν μιλάμε για σήμερα, αύριο μεθαύριο να στείλετε, να 

μιλήσετε με τον Γενικό Γραμματέα της Διοίκησης εδώ για να μπορέσουμε να 

κρατήσουμε τα ονόματα για να μπορούμε σαν Διοίκηση να κάνουμε μια λίστα. 

Ο Γενικός Γραμματέας λείπει σήμερα, θα του το μεταφέρουμε, γιατί έχει μια 

ανειλημμένη υποχρέωση, ήρθε για λίγο και έφυγε και ζητάει την άδειά σας. 

 Παράλληλα με την ενημέρωση που σας κάνω θα ήθελα και μία τυπική 

έγκριση προς τη Διοικητική Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος. 
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 Εγκρίνεται; 

 Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 

 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 
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