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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ    ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

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 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΠ 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ    ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 

 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε τη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου με το 1ο θέμα. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 12/03/2018. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχετε λάβει όλοι στο μέιλ σας. Ωραία, εγκρίνονται.  

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού - Ισολογισμού έτους 2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Οικονομικός Επόπτης έχει το λόγο. Θα το εισηγηθείς εσύ ή η 

Υπηρεσία; Ο τέως Οικονομικός Επόπτης, ήταν τότε στη διαδικασία του '17, γι' 

αυτό βάζουμε τον τέως Οικονομικό Επόπτη, γιατί είναι η χρονιά που ήταν ο κ. 

Ματθιουδάκης Θεόδωρος.  

τ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΟΠΤΗΣ: Ναι,ήμουν ο τέως Οικονομικός Επόπτης. Εχω να 

εισηγηθώ τον Απολογισμό την οικονομική χρήση 2017. 

 Θα προτιμούσα κι εγώ να έρθει η Υπηρεσία να πει τα νούμερα ακριβώς, 

έτσι; Απλά να τονίσουμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, έτσι; Να βρω μισό 

λεπτό τα χαρτιά να σας εξηγήσω τα νούμερα αυτά που λέγαμε προηγουμένως. 

 Οτι το σύνολο αυτή τη στιγμή των χρημάτων μας και μέχρι την περίοδο 

που ήμουν εγώ Οικονομικός Επόπτης, είναι 913.480,18 ευρώ. Οπως γνωρίζετε 
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όλοι στην Τράπεζα Ελλάδος έχουμε τα 227.702 ευρώ και στην Τράπεζα 

Πειραιώς σε τέσσερις λογαριασμούς τα υπόλοιπα. Αυτά έχω να πω εγώ, δεν 

ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα οικονομικά μας πάνε πάρα πολύ καλά. Εγινε μια μεγάλη 

προσπάθεια, μας βοηθήσαν μετά και πήραμε κάποια προγράμματα, είχαμε πάρει 

κάποιες διαδικασίες, μένουν χρήματα. Οπως και τώρα αυτή τη στιγμή τα 

προγράμματα που τρεχουν μένουν κάποια χρήματα για το Επιμελητήριο, 

πληρώνεται το προσωπικό μας, πληρώνεται, δηλαδή η διαδικασία αυτά τα 

χρήματα που τα βγάζαμε εμείς από την τσέπη μας τώρα αυτή τη στιγμή 

βοηθάνε μεν το πρόγραμμα, ασχολούνται με το πρόγραμμα, είναι στη 

διαδικασία του προγράμματος αλλά και η μισθοδοσία τους βγαίνει μέσα από το 

πρόγραμμα αυτό.  

 κ. Διευθυντά, έχετε το λόγο. Καταρχήν, συγγνώμη, να καλωσορίσουμε 

και τον Βασίλη τον Καλλιοντζή. Εσείς που είσαστε καινούριοι και δεν τον ξέρετε, 

ο Βασίλης που είναι εδώ μπροστά μας, καταρχήν τον ευχαριστούμε πού είναι 

εδώ κοντά μας και τον Τάσο τον Πάλλα. Σαράντα χρόνια... Είναι άνθρωποι οι 

οποίοι πραγματικά έχουν δώσει τη ζωή τους και είναι εδώ, είναι πολύ παλιά 

στελέχη. Βλέπετε πόσο αγαπούν το χώρο, συμμετέχουν μετά από τόσα χρόνια 

και οι δύο, και τον Τάσο ευχαριστούμε, ο Τάσος είναι νεότερος φυσικά, και τον 

Τάσο και τον Βασίλη, περισσότερο τον Βασίλη που είναι όλα αυτά τα χρόνια 

είναι μαζί μας, δίπλα μας και μας βοηθάει τόσα χρόνια με τις συμβουλές του και 

την εμπειρία του. Ξέρει πράγματα, ξέρει γεγονότα, είναι ιστορία στο 

Επιμελητήριό μας. 

 κ. Διευθυντά, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ε, τώρα κι εγώ συγκινούμαι, γιατί με τον Βασίλη χρόνια, από τότε 

που ήρθα εδώ στο Επιμελητήριο Βασίλης ήταν στη Διοικητική Επιτροπή, στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, στη Διοικητική Επιτροπή. Και η συνεισφορά του τέλος 
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πάντων στα Επιμελητηριακά πράγματα ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Είναι από τους 

ανθρώπους που είχε γνώση, που είχε άποψη και την πάλευε αυτή τη γνώση και 

την άποψη μέσα στο Επιμελητήριο.  

 Ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ. Βασίλη, εγώ νιώθω δέος μπροστά 

σου. Και ιδιαίτερη εκτίμηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θελω να κάνω μία πρόταση. Εχουμε βραβεύσει πάρα πολλές 

φορές κάποιους. Εδώ όμως αυτή τη στιγμή και τον Βασίλη και τον Τάσο που 

συμμετέχουν στις διαδικασίες, πρέπει να γίνει μία ειδική εκδήλωση και ο 

Μαυρογένης ο Μανώλης, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά 

συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και έρχονται και δεν ξέρω αν ο 

Μανώλης είναι καλά γιατί έχω να τον δω καιρό. Καλά είναι; Ωραία, πολύ ωραία. 

 Λοιπόν, να κάνουμε μια ειδική βράβευση γι' αυτούς τους ανθρώπους που 

έρχονται και συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια, μια εκδήλωση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, μια όμορφη, πολύ ωραία πλακέτα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τέλος πάντων. Τώρα, επί των οικονομικών θεμάτων θέλω να πω ότι 

η χρονιά που μας πέρασε ήταν μια χρονιά που είχε και έντονες απαιτήσεις γιατί 

είχαμε και τις εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες επιβάρυναν τον προϋπολογισμό 

με δαπάνες των εκλογών και βεβαίως από τις δραστηριότητες που είχαμε 

αναπτύξει. Παρ' όλα αυτά, οι εισπράξεις από συνδρομές, από το ΓΕΜΗ και από 

τις δράσεις που έχει αναπτύξει το Επιμελητήριο είναι ιδιαίτερα σημαντικές, γι' 

αυτό παρατηρείται μια αύξηση του αποθεματικού του Επιμελητηρίου κατά 

200.000, δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά εννοώ, έτσι; Περίπου 

180.000 ευρώ, περίπου τόσα.  

 Λοιπόν, τα οικονομικά στοιχεία είναι απόλυτα ελεγμένα, αύριο θα έρθουν, 

από αύριο θα έρθουν και οι ορκωτοί λογιστές για να ελέγξουν την κανονικότητα 
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των εγγραφών και βεβαίως όλα αυτά πηγαίνουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να 

επικυρωθούν από εκεί.  

 Σημασία έχει ότι φέτος ήδη Απρίλη μήνα, έχουμε ολοκληρώσει τον 

έλεγχο και τον Απολογισμό, γιατί πέρσι καθυστερήσαμε και εξ αιτίας του 

γεγονότος ότι υπήρχε, ήταν εκλογική διαδικασία, είχαμε εκλογές και εξ αιτίας 

του γεγονότος ότι η προϊσταμένη πέρσι μας άφησε, είχαμε προβλήματα και μας 

άφησε χρόνους, δυστυχώς η Ελένη η Δημητροπούλου. Νεότατη τέλος πάντων, 

τη χάσαμε πέρσι στη μέση της χρονιάς. Κοντεύουμε ένα χρόνο, ναι. Δυστυχώς. 

Και αυτό μας είχε πάει πίσω και καθυστερήσαμε. Καρκίνο. Μέσα σε τέσσερις 

μήνες. 

 Αρα, με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ, το αποθεματικό που είπε 

τώρα, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η ουσία του Απολογισμου, έχει φτάσει τα 

913.000 ευρώ και πιστεύω ότι και η φετινή χρονιά θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Λοιπόν, είχαν προϋπολογιστεί - τέλος πάντων... 

 Τα έσοδά μας ήταν 1.124.000 ευρώ και τα έξοδά μας ήταν 950.000 

ευρώ, 957.000 ευρώ. Αρα έχουμε μια πολύ καλή παρουσία εδώ και σας είπα με 

την επιβάρυνση που είχε το Επιμελητήριο λόγω των εκλογών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συμπληρώσω κιόλας, τα έσοδά μας αυτά είναι χωρίς να 

πιέσουμε τα μέλη μας να πληρώνουν τις συνδρομές τους. Τώρα είμαστε 

υποχρεωμένοι γιατί πάμε για παράβαση καθήκοντος. πρέπει να τα στείλουμε 

λοιπόν μια επιστολή προς όλα τα μέλη, θα έχετε πιέσεις αλλά είμαστε 

υποχρεωμένοι γιατί θα έχουμε πρόβλημα, γιατί ειναι δημόσια έσοδα και πρέπει 

να εφαρμόζουμε τη νομοθεσία θα στείλουμε μια επιστολή ότι πρέπει να 

πληρώσουν τις συνδρομές. Ειδικά το ΓΕΜΗ. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τα τέλη ΓΕΜΗ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν στέλνουμε ειδοποιήσεις όμως, ε; Στο ΓΕΜΗ δεν στέλνουμε 

ειδοποιήσεις.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αυτή τη στιγμή θα τους πάνε κάποιες ειδοποιήσεις. Θα 

βοηθήσουν λίγο οι λογιστές την προσπάθεια αυτή, απλώς θα φανεί τώρα, οι 

κακοί θα είμαστε, θα είμαι εγώ που θα υπογράφω και ο κ. Φανουργάκης, θα 

είμαστε οι κακοί, αλλά θα πρέπει να σταλούν γιατί έχουμε πρόβλημα πλέον 

ότι... κι εκεί ίσως σίγουρα θα πληρώσουν κάποιοι... Το θέμα είναι ότι τα έσοδα 

αυτά να είναι ανταποδοτικά προς τα μέλη μας, να πάνε κάπου, να κάνουν κάτι. 

Αγοράσαμε τα γραφεία πρόπερσι, μακάρι να πουλιούνται κι άλλα να 

αγοράσουμε, να ανοίξουμε, να πάρουμε σχεδόν όλο τον όροφο από πάνω, 

μακάρι να το κάνουμε. Ηδη πήραμε τη φάτσα όλη μπροστά, μπορούμε να 

πάρουμε κάποια άλλα από πίσω. Ο,τι γίνεται πάντως τα χρήματα να 

αξιοποιηθούν για να το έχουν τα σωματεία, να το έχουν οι άνθρωποι και 

ταυτόχρονα με επιχειρηματικές αποστολές όπως είπαμε τώρα εδώ, να 

οργανώσουμε επιχειρηματικές αποστολές, να μπορούμε να συμμετέχουμε. 

Μακάρι να τα αξιοποιήσετε αυτά. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν μπορέσαμε να βρούμε άκρη γιατί τα είχε πάρει μια 

ασφαλιστική εταιρεία εδώ πέρα και δεν μπορέσαμε να ... (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρεις ποιο ήταν το λάθος, Βασίλη, στην τότε υπόθεση; Επρεπε 

να είχαμε πάρει ένα οικόπεδο, αφού φτιάξαμε εμείς το πάρκο του Σχιστού, 

κάναμε μεγάλο αγώνα ως Επιμελητήριο, έπρεπε να είχαμε πάρει ένα οικόπεδο 

τότε στο πάρκο Σχιστού. Δηλαδή τότε το Επιμελητήριό μας να είχε ένα μεγάλο 

οικοπεδο εκεί και να μπορούσαμε να είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο κέντρο 

εκπαιδευτικό ή να είχαμε φτιάξει τότε, να είχαμε πάρει εμείς το πάρκο, να 

είχαμε κάνει ένα χώρο πραγματικά καινοτομίας, να είχαμε αξιοποιήσει όλους 
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αυτούς τους οργανισμούς, να τους είχαμε βάλει μες στη διαδικασία και να είχε 

το Επιμελητήριό μας μια δράση ουσιαστική και όλες οι επιχειρήσεις όλων των ... 

και ίσως και τώρα να το δούμε μήπως υπάρχει κάτι, μήπως έχει μείνει ακόμα 

κάτι της Πειραιώς, γιατί παλιά ήταν η ΕΤΒΑ, τώρα το έχει η Περαιώς, μήπως έχει 

κανένα κομμάτι να το πάρουμε.  

 Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εγκρίνεται η έγκριση του Οικονομικού 

Απολογισμού; Ομόφωνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μια ερώτηση να κάνω. Υπάρχει προϋπολογισμός για το '18;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Βεβαίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον είχαμε καταθέσει το Νοέμβριο. (Διάλογοι) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχει πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Ανάπτυξης όμως 

επειδή άλλαξαν οι αρμοδιότητες και έφυγε η Υπηρεσία που ενέκρινε τους 

προϋπολογισμούς από την Κάνιγγος και έχει μεταφερθεί στην Νίκης, εκεί έχουν 

μπλέξει λίγο τα πράγματα και δεν έχουν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς. Οχι το 

δικό μας, σχεδόν του συνόλου των Επιμελητηρίων. Και αυτό γιατί. Γιατί εκεί 

επιχείρησαν να ερμηνεύσουν με αυθαίρετο τρόπο τη νομοθεσία, την πρόσφατη 

νομοθεσία και ζητούσαν επιπρόσθετα στοιχεία για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού, τα οποία όμως δεν τα προέβλεπε η νομοθεσία όταν 

καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός. Και δώσαμε έναν αγώνα, παλέψαμε λίγο, 

δώσαμε έναν αγώνα με τις Υπηρεσίες και τελικά δέχθηκαν ότι πρέπει να 

εγκρίνουν τους προϋπολογισμούς σύμφωνα με τα στοιχεία που ήμασταν 

υποχρεωμένοι να υποβάλουμε μέχρι 31/12 και τώρα περιμένουμε την έγκρισή 

τους.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτός ο προϋπολογισμός προβλέπει διάθεση αυτών των 

κερδών, κάποια επένδυση για παράδειγμα; 'Η μαζεύουμε, μαζεύουμε μόνο;  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, ο προϋπολογισμός προβλέπει τις δαπάνες που χρειάζονται να 

γίνουν, που πιστεύουμε ότι θα γίνουν μέσα στο 2018.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πέρα των δαπανών λέω, εάν προβλέπει και κάτι παραπάνω, 

κάποια διάθεση του αποθεματικού. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν κάνουμε διάθεση αποθεματικού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οχι διάθεση, επένδυση.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό, να δούμε τι εννοούμε επένδυση, ανάλογα τι εννοούμε. 

Εάν χρειαστεί να αγοράσουμε - ναι, δεν ήταν στους σχεδιασμούς της Διοίκησης 

να αγοράσει ένα καινούριο κτίριο τώρα. Αν όμως προκύψει μια διαδικασία 

αγοράς ή ανάγκη αγοράς ή ευκαιρία αγοράς, μπορούμε να κάνουμε 

τροποποίηση του προϋπολογισμού και να την κάνουμε. Δεν έχουμε τέτοιο 

πρόβλημα δηλαδή για να μπορέσουμε να διαθέσουμε τα κονδύλια. Αρκεί εμείς 

να σχεδιάσουμε κάτι καινούριο, κάτι πιο δυναμικό. Αν μου πείτε τώρα να 

μπούμε σε επενδύσεις στην λογική να αγοράσουμε μετοχές, ομόλογα κ.λπ., 

κ.λπ., σ' αυτό δεν μπαίνουμε και δεν έχουμε μπει σε τέτοιες φάσεις. Εχουμε 

όμως μία αστική εταιρεία, την οποία έχουμε φτιάξει πλέον σαν Επιμελητήριο, 

μπορεί μέσω της εταιρείας αυτής της αστικής να της μεταφέρουμε ανάλογα 

μέσα στη χρονιά ένα κεφάλαιο, ένα ποσό ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ως 

αύξηση κεφαλαίου για να μπορέσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά της και θα 

δούμε αν πάρει ένα πρόγραμμα απ' αυτά τα οποία έχουμε τώρα να δούμε αν το 

πάρει για να το εκμεταλλευθεί το επόμενο διάστημα.  

 Εκτός απ' αυτό έχουμε σχεδιάσει μέσα στη χρονιά και τα έχουμε 

προϋπολογίσει αυτά, να προσλάβουμε δύο υπαλλήλους  κατηγορίας ΠΕ και θα 

έχουμε και δύο δικηγόρους, οι οποίοι θα έρθουν να κάνουν πρακτική άσκηση 

αυτό το διάστημα εδώ σε μας. Πήραμε ΦΕΚ πλέον και είμαστε διαπιστευμένοι 

όπως πηγαίνουν και κάνουν πρακτική άσκηση σε δικηγόρους, εδώ θα έρθουν να 
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κάνουν πρακτική άσκηση στο Εμπορικό Δίκαιο και ιδιαίτερα σε θέματα ΓΕΜΗ 

που μπορεί ο καθένας απ' αυτούς να παρέχει κι άλλες υπηρεσίες στο 

Επιμελητήριο. Αυτοί θα αμείβονται με το ποσό που προβλέπεται για την 

άσκηση. Αυτά είναι σχεδιασμοί ήδη και περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. 

 Αλλη ερώτηση άμα θέλετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ο Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός έτους 2017, 

ως επισυνάπτεται; 

  Ομόφωνα το Σώμα εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό – 

Ισολογισμό έτους 2017 ως επισυνάπτεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το IST STUDIES. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν θα ξεκινήσω, για το Μνημόνιο Συνεργασίας, να σας 

εξηγήσω για το Μνημόνιο Συνεργασίας που κάναμε σήμερα.  

 Κάναμε σήμερα με το IST Studies, είναι ένα ίδρυμα από τη ΣΒΙΕ, κάναμε 

ένα μνημόνιο συνεργασίας, είναι η παλιά σχολή ΣΒΙΕ στην Πειραιώς, το IST, το 

αγγλικό Πανεπιστήμιο και κάναμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για να έχουμε 

διάφορες δράσεις. Σήμερα το μεσημέρι είχε πάει όλη η Διοικητική εκεί και 

κάναμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία, σε ένα επίπεδο πλέον να μπορεί το 

Επιμελητήριό μας, γιατί αυτό το ίδρυμα βρίσκεται τώρα πλέον, παλιά ήταν στο 

κέντρο της Αθήνας, τώρα βρίσκεται στην Πειραιώς, είναι στην επιμελητηριακή 

περιφέρεια τη δικιά μας και από 'δω και πέρα θα έχουμε συνεργασία σε πολλά 
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θέματα, και τους χώρους της μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε που είναι ένας 

πολύ όμορφος χώρος και πολύ αξιόλογος και μπορούμε να πάρουμε την 

αίθουσά τους για να κάνουμε διάφορες δράσεις και άλλες δράσεις που μπορούν 

να γίνουν από κοινού μαζί για το καλό της επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα 

για την προσπάθεια αναβάθμισης και των επαγγελμάτων των δικών μας και αν 

μπορεί να βάλει κάποιες ειδικότητες που θα έχουμε ανάγκη στο μέλλον, που θα 

έχουν οι κλάδοι δικοί μας κάποιες ανάγκες να έχουμε μια ανοιχτή συνεργασία, 

να μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε σ' αυτό το κομμάτι.  

 Ηταν πάρα πολύ καλή η συνάντηση εκεί, ήταν ο κ. ... παρ' όλο που έχει 

μεγαλώσει, ήταν τα παιδιά του, ήταν οι συνεργάτες του, ήταν όλο το κομμάτι 

το ακαδημαϊκό, το δέχθηκαν με πάρα πολλή χαρά και θεωρούν ότι, πιστεύουν σ' 

αυτή τη συνεργασία και πιστεύω κι εμείς κάνουμε ένα άνοιγμα σε έναν ιδιωτικό 

φορέα, έναν φορέα που πραγματικά ταιριάζει και στη δικιά μας φιλοσοφία που 

είμαστε κι εμείς επιχειρηματίες, που είμαστε κι εμείς άνθρωποι του ιδιωτικού 

τομέα και όλοι αγωνιούμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας και να 

δραστηριοποιηθούμε για το καλύτερο και το μέλλον αυτής της χώρας. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης -

Παρουσίαση από την κα Ορφανού Φαίη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα λοιπόν θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ειναι κάτι που 

έπρεπε να είχαμε έρθει χρόνια σε επαφή, δεν ήρθαμε σε επαφή ως 
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Επιμελητήριο, ίσως κι αυτό έφταιγε, τώρα κι αυτό έχει μια εξωστρέφεια, 

προσπαθεί να μπει σε κάποιους χώρους όπως είμαστε εμείς, να συνεργαστεί 

μαζί μας, γιατί εμείς πραγματικά είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε την 

παραγωγή, που έχουμε τις επιχειρήσεις, που έχουμε αυτά που μπορούμε να 

προσφέρουμε και να συνεργαστούμε μ' αυτό το κέντρο για να φέρουμε 

αποτελέσματα, να το αξιοποιήσουμε, να το αξιοποιήσει το Επιμελητήριό μας 

όσο το δυνατόν καλύτερα και όχι το Επιμελητήριό μας, εσείς. Δηλαδή θα γίνει 

μια παρουσίαση τώρα, είναι εδώ η κα Ορφανού και την ευχαριστούμε πάρα 

πάρα πολύ που είναι εδώ κοντά μας, θα σας κάνει μια εξήγηση και θα 

υπογράψουμε και ταυτόχρονα το μνημόνιο αυτό της συνεργασίας. 

 Το θέμα το οποίο είναι να μην είναι απλό μνημόνιο, να είναι ουσιαστικό 

και να έχει ένα αποτέλεσμα και μία... Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι ένας φορέας 

που πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε όλοι όπου μπορούμε, όπου υπάρχει 

δυνατότητα να τον αξιοποιήσουμε γιατί θα ειναι καλό για όλες τις 

δραστηριότητές μας. 

 κα Ορφανού, έχετε το λόγο. 

ΟΡΦΑΝΟΥ: Γεια σας κι από μένα. Καταρχάς να σας διευκρινίσω ότι το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ένας αυτόνομος φορέας στην ευρύτερη, εντός και 

του ευρύτερου οργανισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Είναι ένας φορέας 

αρχικά που προήλθε από έναν ερευνητικό οργανισμό και προέρχεται από έναν 

ερευνητικό οργανισμό, το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, και όπως σας βλέπουμε 

τώρα, αλλά έχει κι ένα θεσμικό ρόλο σημαντικό... (πρόβλημα μικροφωνικής) 

 Αλλά βλέπετε ότι ξέρουμε να λύνουμε προβλήματα. Υπάρχει ένα 

πρόβλημα, το λύσαμε.  

 Λοιπόν, να σας πω λίγο, θα ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Αντί να πω το 

τυπικό τι είναι αυτός ο φορέας, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανάμεσα στις 
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άλλες δραστηριότητές του και παράλληλα με τον εκ του νόμου ρόλο του να 

τεκμηριώνει, δηλαδή να συλλέγει, να επεξεργάζεται τα βασικά δεδομένα για την 

έρευνα και την καινοτομία όπως θα δείτε παρακάτω, ένας βασικός του, μια 

βασική του δραστηριότητα είναι να είναι ο συντονιστής φορέας της ελληνικής 

κοινοπραξίας για το Enterprise Europe Network, ένα δίκτυο για το οποίο θα σας 

μιλήσω και το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι 

επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου. Και αυτός είναι ο λόγος που μας φέρνει 

κοντά, ακριβώς επειδή κι εμείς πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν 

αυτές οι υπηρεσίες και από τα μέλη σας. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της 

Αθήνας είναι μέλος της Κοινοπραξίας και επωφελούνται τα μέλη του, εμείς ως 

φορέας εξυπηρετούσαμε πρωτίστως ερευνητικές ομάδες τα προηγούμενα 

χρόνια, όμως θέλουμε να αξιοποιηθούν αυτές οι υπηρεσίες και από επιχειρήσεις 

της παραγωγής. Θα σας μιλήσω λοιπόν γι' αυτές τις υπηρεσίες, απλά είναι 

σκόπιμο να δείτε και λίγο και το ποιος είναι αυτός ο φορέας που έχει ένα πάρα 

πολύ σημαντικό ρόλο σε μία εποχή που όπως θα έχετε παρατηρήσει τα 

δεδομένα, τα στοιχεία έχουν τη μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Τώρα είμαστε 

αναγκασμένοι περισσότερο από ποτέ να έχουμε πρόσβαση σε στοιχεία, να 

καταλαβαίνουμε τι κινείται στην αγορά, τι κινείται στους κλάδους, πώς 

προχωρούν και οι πιο καινοτομικές επιχειρήσεις, ζούμε στην εποχή της 

τεκμηρίωσης, μπορεί να έχετε ακούσει τον όρο big data ως έναν τομέα της 

επιστήμης, με αυτούς που συλλέγουν δεδομένα από το διαδίκτυο. Αρα, το 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι πιο επίκαιρο από ποτέ ως φορέας που έχει 

ιδρυθεί αρκετές δεκαετίες πριν. 

 Ο φορέας έχει τρεις βασικές δραστηριότητες. Το ένα είναι ότι αποτελεί, 

διαχειρίζεται την βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αλλά και μια πάρα 

πολύ σημαντική ψηφιακή βιβλιοθήκη, σκεφτείτε ότι έχει ψηφιοποιηθεί ένα πάρα 

πολύ μεγάλο μέρος πολιτιστικού υλικού, ταυτόχρονα συλλέγει δεδομένα σαν 
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εκπρόσωπος της ΕΛΣΤΑΤ για τα θέματα έρευνας και για το πεδίο έρευνας και 

καινοτομίας και επιπλέον όπως θα σας δείξω και με τις δραστηριότητές μας 

αυτές τις οποίες εγώ εκπροσωπώ, με τη μονάδα που εγώ εκπροσωπώ, 

παρέχουμε υπηρεσίες μέχρι τώρα κυρίως σε ερευνητικές ομάδες αλλά και σε 

επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να τις δικτυώσουμε με επιχειρήσεις 

του εξωτερικού.  

 Αυτό που σας είπα για τα δεδομένα, απλά να κατανοήσετε ότι το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης παράγει τους επίσημους εθνικούς δείκτες έρευνας και 

ανάπτυξης στη χώρα. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία αυτά στο διαδίκτυο, μέσα 

από το metrics.ekt, εφόσον σας ενδιαφέρει περισσότερο μπορώ να σας πω 

περισσότερα, απλά θέλω να προχωρήσω στα ζητήματα που σας αφορούν. 

 Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβετε είναι ότι εμείς με την ομάδα του 

Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης συλλέγουμε δεδομένα από όλους τους 

ερευνητικούς φορείς αλλά και από επιχειρήσεις στην χώρα για τις δαπάνες τους 

για έρευνα και καινοτομία, για το προσωπικό τους, για τη δραστηριότητά τους 

και φυσικά όσον αφορά τους ερευνητές για επιστημονικές δημοσιεύσεις και ειναι 

πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία και να δείτε και πώς έχουν εξελιχθεί και μπορεί 

να δει κανείς και μέσα από την τελευταία μας έρευνα για την καινοτομία των 

επιχειρήσεων, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις 

καινοτομούν και έχουν δυναμικό να καινοτομούν γιατί η καινοτομία δεν ειναι 

μόνο το να παράγεις πρωτότυπα προϊόντα. Καινοτομία είναι η αλλαγή που 

κάνεις και ό,τι νέο φέρνεις στην επιχείρησή σου για να την βοηθήσεις να 

επιβιώσει. Καινοτομία είναι να αλλάξεις τις μεθόδους πωλήσεών σου, τις 

μεθόδους οργάνωσής σου. Και, λοιπόν, ναι, οι ελληνικές επιχειρήσεις 

καινοτομούν. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία αντλούμε. 

 Σαφώς στόχος ενός τέτοιου φορέα είναι να υποστηρίξει αυτούς που 

ασκούν πολιτική στη χώρα. Οπως είπαμε ζούμε στην εποχή των στοιχείων και 
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της τεκμηρίωσης, άρα, είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν κάποια στιγμή και 

ελπίζουμε ότι αξιοποιούνται τα στατιστικά δεδομένα, ζητούνται όλο και 

περισσότερο τα δεδομένα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, όμως εδώ 

είμαστε σ' αυτό που άμεσα σας αφορά, στον τρίτο πυλώνα του Κέντρου, στον 

πυλώνα που τον ονομάζουμε εμείς innovation, έρευνα, καινοτομία και 

επιχειρηματικότητα. Εδώ και κατ' ουσίαν 20 χρόνια μέσα από προηγούμενα 

προγράμματα αλλά σίγουρα τα τελευταία 7 χρόνια, το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης είναι μέλος του Δικτύου που λέγεται Enterprise Europe Network 

Hellas και συντονιστής και τώρα πλέον είναι ο συντονιστής του και τι είναι αυτό 

το δίκτυο θα σας εξηγήσω αμέσως μετά για να δείτε πώς μπορούν να 

επωφεληθούν οι επιχειρήσεις. Αυτός είναι και ο στόχος μας, έχουμε υπηρεσίες 

και μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων με συνεργάτες από το εξωτερικό, οπότε 

θέλουμε να τις αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις μέλη σας. 

 Απλά να σας επισημάνω επίσης ότι προς εξυπηρέτηση και προς 

υποστήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ερευνητικών ομάδων, το 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι και το εθνικό σημείο επαφής για τα 

ευρωπαϊκά, ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και απαιτητικά ερευνητικά προγράμματα 

της ευρύτερης ομπρέλλας που ονομάζεται ορίζοντας 2020.  

 Εξυπηρετούμε ερευνητικές ομάδες, τις βοηθάμε να ετοιμάσουν τις 

αιτήσεις τους με έναν σημαντικό βαθμό επιτυχίας, μεμονωμένα είναι τα 

προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις αλλά και μέσα απ' αυτό το δεύτερο 

πυλώνα ως εθνικό σημείο επαφής τις εξυπηρετούμε. 

 Τώρα να δείτε λίγα στοιχεία για το Enterprise Europe Network για να 

συνειδητοποιήσετε αυτό που είπε ο Πρόεδρος ότι είναι κρίμα που δεν είχε 

αξιοποιηθεί η δυναμική του προηγουμένως. Παρότι έχει ξεκινήσει από την 

Ευρώπη και έχει και τον όρο Europe, έχει σημεία σε πάνω από 60 χώρες, 

γραφεία. Και μέλη του όπως στην Ελλάδα που είναι 12 τα μέλη της 
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κοινοπραξίας, σκεφτείτε ότι σε όλες τις χώρες είναι πάνω από 600 οργανισμοί 

και πάνω από 3.000 στελέχη. Και τι κάνουν αυτά τα στελέχη. Καταρχάς, να 

πούμε ότι έχουν δουλέψει και παρακολουθούν συστηματικά 17 κλάδους, 17 

θεματικές περιοχές δραστηριοποίησης επιχειρήσεων, μπορείτε να δείτε κάποιες 

απ' αυτές, τώρα αυτές είναι στα αγγλικά γιατί είναι και το λογότυπο, από την 

αεροναυπηγική μέχρι τον αγροδιατροφικό τομέα, τις περιβαλλοντικές 

τεχνολογίες, τη ναυτιλία, τα υλικά, την παραγωγή υλικών, τον τουρισμό, την 

κλωστοϋφαντουργία κ.λπ., κ.λπ., κλάδοι και θεματικές περιοχές τις οποίες 

μελετάει συλλέγοντας στοιχεία απ' όλα αυτά τα 600 και πλέον γραφεία του, 

όμως εγώ έτσι αποτύπωσα εδώ για να κατανοήσετε τι υπηρεσίες δίνονται μέσα 

από το γραφείο μας και μέσα από τα γραφεία των άλλων 11 που θα σας τους 

πω μετά ποιοι άλλοι φορείς είναι ανά την Ελλάδα. 

 Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι αυτό που είναι 

εκεί με μπλε, ότι έχεις τη δυνατότητα να βρεις συνεργάτες σε άλλες χώρες 

εκτός Ελλάδος και όχι μόνο από την Ευρώπη και αυτό είναι το σημαντικό. Γι' 

αυτό τόνισα το 60 χώρες. Μέσα από την εγγραφή σου σε μία βάση δεδομένων 

που είναι και αυτόματη αλλά και με τη δική μας υποστήριξη, βλέπεις προσφορές 

και απαιτήσεις, μπορεί να είναι πρόσφατα ας πούμε κάποιος από τη Δανία 

ζητούσε μία επιχείρηση που να παράγει ξύλινα παιχνίδια για να κάνει 

συνεργασία και να έχει έναν, να μπορεί να κάνει μια συνεργασία εδώ ή κάποιον 

που θέλει να πουλήσει ξύλινα παιχνίδια στην Ελλάδα. Θέλω να πω από τα πιο 

απλά μέχρι κάποιον ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει μια νέα τεχνολογία ή να βρει 

μια επιχείρηση για να διαθέσει την τεχνολογία εδώ. 

 Σαφώς, τις ανέφερα και πριν, είναι η ενημέρωση για ευρωπαϊκές 

χρηματοδοτήσεις, με την μικρή επισήμανση ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά 

αυτά τα προγράμματα και αφορούν κυρίως ερευνητικές ομάδες, αλλά πολύ 

συχνά -και αυτό το είχα πει και στον Πρόεδρο-, επειδή ακριβώς αυτά τα 
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προγράμματα και πολύ καλά κάνουν, ζητούν πλέον από τους ερευνητές και τα 

πανεπιστήμια να μην κάνουν έρευνα για το συρτάρι αλλά να κάνουν έρευνα που 

μπορεί να βγει στην παραγωγή, εμείς έχουμε δει όλο και περισσότερο να ζητούν 

συνεργασία, συγκροτείται ωραία η ερευνητική ομάδα, έχει το ερευνητικό της 

έργο, να αναπτύξει μια νέα τεχνολογία, αλλά ποιος θα εφαρμόσει αυτή την 

τεχνολογία; Ποιος θα την δοκιμάσει στην πράξη; Εμείς το ζήσαμε και με ομάδες 

του Πολυτεχνείου αλλά και με ομάδες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, μάλλον 

εγώ προσωπικά σε προηγούμενη ιδιότητα, όχι σ' αυτή την ιδιότητα αλλά αυτό 

είναι γνώση για το Κέντρο Τεκμηρίωσης, ότι αναζητούν συνεργασίες και από 

επιχειρήσεις στον Πειραιά. Είναι σημαντικό λοιπόν να σας πω ότι και σ' αυτά τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα αρχίζουν και αναζητούν, τα πανεπιστήμια ζητούν 

συνεργασίες με επιχειρήσεις γιατί ειναι άλλο πράγμα να αναπτύσσεις μια 

τεχνολογία και είναι άλλο πράγμα να δεις αν αυτό περπατάει στην αγορά. Αν 

αυτός ο εξοπλισμός... Εμείς πρόσφατα ας πούμε συμπράξανε με καποια 

επιχείρηση που έχει μηχανολογικό εξοπλισμό εδώ στον Πειραιά από μία ομάδα 

από το Γεωπονικό, για να δοκιμάσουν την τεχνολογία τους στην πράξη. 

 Ενα άλλο σημαντικό όταν αναζητάς συνεργασίες κι αυτό το βλέπουμε και 

πρέπει να το αυξήσουμε, είναι πώς μπορείς να αξιοποιήσεις καινοτόμα προϊόντα 

μέσα από τεχνολογικές συνεργασίες και αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μόνο μία 

επιχείρηση αλλά μπορεί να εισάγει, να μάθετε μέσα από αυτή τη βάση 

δεδομένων καινούριες τεχνολογίες. Αντί να πας σε μία έκθεση στο εξωτερικό ή 

να στην πει ένας πελάτης σου, μικρή παρένθεση: είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η 

έκθεση που έχει το ΕΚΤ για την καινοτομία στις επιχειρήσεις, μια βασική 

διαπίστωση είναι ότι η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων μαθαίνει για 

νέες τεχνολογίες από τους πελάτες τους ή τους ανταγωνιστές τους στο 

εξωτερικό, ενώ θα έπρεπε να μπορούν να έχουν άλλες πηγές. Να μην σε 

προλαβαίνει ο πελάτης, να σου πει αυτό γιατί δεν το έχεις, γιατί δεν είσαι πιο 
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γρήγορος, μα δεν έχεις μάθει γι' αυτό το νέο εξοπλισμό, γι' αυτό το νέο 

μηχάνημα που θα σε βοηθούσε. Οπότε, υπάρχει η δυνατότητα να δεις πόσο έχει 

προχωρήσει η τεχνολογία σε μικρά και απλά πράγματα και να τα υιοθετήσεις. 

 Αυτό είναι κάτι που είναι ένα μεγάλο κενό της χώρας μας γενικά, γιατί 

σας λέω δεν ειναι ότι καλύτερο να βγαίνει ότι οι περισσότερες ελληνικές 

επιχειρήσεις μαθαίνουν για καινούριες τεχνολογίες από τους πελάτες τους ή 

τους ανταγωνιστές. Και σαφώς αυτό αφορά, είναι το ανάποδο που σας είπα, 

είναι πώς μπορούν ερευνητικές ομάδες να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και 

αντί να μπαίνει στο συρτάρι πλούσια και πολύτιμη έρευνα, σημειωτέον κάτι που 

είναι καλό να είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας, οι ερευνητές μας και οι 

ερευνητικές μας ομάδες σε πολλες κατηγορίες έρευνας ανήκουν στην πρώτη 

πεντάδα ή στην πρώτη δεκάδα σε επιδόσεις ερευνητικές.   

 Τώρα, τι κάνουμε μετά και πώς αυτή η έρευνα βγαίνει στην οικονομία για 

να παράξουμε προϊόντα και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, μεγάλο 

ερωτηματικό και μεγάλη αγωνία. Και γι' αυτό είμαι εδώ, ώστε οι επόμενες 

ερευνητικές ομάδες να συνεργαστούν με μία από τις επιχειρήσεις σας για ένα 

βήμα παραπάνω στην τεχνολογία. Στην πράξη και όχι στα χαρτιά. Και σαφώς 

όταν βγαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά, βέβαια αυτή την υπηρεσία υποθέτω την 

έχει και το Επιμελητήριο, να ενημερωθείς για κάποια καινούρια κοινοτική 

οδηγία, κάποιο κανονισμό, γιατί έχουμε πρόσβαση άμεση σ' αυτές τις βάσεις 

δεδομένων. 

 Για να κατανοήσετε, έτσι, ομαδοποιημένα αυτά που κάνει το Enterprise 

Europe Network είναι τρεις πυλώνες: διεθνείς συνεργασίες, τώρα είτε είναι για 

να αγοράσεις μια καινούρια τεχνολογία είτε για να βρεις κάποιον να σου 

διανείμει τα προϊόντα σου στο εξωτερικό, είτε το ανάποδο, για να γίνεις εσύ 

διανομέας κάποιου στην Ελλάδα, ο ένας πυλώνας είναι οι διεθνείς συνεργασίες, 

νομίζω είναι ο πυλώνας που σας ενδιαφέρει περισσότερο. Σαφώς όμως ακριβώς 
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επειδή έχουμε πρόσβαση σε πολύ χρήσιμη πληροφορία αλλά και τα στελέχη μας 

είναι πολύ ενημερωμένα, ιδίως σε πολύπλοκες και δύσκολες συνεργασίες και σε 

θεματα νομοθεσίας είμαστε στη διάθεσή σας για συμβουλές και φυσικά 

μπορούμε να συνεργαστούμε και με τους δικούς σας συμβούλους που δίνουν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες να είμαστε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής 

γραμμής για ό,τι χρειαστείτε και όταν εμείς αποφασίσαμε να πούμε και πιο 

συγκεκριμένα ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε την καινοτομία, αυτό λοιπόν 

σημαίνει ότι θα βρούμε, έχουμε πληροφορίες για χρηματοδοτικές πηγές, 

ξέρουμε τα στελέχη μας επειδή πολλοί προέρχονται και από τον ερευνητικό 

χώρο πώς να κάνεις έξυπνες συνεργασίες με όλα αυτά που θα δείτε να περνάνε 

στη βάση δεδομένων. Ωραία, βρήκα μια τεχνολογία, τι κάνω μετά για να μην 

την αγοράσω ακριβά ή πώς μια δική μου καινούρια μέθοδο μπορώ να την 

αξοποιήσω, είμαστε εκεί για να σας πούμε. 

 Απλά για να καταλάβετε στην πράξη αυτές τις υπηρεσίες δικτύωσης, 

είδατε πάω όλο και πιο πρακτικά, όλο και πιο πρακτικά για να μη μένω στη 

θεωρία, σκεφτείτε ότι υπάρχει μια βάση δεδομένων που έχει μέσα γύρω στις 

20.000 αναζητήσεις συνεργασίας. Και εδώ είναι το μεγάλο κρίμα, ότι θα 

μπορούσε να είχε  αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο από εμάς, από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, οπου γράφεστε με τη δική μας καθοδήγηση και σας έρχονται 

ενημερώσεις όποτε θέλετε να μπείτε και εκεί συνειδητοποιείτε πόσα πολλά 

γίνονται ανά τον κόσμο και πόσες πιθανές, δεν είναι ότι σας αφορούν όλες αλλά 

ενημερώνεστε κι εμείς είμαστε δίπλα σας για να δείτε τι μπορείτε να 

αξιοποιήσετε και φυσικά οργανώνουμε εμπορικές αποστολές. Θέλουμε να 

οργανώσουμε τώρα, μέχρι το τέλος του χρόνου καποιες εμπορικές αποστολές 

επιλεγμένες σε χώρες. Θα σας πω μία που δεν σας αφορά, αφορά άλλους 

κλάδους, απλά για να καταλάβετε τι σχεδιάζουμε. Σχεδιάζουμε να κάνουμε μια 
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εμπορική, επειδή διαπιστώσαμε ότι στο χώρο του τουρισμού πολλά νέα παιδιά 

έχουν... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Απλά ήθελα να σας πω ότι σχεδιάζουμε μία αποστολή επιχειρήσεων που 

έχουν φτιάξει, που αυτά τα νέα παιδιά που μέσα σε όλο αυτό το... πώς να σας 

πω, την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας έχουν ιδέες και προϊόντα 

υπό σχεδιασμό για υπηρεσίες στον τουριστικό τομέα, εφαρμογές για τα 

ξενοδοχεία, software ας πούμε για να κάνεις κρατήσεις κ.λπ., σχεδιάζουμε μία 

αποστολή είτε στη Μάλτα είτε στην Κροατία που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ 

τουριστικά και δεν τις έχει πάρει το μάτι μας, για να δούμε εκεί πώς θα πάνε και 

τι είδους συνεργασίες και ανταλλαγές μπορούν να γίνουν, για να σας εξηγήσω 

κάτι πιο απλό. Αλλά μιλάμε και για πιο ουσιαστικές αποστολές. Και φυσικά 

οργανώνονται και το άφησα τελευταίο, οργανώνονται και συναντήσεις 

δικτύωσης με αποκορύφωμα τώρα στα Ποσειδώνια που έχουμε τις συναντήσεις 

σε μια ευρύτερη ομπρέλα που λέγεται marimatch και οργανώνουμε συναντήσεις 

ελληνικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις από την Κίνα, από την Σιγκαμπούρη, 

από ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία και στο πλαίσιο άλλων εκδηλώσεων, 

γίνεται τώρα στο Ανόβερο η μεγάλη έκθεση για τις εξελίξεις στη βιομηχανία και 

στην παραγωγή και πηγαίνουν κάποιες επιχειρήσεις από εδώ, από την Ελλάδα, 

οπότε νομίζω ότι αυτά είναι απτές υπηρεσίες και είμαστε εκεί. Κι εμείς έχουμε 

μια δυσκολία να διαχύσουμε αυτή τη χρήσιμη πληροφορία, θα ήταν πολύ πιο 

ωραίο στην αποστολή μας στο Αννόβερο να σας είχαμε ενημερώσει γιατί μπορεί 

αντί να έχουμε πέντε που πάνε... Εντάξει, δυστυχώς, το κακό είναι ότι δεν 

έχουμε τη δυνατότητα να τα καλύψουμε εμείς αλλά νομίζω ότι από αυτά που 

μπορείς να βγάλεις από μία τέτοια οργανωμένη αποστολή στην έκθεση, όχι πας 

μόνος σου στην έκθεση αλλά πας και σου έχουν κλείσει συναντήσεις, οπότε 

όπως καταλαβαίνετε θα μπορούσαμε αντί να έχουμε 5 που πάνε να έχουμε 10, 

έτσι δεν είναι;  
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 Επίσης, το ξανατονίζω αυτό για να καταλάβετε, πέρα απ' αυτό που σας 

είπα ότι γράφεστε στη βάση δεδομένων, μπορείτε να κάνετε και επιτόπου 

αναζήτηση. Δηλαδή δεν είναι μόνον αυτά που σου περνάνε και σε ενημερώνουν 

αλλά να αναζητήσεις συνεργάτες. Δηλαδή θέλω να κινηθώ σε μία άλλη χώρα. 

Θέλω να βρω συνεργασίες. Και η βάση αυτή ανανεώνεται. Και επίσης μπορείς 

να ανεβάσεις το δικό σου προφίλ και να σε μάθουν και να προκαλέσεις, γιατί οι 

βάσεις δεδομένων είναι κάτι δυναμικό.  

 Τώρα, για να κατανοήσετε τι ειναι η κοινοπραξία Enterprise Europe 

Network Hellas, όπου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως φορέας του Εθνικού 

Ιδρύματος Ερευνών αυτή την περίοδο είναι συντονιστής, όλα αυτά είναι τα 

μέλη του, τα οποία έχουν προκύψει ιστορικά, είναι ενδιαφέρον πώς 

Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι Βιομηχάνων, ερευνητικοί ουσιαστικά οργανισμοί όπως 

είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το δίκτυο Πράξη, ήρθαν κοντά και για 

να συνεργαστούν, ξέρετε πώς γίνεται αυτό, υπήρχε ένα ευρωπαϊκό έργο, δύο 

ευρωπαϊκά έργα που ήθελαν να υποστηρίζουν επιχειρήσεις, ενώθηκαν πάλι καλά 

που υπάρχει για μένα που το είδα πρόσφατα, γιατί μπήκα πρόσφατα στην 

ομάδα, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχεις φορείς στην Ελλάδα να 

συνεργάζονται γιατί είναι το ζητούμενο στη χώρα μας. Αυτό όμως σας δείχνει 

ότι επειδή υπάρχουν φορείς, βλέπετε, να σας τους απαριθμήσω, να σας τους πω 

κιόλας: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, Βιοτεχνικό 

Επιμελητηριο της Αθήνας, Επιμελητήριο Αρκαδίας, Ιωαννίνων, Καβάλας και 

Ηρακλείου, ο ΣΕΒ που δεν είναι τόσο ενεργός όσο θα μπορούσε αλλά είναι και ο 

ΣΕΒ, είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ που 

έχει προκύψει από το ΙΤΕ στην Κρήτη, η ΕΒΕΤΑΜ και η Αναπτυξιακή Κοζάνης, 

φορείς διαφορετικοί σε μέγεθος, σε δραστηριότητα, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν 

πρόσβαση σ' αυτή τη βάση δεδομένων και οργανώνουν αυτές τις συναντήσεις 

δικτύωσης και με τα στελέχη τους παρέχουν συμβουλές. Ομως αυτό έχει 
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δημιουργήσει έναν πλούτο, είναι ένα ζητούμενο και γι' αυτή την κοινοπραξία 

όλη αυτή τη γνώση και την πληροφορία να την αναδείξει, να την αξιοποιήσει, 

όμως καταλαβαίνετε ότι για να έχουν εμπλακεί όλοι αυτοί οι φορείς κάτι 

υπάρχει. Κάτι ουσιαστικό.  

 Για μένα ακόμα προς αξιοποίηση, ακόμα περισσότερο. Και αυτό επιδιώκει 

αυτή η συνεργασία.  

 Ομως, αξίζει να σας δείξω όλα αυτά τα 8 χρόνια, δηλαδή για να σας 

δείξω δεν ειναι κενό γράμμα, οι αριθμοί είναι σημαντικοί, για να δείτε τι 

υπηρεσίες έχουν δοθεί. Στόχος; Να γίνουν ακόμα σημαντικότεροι. 740 

επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ερευνητικά 

προγράμματα αλλά και συνεργασίες όπως σας περιέγραψα. 1.960 οργανισμοί 

και επιχειρήσεις, εκεί πάνε και οι ερευνητικοί οργανισμοί που μπήκαν στη βάση 

δεδομένων και διακινήθηκαν στην Ευρώπη, μπορεί να μην πέτυχε η συνεργασία 

τους, έγιναν 645 αποστολές εσωτερικές και συναντήσεις δικτύωσης και 40.000 

ερωτήματα, ζωή να 'χουν, πολλά, απαντήθηκαν, ελπίζουμε ικανοποιητικά, άρα 

υπάρχει πεδίον δόξης λαμπρόν.  

 Απλά θυμίζω και το ξαναλέω ότι το ΕΚΤ είναι και το εθνικό σημείο 

επαφής στη μεγάλη ομπρέλα αν θέλετε, ερευνητικών προγραμμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης, αυτοί είναι οι πυλώνες αυτού του προγράμματος και 

απαντάει σε όλα τα ερωτήματα για τη συμπλήρωση των αιτήσεων. Τις 

επιχειρήσεις μέλη σας αυτό το πρόγραμμα τις αφορά κατά το μέτρο που πλέον 

οι ερευνητικές ομάδες χρειάζονται μια επιχείρηση ώστε η έρευνά τους να βρει 

τον εταίρο για την εφαρμογή, γιατί αυτό είναι και προϋπόθεση 

χρηματοδότησης. Γι' αυτό και πια είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις ως 

εταίρους αλλά έχουν ένα σημαντικό μερίδιο, μια κάλυψη δαπανών, να λάβουν 

υπόψη τους και αυτά τα προγράμματα. 
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 Κλείνοντας και ας αφήσω έτσι μια πιο ωραία διαφάνεια καθώς κλείνω, 

γιατί μ' αρέσει έτσι... Εμείς είμαστε ο Εθνικός Φορέας Τεκμηρίωσης, μας 

αρέσουν τα στοιχεία και τα νούμερα, γιατί θεωρούμε ότι τα στοιχεία είναι 

δύναμη και η τεκμηρίωση ειναι δύναμη. Αρα, θ' αφήσω λίγα στοιχεία πίσω μου 

για να σας πω ότι πράγματι ο στόχος αυτής της συνεργασίας δεν είναι να 

υπογραφεί ένα συμφωνητικό συνεργασίας, το μνημόνιο, που πραγματικά 

συμφωνώ που το είπατε, δεν καταλαβαίνω γιατί το λένε - α, ξέχασα να πω ότι 

εγώ είμαι και δικηγόρος, γι' αυτό μιλάω τόσο πολύ, άλλο τώρα που έχω 

αλλαξοπιστήσει και συμβουλεύω ερευνητικούς οργανισμούς, οπότε ως 

δικηγόρος θα το έλεγα κι εγώ μια συμφωνία συνεργασίας. Στόχος δεν ειναι απλά 

να μπει στο συρτάρι, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στην εποχή που θέλουμε να 

βγάλουμε την αξία από το συρτάρι, και επειδή όραμά μας είναι: α) να βγάλουμε 

την αξία από το συρτάρι και β) τα στοιχεία τα οποία μετρά ο άλλος πυλώνας της 

δράσης μας, τα στοιχεία καινοτομικών επιχειρήσεων να αυξηθούν, θέλουμε 

μέσα απ' αυτή τη συνεργασία να μας χτυπήσουν την πόρτά κατά το δυνατόν 

περισσότερες επιχειρήσεις, να τις περάσουμε στη βάση δεδομένων, θα είμαστε 

πάρα πολύ χαρούμενοι εάν βρεθούν συνεργασίες, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι 

εάν προκύψουν επιχειρηματικές αποστολές και θα είμαστε επίσης πολύ 

χαρούμενοι, αυτό ειναι ένα προσωπικό δικό μου όραμα, όταν όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι έχουν στην καρδιά τους 

καινοτομία που δεν την έχουν συνειδητοποιήσει και όταν συνειδητοποιήσουν 

οτι μια ωραία ιδέα ή μια πρακτική που έχετε είναι καινοτομία που μπορείτε να 

την δείξετε σε άλλους και να πάρετε και αμοιβή γι' αυτό. Να μεταφέρετε τη 

γνώση σας. Κάτι που δεν ξέρουμε, ενώ στις αγγλοσαξωνικές χώρες το κάνουν 

χρόνια. 
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 Οπότε, είμαστε εδώ για να βγάλουμε την αξία από το συρτάρι. Σας 

ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποδεχθήκατε και εύχομαι καλή συνέχεια στις 

εργασίες σας. Εδώ έχω τα υπογεγραμμένα συμφωνητικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κα Ορφανού που 

ήταν εδώ κοντά μας και πραγματικά έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, έχει έρθει 

και στο γραφείο εδώ, τα έχουμε πει πιο αναλυτικά, θα υπογράψουμε τώρα αυτή 

τη συμφωνία μας, συμφωνία που πιστεύω ότι έπρεπε να υπήρχε χρόνια εδώ. 

Κακώς τόσα χρόνια, από το '08 δεν συνεργαστήκαμε. Ποτέ δεν είναι αργά όμως, 

μπορούμε τώρρα να κάνουμε πράγματα και πιστεύω ότι και το Επιμελητήριο 

έχει κι αυτό, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μπορεί να προσφέρει και σε σας 

πάρα πολλά, ταυτόχρονα και οι δύο μαζί να κάνουμε πράγματα. Αυτό που αξίζει 

πραγματικά στη χώρα μας, γιατί στη χώρα μας δεν της αξίζει η μιζέρια, της 

αξίζει κάτι το καλό, μια εξωστρέφεια, να δείξουμε τη δυναμική μας και ο 

Ελληνας επιχειρηματίας πραγματικά μπορεί να κάνει πολλά. Απλώς, θέλει τέτοιο 

κράτος. Αυτό το κράτος θέλει. Αυτό το κράτος να είναι κοντά του για να μπορεί 

να δημιουργήσει και ν' ανοίξει τους ορίζοντές του. Δεν θέλει ένα κράτος που το 

ξέρουμε από την άλλη πλευρά. Θέλουμε αυτή την πλευρά του κράτους κι εκεί 

θα είμαστε μαζί, θα βοηθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο για τον 

επιχειρηματικό κόσμο.  

 Να υπογράψουμε, έλατε κοντά λιγάκι. κ. Διευθυντά, ελάτε κι εσείς σαν 

υπηρεσία να είστε κι εσείς.  

ΟΡΦΑΝΟΥ: Να σας πω ότι φέρει την υπογραφή του Προέδρου του Εθνικού 

Ιδρύματος Ερευνών και της Διευθύντριας του Κέντρου Τεκμηρίωσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει.  

ΟΡΦΑΝΟΥ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένουμε όποτε θέλετε μία 

ενημέρωση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε καθίστε να 

παρακολουθήσετε το συμβούλιο. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπούμε στη διαδικασία των ανακοινώσεων. Ο Γενικός 

Γραμματέας έχει το λόγο.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις 

ώστε να γνωρίζετε τι ενέργειες έχει κάνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο το δικό 

μας, από τις 12/3 έως και σήμερα 16/4. 

 Πρώτη ανακοίνωση είναι ότι είχαμε συμμετοχή στη διαβούλευση για το 

master plan του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς, καθώς και συμμετοχή σε 

σύσκεψη φορέων στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σχεδικά με το master 

plan του ΟΛΠ.  

 κ. Πρόεδρε, πείτε μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συμπληρώσω εδώ τώρα ότι συμμετείχαμε και στη διαδικασία 

και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στις διαδικασίες της Περιφέρειας και 

στις διαδικασίες των Δήμων. Γενικά οι εκπρόσωποι οι δικοί μας όσοι 

ασχολούνται με τη ναυπηγοεπισκευή, ο Βασίλης ο Κανακάκης, η Κλαίρη η 

Περηφάνου από την Ενωση Μηχανουργών, όλοι αυτοί με το Επιμελητήριό μας 

συμμετείχαν σε όλες αυτές τις διαδικασίες και προσπαθήσαμε κι εμείς να έχουμε 

μια θέση, να στηρίξουμε τα αιτήματα των ναυπηγοεπισκευαστών που έχουν 
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δείξει ότι υπάρχει μία διάθεση ότι, υπήρχε μάλλον ένας φόβος από την Cosco 

ότι θα έκανε κάποιο ναυπηγείο στο Πέραμα. (Διάλογοι εκτός μικροφώνου) 

 Επόμενο θέμα. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Συνεχίζουμε.  

 Γίνανε, διοργάνωσε το Επιμελητήριό μας εκδηλώσεις ενημέρωσης για τα 

ενεργά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Οπως γνωρίζετε όλοι, γίνανε στη Σαλαμίνα, 

έγινε καταρχήν εδώ, έγινε στα Μέγαρα, στη Σαλαμίνα, στην Υδρα, στις Σπέτσες 

και στα Κύθηρα. Στις εκδηλώσεις αυτές παρουσιάσαμε τις παροχές του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου προς τα μέλη μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θέλω να συμπληρώσω και να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη 

τον Φανουργάκη που βοήθησε πολύ στη Σαλαμίνα, τον Χρήστο τον Ορλώφ που 

βοήθησε πάρα πολύ στις Σπέτσες. Εμείς έχουμε υποχρέωσή μας να πάμε στα 

μέλη μας, να τους ενημερώσουμε προς τα έξω, στα νησιά και έχω κάνει και μία 

πρόταση τώρα και κάποια στιγμή θα το κουβεντιάσουμε, θα έρθει ένα 

διαφορετικό θέμα, ότι αυτά τα μέλη όλα που είναι στα νησιά ή στα Κύθηρα ή 

στις Σπέτσες ή στην Υδρα, πρέπει να βοηθήσουμε τους εμπορικούς συλλόγους 

και τους εμποροβιοτεχνικούς συλλόγους να έχουν καποια μεγάλη οθόνη εκεί, να 

έχουμε μια σύνδεση πλέον, τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ, να 

εχουμε μια σύνδεση και όταν κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις όπως έγινε προχθές 

με το Enterprise Greece, όπως γίνονται άλλες εκδηλώσεις που αφορούν την 

εξωστρέφεια, γίνονται διάφορες συζητήσεις εδώ, να μπορούν να κάθονται, να 

μαζεύονται εκεί οι επιχειρηματίες και να τα βλέπουν και να συμμετέχουν κιόλας 

μέσα από τη διαδικασία και να βλέπουν και να συμμετέχουν με ερωτήσεις κι όλα 

αυτά. Αυτό είναι πολύ εύκολο με την τεχνολογία, ούτε κόστος ιδιαίτερο έχει, 

πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε, να το οργανώσουμε, μπορεί να 

ανακατασκευάσουμε την αίθουσα, πιστεύω ότι να ζητήσουμε όλη αυτή την 
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τεχνολογία πλέον να μπει εδώ και να φεύγει από 'δω η πληροφόρηση και η 

γνώση προς τα έξω. 

 Πάντως, πήγαμε και στα νησιά, το κομμάτι του τουρισμού αφορά όλους 

τους κλάδους, δεν αφορά μόνο το κομμάτι όπως είναι ο Χρήστος τα δωμάτια ή 

καθαρά ανθρώπους που ασχολούνται, αλλά αφορά και τον κατασκευαστικό 

κλάδο, δηλαδή εμάς ως Επιμελητήριο και ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Οταν 

βγουν προγράμματα, υπάρχουν προγράμματα, γίνονται κατασκευές, βοηθάει 

πάρα πολύ τον αλουμινά, τον ηλεκτρολόγο, τον υδραυλικό, τον ξυλουργό, όλες 

οι δράσεις που έχουμε και όλα τα μέλη μας ταυτόχρονα και το κομμάτι που 

αφορά το τουριστικό αλλά εμείς προσπαθούμε γενικά ό,τι γίνεται να βγούμε 

προς τα εκεί. Μένουν ευχαριστημένοι τα μέλη μας, έστω αυτοί οι λίγοι που 

συμμετέχουν, γιατί αυτό δεν αφορά ποσότητα, αφορά κάποιους ανθρώπους 

που πραγματικά θέλουν να επενδύσουν. Είναι 10, είναι 20, είναι 30; Συμμετοχή 

υπήρχε αλλά απ' αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά ενδιαφέρονται και θέλουν 

να κάνουν κάτι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, να μου επιτρέψεις να πω κάτι; Στις συγκεκριμένες 

δράσεις αυτό που μας ενδιάφερε περισσότερο σαν Επιμελητήριο ήταν να 

ξεκινήσουμε σιγά σιγά να συσπειρώνουμε τα μέλη τριγύρω μας, διότι δεν 

γνωρίζανε μέχρι τώρα τι ειναι το Επιμελητήριο. Δεν γνωρίζανε τι μπορεί να κάνει 

ένα Επιμελητήριο. Το μόνο που γνωρίζανε είναι πώς θα πληρώνουν. Τώρα 

λοιπόν, με όλη αυτή τη δράση που ξεκινήσαμε, έχουμε αρχίσει σιγά σιγά και 

συσπειρώνουμε και δίνουμε και καταλαβαίνουν τα μέλη μας ότι δεν είμαστε 

απλά εδώ για να παίρνουμε το ΓΕΜΗ ή την εισφορά στο Επιμελητήριο. Είμαστε 

εδώ για να τους δώσουμε κι εμείς πράγματα, να τους βοηθήσουμε μέσα από το 

Επιμελητήριο. 

 Το σπουδαιότερο ακόμα είναι ότι κατορθώνουμε σιγά σιγά να πάρουμε 

και πράγματα και από τους Δημάρχους των τοπικών περιοχών. Και πώς το 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

34 

εννοώ αυτό. Η Σαλαμίνα π.χ., η Δήμαρχος δεσμεύθηκε για μείωση των 

δημοτικών τελών των επιχειρήσεων. Οταν βλέπουν λοιπόν ότι μαζεύονται οι 

επιχειρήσεις, συσπειρώνονται, εμμέσως αλλά πλην σαφώς αρχίζουν και 

δεσμεύονται και οι τοπικοί φορείς και οι Δήμοι για να βοηθήσουν κι εκείνοι από 

την δική τους τη μεριά τις επιχειρήσεις, που νομίζω αυτό είναι από τα 

μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες βλέψεις που έχουμε σαν Επιμελητήριο, να 

είμαστε κοντά στα μέλη μας.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Συνεχίζουμε. Οργανώσαμε και υλοποιήσαμε με επιτυχία 

σεμινάρια εξωστρέφειας με το Enterprise Greece στις 26-27 Μαρτίου. Θα σας 

προσκαλούσα και θα σας παρακαλούσα να ερχόσαστε σ' αυτές τις ημερίδες που 

διοργανώνουμε διότι και πολύ κόσμο είχαμε και ήταν και πολύ εποικοδομητικές. 

Δηλαδή είναι κρίμα να μην είσαστε κι εσείς εδώ. Πραγματικά είχε πάρα πολύ 

κόσμο το Enterprise Greece και τις δύο ημέρες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκίνησε στις 6 η ώρα και μέχρι τις 10, τις 11, δεν φεύγανε. 

Δηλαδή τόσο μεγάλο ενδιαφέρον είχε, δεν έφευγε άνθρωπος, πραγματικά είχαν 

έρθει από το Enterprise Greece, εξηγήσανε, παίρνανε μία πιστοποίηση όλοι 

αυτοί, αυτοί που ήταν εδώ πήραν μία πιστοποίηση, η οποία πιστοποίηση 

σημαίνει ότι θα μπορεί πλέον, θα είναι ένα αποδεικτικό ότι έχει κάνει το 

σεμινάριο αυτό και θα μπορεί να συμμετέχει σε εκθέσεις του Enterprise Greece 

στο εξωτερικό, που εκεί επιδοτούνται τα περίπτερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πιστοποίηση δεν πήρε κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έρθουν και οι πιστοποιήσεις, δεν ειναι αυτό. Το θέμα είναι ότι 

ήταν κάτι πάρα πολύ καλό, κάτι ουσιαστικό ξεκίνησε, ήταν δύο μέρες, μεγάλη 

συμμετοχή, μας δώσανε συγχαρητήρια, θέλουν να ξαναγίνει πάλι, το μάθανε κι 

άλλοι και θέλουν πάλι να γίνει. Εμείς έχουεμ κάνει μια συνεργασία με το 

Enterprise Greece και από 'δω και πέρα θα προχωράμε. Καταρχήν, υπάρχει εδώ 

και εμπειρία από στελέχη δικά μας, όπως είναι βλέπω τώρα τον Λυγερό, όπως 
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βλέπω τον Στράτο, όπως είναι ο Παπαμανώλης, υπάρχει μια εμπειρία που έχουν 

συνεργαστεί με αυτό τον φορέα. Εχουν πάει σε εκθέσεις του εξωτερικού, εγώ 

τους είδα πέρσι που πήγα μαζί τους σε ένα περίπτερο που ήταν για την Ναυτιλία 

στο Αμβούργο και πραγματικά το ελληνικό περίπτερο ήταν ένα κόσμημα, παρ' 

όλο που ήμασταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, το ελληνικό περίπτερο 

ήταν πολύ καλό, είχε μια πολύ ωραία παρουσία, ένα ωραίο περίπτερο 

πραγματικά δίπλα στο περίπτερο της Ολλανδίας, σε περίπτερα μεγάλα και 

δυνατά.  

 Το θέμα ήταν ότι μας έδωσε μια αισιοδοξία, ήρθαν εδώ, συνεργαζόμαστε 

μαζί τους και από 'δω και πέρα πώς θα τους αξιοποιήσουμε κι εμείς κι όπου 

μπορούμε, κλάδοι, διάφοροι κλάδοι να το αξιοποιήσουν. Και το κομμάτι του 

τουρισμου, που εδώ επίσης είμαστε και βιοτέχνες και πολλές φορές λέει και ο 

Κατσώρης ο Βαγγέλης και ο Χρήστος ο Ορλώφ λέει ότι κι εμείς είμαστε με το 

κομμάτι του τουρισμού. Το κομμάτι του τουρισμού εδώ είναι, αξιοποιήστε το, 

το Επιμελητήριο είναι δίπλα σας, όπου χρειαστούν αυτοί οι φορείς έχουν το 

κομμάτι του τουρισμού. Πολλές φορές απευθύνονται για βιοτεχνικές 

επιχειρήσεις, ενώ στην ουσία κάνουν δράσεις όπως είπε πριν και δεν το ήξερε, 

λέει έχουμε ένα κομμάτι του τουρισμού. Δεν ξέρει ότι εμείς έχουμε υπηρεσίες 

και έχουμε την Αίγινα, το Αγκίστρι, τις Σπέτσες, την Υδρα, έχουμε που 

ασχολούνται με τον τουρισμό, έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις, μπορούμε να 

το αξιοποιήσουμε.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Να συμπληρώσω, Πρόεδρε,  ότι έχει δημιουργηθεί μια 

πλατφόρμα με όλους τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να δημιουργηθεί μητρώο 

εξαγωγών, έτσι;  

 Συνεχίζουμε με τον στρατηγικό σχεδιασμό. Εγινε η αποστολή του 

ετήσιου προγραμματισμού του Επιμελητηρίου, έτσι ώστε να διαμορφωθεί από 

όλους και όσους είχαν προτάσεις και είχαν καταθέσει στο Δ.Σ. και είχε γίνει 
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μέχρι τις 30/3, σας είχε έρθει στα η-μέιλ σας. Επιπλέον, έστειλε μόνον ο κ. 

Παπαμανώλης και το είδαμε σήμερα στη Διοικητική Επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πολύ ωραία. Θα σας σταλεί κιόλας το αίτημα σχέδιο, για να 

στείλουμε και στο Υπουργείο. Είναι ένα πλάνο, μας στείλανε πάρα πολλοί 

συνάδελφοι τελευταία που είχαμε δώσει ένα περιθώριο, συμπλήρωσε και κάποια 

ο κ. Παπαμανώλης, τα είδαμε στη Διοικητική Επιτροπή, τα περισσότερα έχουν 

μπει μέσα. Θα σας σταλεί να το δείτε, εάν δεν έχουμε περάσει κάτι, κάποιος έχει 

κάνει μια πρόταση και κάπου δεν το έχουμε λάβει υπόψη μας, δεν το έχουμε 

καταλάβει καλά, καλό είναι να μας το τονίσετε πάλι μήπως τελευταία στιγμή 

συμπληρώσουμε και κάτι άλλο.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Επίσης, γίνανε τέσσερις συναντήσεις: 1) με τον Υφυπουργό 

Παιδείας, τον κ. Μπαξεβανάκη, 2) με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θέλω μισό λεπτό λιγάκι. Η συνάντηση με τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έγινε μια συνάντηση, ξέρετε, ενώθηκαν τα δύο 

ΤΕΙ και έγινε ένα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εκεί λοιπόν πήγαμε και - του 

Πειραιά και Αθηνών, αυτά τα δύο ΤΕΙ. Εκεί πήγαμε λοιπή και μιλήσαμε με τον 

Πρύτανη, τον καινούριο Πρύτανη και του είπαμε ότι εμείς, το Επιμελητήριο είναι 

εδώ, εμείς ό,τι μπορούμε, ό,τι αφορά το κομμάτι τη συνεργασία του 

Επιμελητηρίου μας με αυτό το καινούριο, το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο ότι κι 

όπου χρειαστεί βοήθεια θα είμαστε δίπλα τους. Ταυτόχρονα, να τους πούμε και 

τι ακριβώς ζητάει η αγορά, να έρθουμε σε μία επαφή για να μπουν πλέον σε μία 

λογική ότι να συνεργάζονται με τα Επιμελητήρια και αφού είναι κι ένας 

καινούριος φορέας, ένα καινούριο Πανεπιστήμιο, να ξεκινήσει με τη συνεργασία 

μαζί μας, να καθόμαστε σε ένα τραπέζι, να γίνεται μια προσπάθεια, να έχουμε 

κοινές δράσεις και να ακούνε κι εμάς, να τους λέμε κι εμείς τις δικές μας 

προτάσεις, το τι ζητάει η αγορά. Να μην βγάζουν παιδιά που δεν έχουν μέλλον 
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στην αγορά εργασίας, να βγάζουν ειδικότητες, καινούριες ειδικότητες που να 

έχουν μέλλον πλέον για να μπορούν να λειτουργήσουν τα παιδιά, να πιάσει 

τόπο η σπουδή που κάνουν.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Μάλιστα. Εγινε και επίσκεψη με το Υπουργείο Τεχνολογικού 

Πάρκου στο Λαύριο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αυτό το Τεχνολογικό Πάρκο το ξέρετε, είναι το Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, έχει  πάρει το παλιό ορυχείο, που βγάζανε τότε.. μεταλλεύματα 

βγάζανε, βωξίτη και άλλα πράγματα βγάζανε, νικέλιο βγάζανε. Τέλος πάντων, 

εκεί πέρα λοιπόν είναι ένα τεράστιο, έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά, ζητάνε 

πολύ μεγάλα νοίκια. Είπαμε να συνεργαστούμε μαζί, να μας κάνουν μια 

συγκεκριμένη πρόταση, έχουν χώρους. Εκεί μπορούν να μπουν μικρά 

ερευνητικά, μικρές βιοτεχνικές μονάδες που να έχουν έρευνα, να έχουν 

καινοτομία, να έχουν εφαρμογή. Υπάρχουν χώροι ελεύθεροι, υπάρχουν χώροι 

διαθέσιμοι. Εκεί υπάρχει ένα περιθώριο να συνεργαστούμε μαζί τους, να δούμε 

πώς μπορούμε να συνεργαστουμε γιατί το Λαύριο να ξέρετε κάτι, είναι 

επιμελητηριακή περιφέρεια δικιά μας. Το Λαύριο είναι το Επιμελητήριό μας. 

Δηλαδή οι επιχειρήσεις είναι δικές μας. Μόνο το Λαύριο. Δηλαδή Βούλα, 

Βουλιαγμένη, αυτά δεν τα έχουμε. Το Λαύριο λόγω ότι ήταν λιμάνι, λόγω ότι 

ήταν βιομηχανική περιοχή τότε ο νομοθέτης το είχε δώσει στον Πειραιά, γιατί 

εδώ πραγματικά ήταν η βιοτεχνία και όλα αυτά συνέδεσε και το λιμάνι, 

συνέδεσε και το Λαύριο. 

 Αρα, λοιπόν, εκεί πέρα αν έχει κάποιος κάποια ιδέα, εμείς θα κάνουμε τη 

συνεργασία, θα έρθουν μια μέρα εδώ να το παρουσιάσουν. Για πες Βίκυ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ναι, αυτό το είπαμε, δηλαδή τι συνεργασία μπορούμε να κάνουμε μαζί 

τους. Είναι να κάνουμε διάφορες προτάσεις σε ερευνητικά προγράμματα, να 

μπούμε πλέον σ' αυτή τη λογική με το Μετσόβιο, αλλά ταυτόχρονα να το 
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αξιοποιήσουμε. Πιστεύω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί αν και αυτοί το δουν λίγο 

διαφορετικά, να μην το βλέπουν καθαρά εμπορικά ή να κοιτάνε να επιβιώνουν 

μέσα απ' αυτές τις δράσεις. Καλό είναι λοιπόν ότι η συνεργασία μαζί τους να 

έχει ένα στόχο για το καλό, να πάρει μπροστά αυτό και να δώσει ανάπτυξη εκεί 

που πραγματικά πρέπει. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο να 

έρθει σε επαφή με τις παραγωγικές, με την παραγωγή, να έρθει σε επαφή μαζί 

μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, γιατί όπως το είπε και η κα Ορφανού 

πριν, αυτό είπε, ότι καλή είναι η έρευνα αλλά σου λέει δεν οδηγούσε πουθενά. 

Βγαίναμε πρώτοι αλλά προϊόν, δεν παράγαμε τίποτα. Προϊόν, σχεδιασμό. Το 

θέμα είναι να έρθουμε στην πράξη, αυτό που σχεδιάζεται να μπει στην αγορά, 

να μπει στην παραγωγή. 

 Λοιπόν, αυτό μέσα από το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου υπάρχει η 

δυνατότητα να το κάνουμε. Να ξεκινήσουμε μια συνεργασία. Μακάρι να 

υπάρχουν κάποιοι από εσάς που ενδιαφέρονται γι' αυτό το κομμάτι να έρθουμε 

σε επαφή, ακόμα πιο ενεργά, σε προγράμματα ευρωπαϊκά, σε δίκτυα και τέτοια 

θα μπορούμε να εμπλακούμε αλλά ταυτόχρονα όμως να εμπλακούμε και 

ουσιαστικά. Δηλαδή να πάρουμε ένα χώρο εκεί, όχι το Επιμελητήριο, να πάρει 

κάποιος επιχειρηματίας να μπει μέσα εκεί και να έχει και δίπλα του συνεργάτη το 

Πολυτεχνείο. Είναι κάτι, δεν ειναι κακό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο, 

δραστηριοποιείσαι και μέσα από εκεί μπορείς να έχεις δίπλα σου το Μετσόβιο, 

γιατί ειναι μέσα εκεί.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Μάλιστα. Επίσης, στα πλαίσια της Γαλάζιας Ανάπτυξης με το 

Δήμο Πειραιά, έγινε συνάντηση με τον Δήμαρχο τον κ. Μωράλη, σχετικά με 

ποιες δράσεις μπορεί να αναλάβει και να υλοποιήσει το Επιμελητήριό μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εκεί είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με το ... Η ΟΧΕ, ξέρετε, είναι 

ένα πρόγραμμα, είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. Δηλαδή έχει πάρει 

ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ο Δήμος Πειραιά να υλοποιήσει, είναι αρκετά 
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εκατομμύρια, έχει κομμάτι επιχειρηματικότητα μέσα, έχει κομμάτια Γαλάζια 

Οικονομία. Το θέμα είναι ότι κι εμείς έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις εκεί, ό,τι 

αφορά το κομμάτι το δικό μας, ό,τι αφορά τη βιοτεχνία, ό,τι αφορά την 

μεταποίηση, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με το Δήμο Πειραιά, ό,τι μπορούμε 

δράσεις να πάρουμε, έχουμε την Αναπτυξιακή τη δικιά μας που έχουμε ιδρύσει. 

Η Αναπτυξιακή είναι ακριβώς ένα ευέλικτο εργαλείο που φέτος έχει ξεκινήσει, το 

οποίο χειριζόμαστε εμείς, είναι ένα εργαλείο το οποίο μας δίνει δυνατότητα να 

μπούμε σε συνεργασίες, σε όλα αυτά, για να μπορέσουμε να έχουμε 

δυνατότητα το Επιμελητήριο να εμπλακεί, να ξεφύγει από το δημόσιο λογιστικό 

και όλα αυτά, να είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία θα είναι πιο ευέλικτη, να 

κάνουμε δράσεις με άλλους φορείς, όπως είναι και με το Τεχνολογικό Πάρκο 

Λαυρίου που μπορεί το κέντρο το δικό μας να εμπλακεί. Να μην εμπλακεί μόνο 

το Επιμελητήριο, να εμπλακεί η Αναπτυξιακή με τον Δήμο και με άλλους φορείς. 

Και με τα Πανεπιστήμια.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Μάλιστα. Προτελευταίο θέμα που έχω να σας ανακοινώσω 

είναι για το Κέντρο Καινοτομίας Περάματος. Σήμερα έγινε το 1ο Διοικητικό 

Συμβούλιο και συζητήθηκε η παρουσίαση για το Κέντρο Καινοτομίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα έρθει η Κλαίρη να μας ενημερώσει λιγάκι, η κα 

Περηφάνου. Οπως ξέρετε έχουμε κάνει ένα Κέντρο Καινοτομίας με το Δήμο 

Περάματος, οι ναυπηγοεπισκευαστές. Αφορά τη ναυπηγοεπισκευή, είναι το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκεί συμμετέχουμε κι εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

συμμετέχουν και οι φορείς ευρύτερα της Ναυπηγοεπισκευής. Η Κλαίρη μπορεί 

να μας κάνει μια ενημέρωση γι' αυτό, τι έγινε σήμερα. 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ: Σήμερα δεν είχε κάτι το αξιόλογο. Απλά έχουμε ετοιμάσει μια 

παρουσίαση που θα δείχνουμε σε όλους τους φορείς που θα πηγαίνουμε και 

στις επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν κάποιο κλάστερ και συζητήσαμε αυτή 
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τη παρουσίαση, η οποία ακόμη δεν είναι έτοιμη και όταν είναι έτοιμη θα σας την 

παρουσιάσουμε κι εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ: Απλά έχουμε το ραντεβου στο IST και δεν έγινε πολλή ώρα.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Τελευταίο που έχω να σας ανακοινώσω είναι ότι 

συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις όπως η κατάθεση στεφάνου του εορτασμού της 

25ης Μαρτίου στον Πειραιά, στο Κερατσίνι και στην Ελευσίνα. Στον Πειραιά 

ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα, πρώτη φορά εκπροσωπώντας το Επιμελητήριό μας 

να καταθέσω στεφάνι. Ενιωσα πολύ υπερήφανος για την πατρίδα μας. Στο 

Κερατσίνι - στην Ελευσίνα ήταν ο Πρόεδρος, έτσι δεν είναι; Στο Κερατσίνι ήταν 

ο κ. Κωνσταντόπουλος και στην Ελευσίνα εσείς Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, στην Ελευσίνα ήταν ο κ. Παπαθανασίου. Εγώ δεν κατέθεσα 

πουθενά γιατί... Εντάξει, δεν κατέθεσα, δεν υπάρχει θέμα, προς θεού. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Δεν πειράζει. Τέλος, θέλω να σας πω ότι σας έχουν σταλεί 

σε όλους σας από το Διοικητικό Συμβούλιο διάφορες προσκλήσεις. 

Παρακαλούμε να ενημερώνετε το γραφείο του Προέδρου για τη συμμετοχή σας 

έτσι ώστε να έχουμε εικόνα της παρουσίας σας, του Επιμελητηρίου. Να έχουμε 

εικόνα του Επιμελητηρίου, να την καταγράφουμε. 

 Αυτά από εμένα ως προς τις ανακοινώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αυτό που θέλω από σας είναι ότι όταν στέλνουμε τις 

προσκλήσεις που πηγαίνετε και σε κάποιες εκδηλώσεις και πηγαίνετε σε κάποιες 

εκδηλώσεις, καλό είναι να ενημερώνετε εδώ πέρα, να το περνάμε ή αν φέρνετε 

κάποιο φωτογραφικό υλικό να το προωθούμε.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Να κρατάμε ιστορικό. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που κάνει η ΕΣΕΕ, πολύ ωραία. Καλό είναι η συμμετοχή μας σε 

όλες τις εκδηλώσεις όταν σας έρχονται κάποιες και μπορείτε να πάτε, εμείς ό,τι 

έρχεται σας το στέλνουμε στα μέιλ σας, αυτές που δεν ειναι προσωπικές για 

μένα ή για τη Διοικητική Επιτροπή, όλες οι υπόλοιπες έρχονται σε σας. Είναι 

κάποιες προσκλήσεις όμως που έρχονται συγκεκριμένα. 

 Εχετε κάποιο άλλο θέμα να θέσετε; Τελείωσε το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είπαμε είναι η δεύτερη Δευτέρα του κάθε 

μήνα. Απλώς τώρα λόγω του Πάσχα το πήγαμε Τρίτη. Χρόνια πολλά κι όλας σε 

όλους. 

 Πιστεύω ότι το Επιμελητήριό μας πάει καλά και όλοι μαζί προσπαθήστε, 

μπορούμε να κάνουμε κι άλλα πράγματα. Φέρτε ιδέες, φέρτε προτάσεις, 

διαθέστε και λίγο χρόνο, γιατί εδώ πέρα είμαστε λίγοι. Να ξέρετε κάτι, και το 

προσωπικό είναι λίγο. Δηλαδή όπου μπορείτε να βάλετε λίγο πλάτη κι αυτά και 

να κάνετε πράγματα,  να κάνουμε μαζί πράγματα, εδώ είναι να αξιοποιήσουμε 

όλους αυτούς τους οργανισμούς. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, θέλετε να πείτε 

ότι, ξέρετε, εγώ θέλω να ασχοληθώ με αυτό τον οργανισμό. Πολύ ευχαρίστως. 

Δεν θα ορίσω εγώ. Οποιος θέλει να ασχοληθεί πολύ ευχαρίστως και έχει χρόνο 

να ασχολείται, να μπει στη διαδικασία αυτή, να φέρνει σε επαφή και να έρχεται 

να εισηγείται διάφορα θέματα. Αυτός είναι και ο ρόλος μας. Δηλαδή δεν είμαστε 

μόνον εμείς της Διοικητικής. Δηλαδή όλοι εσείς μπορείτε να πείτε ανά πάσα 

στιγμή ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. (Διάλογοι εκτός 

μικροφώνου) 

 Κοιτάξτε να δείτε πάνω σ' αυτό. Θα γίνει μια εκδήλωση στην Ελευσίνα, 

αυτό έχει κλείσει, το έχουμε περάσει Διοικητική, είναι μια εκδήλωση στην 

Ελευσίνα με το ΚΕΚ εκεί Academies που είναι στην Ελευσίνα, θα το κάνουμε 

στο ξενοδοχείο Ελευσίνα. Και εδώ πέρα έχουμε πει να το κάνουμε, η Κοσμος 

Συμβουλευτική. Ημερομηνίες δεν ξέρουμε όμως. Αυτή την εβδομάδα, ωραία. Να 
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ενημερωσουμε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενημερώσουν τους 

συνεργάτες τους, τις άλλες επιχειρήσεις. Θα γίνουν δύο εκδηλώσεις με αυτό 

ακριβώς.  

 Μη υπάρχοντους άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε, καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά 

σε όλους.  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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