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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ - ΤΖΕΜΙΛ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ  ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ  ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

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 
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ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε τη συνεδρίαση με το 1ο θέμα. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 14/05/2018. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά της 14/05/2018 και 

παρακαλούμε για την έγκρισή τους.  Εγκρίνονται; 

Εγκρίνονται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Εκθεση ελέγχου ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Διευθυντής έχει το λόγο. 
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Σας έχουν μοιραστεί, σας έχει μοιραστεί η έκθεση Ελέγχου των 

Ορκωτών Ελεγκτών. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία κάθε τέλος 

χρήσης, τη χρήση αυτή να την ελέγχουν οι ορκωτοί λογιστές πλέον, κάτι που 

δεν είχαμε παλιά, Βασίλη. Παλιά πηγαίναμε κατευθείαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Τώρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι πριν πάνε στο Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε 

χρονιά με το τέλος της χρήσης να την ελέγχουν ορκωτοί λογιστές.  

 Ηδη τον Απολογισμό τον έχουμε εγκρίνει στο προηγούμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο, έχουμε τώρα και την έκθεση των ορκωτών λογιστών. Τα ευρήματα 

είναι ενθαρρυντικά για μας, δεν υπάρχει καμία παρατήρηση ουσιαστική που να 

δημιουργεί πρόβλημα και αυτή η έκθεση όπως θα ψηφιστεί τώρα θα φύγει και 

θα πάει στο Υπουργείο γιατί αυτοί θα κάνουν τον τελικό έλεγχο.  

 Δεν ξέρω αν έχετε κάποια παρατήρηση. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Το μόνο που γράφει, που αξίζει ως παρατήρηση, είναι ότι στις 

οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν περιληφθεί οι απαιτήσεις του Επιμελητηρίου 

για έσοδα από συνδρομές τα προηγούμενα χρόνια και επίσης οι απαιτήσεις του 

Επιμελητηρίου για έσοδα από το ΓΕΜΗ, από το τέλος ΓΕΜΗ και τα οποία είναι 

δύσκολο να προβλεφθούν. Παλιά ποτέ δεν έκανε το Επιμελητήριο προσφυγή ή 

αναγκαστική είσπραξη συνδρομών από τα μέλη του και δεν το κάναμε. Τώρα 

όμως σε ό,τι αφορά τις συνδρομές δεν γίνεται, αλλά σε ό,τι αφορά την τήρηση 

μερίδας δυστυχώς θα είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Γίνεται μια 

προσπάθεια κεντρικά, από την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων να ενημερωθούν 

όλοι για να μην πάνε για βεβαίωση στην Εφορία. Θα δούμε το αποτέλεσμα που 

θα έχει αυτή η προσπάθεια, εμείς όμως εδώ σαν Επιμελητήριο, εμείς εδώ σαν 

Επιμελητήριο κάθε βδομάδα στέλνουμε σε ένα μέρος από ιδιαίτερα τις ατομικές 

επιχειρήσεις, ούτως ώστε να έρθουν να πληρώσουν για να μην έχουν 

επιπτώσεις και πρόστιμα. Και τους παίρνουμε και τηλέφωνα και επαφές, για να 

μπορέσουμε να εισπράξουμε. 
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 Αλλη παρατήρηση δεν έχω να πω εγώ τουλάχιστον σ' αυτά τα οποία 

έχουν γράψει οι ορκωτοί λογιστές. Θεωρούμε ότι η έκθεση έχει γίνει σωστή, 

κανονικά, κατά το νόμο, η τήρηση μάλλον των οικονομικών καταστάσεων έχει 

γίνει κατά το νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζεται ομόφωνα.  

 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Συμπλήρωση καταλόγου πραγματογνωμόνων για τη διετία 2018-2020. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλλον για τους καινούριους, οι παλιοί το γνωρίζουν, οι 

σύμβουλοι μπορεί να είναι πραγματογνώμονες, δηλαδή μπορεί να πρέπει να 

πάτε να ορκιστείτε στα δικαστήρια εδώ στη Σκουζέ και από 'κει και πέρα να 

μπορεί το Επιμελητήριο να σας χρησιμοποιεί όταν υπάρχουν κάποιες διάφορες 

υποθέσεις που ζητάνε έκθεση από εμάς, να πηγαίνετε και να... ειδικά πιο πολύ 

στον κλάδο σας να λέτε τις θέσεις σας και τις προτάσεις σας. Μάλλον τη θέση 

σας, να κρίνετε δηλαδή τι γίνεται ακριβώς. Εκεί που μπορεί να υπάρχουν 

διαφωνίες μεταξύ επαγγελματιών, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες για μια κακή 

δουλειά που έκανε κάποιος συνάδελφός μας. Με λίγα λόγια πιο πολλές φορές 

κάνεις το ρόλο του πυροσβέστη, να κρατήσεις ισορροπίες, να φέρεις σε μια 

επαφή και τους δύο πάλι να τα ξαναβρούν και να γίνει κάτι. Δεν πάμε εκεί... 

Παίρνουν χαρτί, παίρνουν βεβαίωση από 'δω, το οποίο το χρησιμοποιούν στο 

δικαστήριο, αν φτάσουν εκεί.  

 Νομίζω σας έχει έρθει στο μέιλ σας. Ναι, ναι, ο Λευτέρης πραγματικά έχει 

φέρει, να σας διαβάσει λιγάκι ο διευθυντής. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

12 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάναμε πρόσκληση 

προς όλους τους επαγγελματίες όποιος θέλει να ορκιστεί πραγματογνώμονας. 

Να δηλώσει πραγματογνώμονας και να ορκιστεί. Λοιπόν, ανταποκρίθηκαν σ' 

αυτή την πρόσκληση ο Ευγενίδης Παναγιώτης του Δημητρίου, ηλεκτρολόγος 

οχημάτων, ο Κοζομπόλης Γρηγόρης του Γεωργίου, μηχανικός αυτοκινήτων, 

τεχνικός αερίου καυσίμων. Ο Λασπίτας Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, βαφές 

αυτοκινήτων και ο Μαστραντωνάς Γρηγόριος του Ιωάννη, φανοποιός 

αυτοκινήτων.  

 Ο Δανέζης έτσι κι αλλιώς θα ορκιστεί, όσοι είναι μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα πάρετε πρόσκληση για να ορκιστείτε πραγματογνώμονες. Δεν 

χρειάζεται να κάνετε αίτηση εσείς.  

 Σε ό,τι αφορά όμως τους άλλους έξω από τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όσοι θέλουν καλό είναι, είναι ανοιχτός ο κατάλογος και στην πορεία 

μπορείτε αν είναι κάποιος που θέλει να ασκήσει αυτό το επάγγελμα καλό είναι 

να το κάνει.  

 Ο κ. Νικολακάκης, του αξίζουν συγχαρητήρια, κυνήγησε στον κλάδο του 

και έτσι ο κλάδος του είναι πλήρης αυτή τη στιγμή. Αν χρειαστεί και συμβεί 

κάποιο ατύχημα ή οτιδήποτε, θα πάει πραγματογνώμονας, έχουμε 

πραγματογνώμονα να ελέγξει, όλες οι ειδικότητες και το έχει καλύψει.  

 Αρα, εγκρίνεται ο κατάλογος πραγματογνωμόνων και του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συν τα μέλη που διάβασα. 
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ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Διοργάνωση εκδήλωσης για την προβολή προϊόντων παραγωγής 

μελών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι μια, ετοιμάζουμε μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση στο 

Πέραμα του Πειραιά, στο Ναυπηγείο του Σπανόπουλου, όσοι το ξέρετε το 

ναυπηγείο είναι ένα ναυπηγείο σύγχρονο, έχει για μέγα γιωτ, έχει ένα χώρο 

καταπληκτικό από πάνω στην ταράτσα του που κάνει για εκδηλώσεις κι όλα 

αυτά, είναι ένας υπέροχος χώρος. Εκφράζει το Επιμελητήριό μας, έχει τη 

ναυτιλία. Εκεί όμως ταυτόχρονα θα παρουσιάσουμε τα κρασιά, υπάρχουν 

οινοποιεία που είναι μέλη μας, θα παρουσιάσουν τα κρασιά τους, με κάποια άλλα 

τυροκομικά που παράγουν μέλη του Επιμελητηρίου μας και διάφορα άλλα 

προϊόντα μεταποίησης και αν έχετε και κάποιον εσείς μέλος μας που δεν 

φαίνεται, γιατί πολλές φορές δηλώνουν κι άλλους κωδικούς, εάν ξέρετε κάποιον 

ο οποίος είναι μέλος μας και βγάζει ή αλλαντικά ή τυροκομικά και θέλει να 

συμμετέχει εκεί, να παρουσιάσει τα προϊόντα του ή ακόμα κάποιο οινοποιείο που 

δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας ή κάτι άλλο, να το προτείνετε άμεσα για να 

τον καλέσουμε να έρθει να παρουσιάσει τα προϊόντα του. Δεν χρεώνεται τίποτα, 

το μόνο που χρεώνεται είναι τα προϊόντα του που θα δίνει στον κόσμο που θα 

συμμετέχει εκεί στην εκδήλωση αυτή. Θα είναι φυσικά και η φυσική του 

παρουσία, θα έχει το τραπέζι του να παρουσιάζει τα προϊόντα. 

 Θα έχουμε μουσική βραδιά, θα υπάρχει κάποια, ψάχνουμε να βρούμε 

κάποιο συγκρότημα, παίρνουμε κάποιες προσφορές, ένα συγκρότημα που να 

ταιριάζει με τη βραδιά αυτή και πιστεύω θα περάσουμε καλά. Θα είναι από τις 8 

μέχρι τις 11, θα μπορεί κάποιος να έρθει και στις 9 και στις 10, εμείς θα πάρετε 
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τώρα προσκλήσεις, από 20-30 προσκλήσεις ο καθένας να δώσετε στους φίλους 

σας, στους συνεργάτες σας. Καλό είναι να φέρετε εμπόρους δηλαδή για να 

μπορούν να προωθηθούν και τα προϊόντα, αν έχετε κάποιον έμπορο να έρθει να 

το παρακολουθήσει μήπως κάνει και μια συνεργασία, μια συμφωνία κάτι, το 

οποίο το αποτέλεσμα αυτό θα είναι θετικό. Το θετικό είναι μετά απ' αυτή τη 

βραδιά να υπάρχουν και δυο συμφωνίες, τρεις συμφωνίες και μία να υπάρχει θα 

είναι κάτι θετικό για να είναι του χρόνου ακόμα περισσότερο, ακόμα καλύτερα.  

 Κατερίνα, τώρα ξεκινήσαμε. Υπάρχει κάποιος που θέλει καποια 

παρατήρηση γι' αυτό; Κάτι να πει; Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχετε συμμετοχή 

όλοι, θα πάρετε όλοι τις προσκλήσεις, τους φίλους μας όπως είπαμε και πιστεύω 

ότι θα είναι κάτι που θα είναι πολύ καλό. Ο Σπανόπουλος, τον ευχαριστούμε 

πάρα πολύ γιατί δέχθηκε με μεγάλη του χαρά κι αυτός να γίνει στην επιχείρησή 

του αυτή η δράση, να μας φιλοξενήσει. Πιστεύω να είναι μια πετυχημένη 

βραδιά, ο καιρός να βοηθήσει να μην έχουμε κανένα απρόοπτο, γιατί τυχαίνουν 

καμιά φορά. Στο χώρο της ναυτιλίας αλλά το θέμα είναι να παρουσιάσουμε 

προϊόντα, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και θα πάμε σε ένα οινοποιείο μετά να 

παρουσιάσουμε ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις... (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

 Λοιπόν, εκεί θέλουμε τη στήριξή σας 27/6 είναι, Τετάρτη βραδάκι είναι, 

από τις 8 μέχρι τις 11 έχουμε πει, μακάρι, πιστεύω θα καθήσουμε πολύ 

περισσότερο αλλά, τέλος πάντων, από τις 8 μέχρι τις 11 μπορεί να έρχεται 

κάποιος, μπορεί να έρθει και στις 10 και στις 9. 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Ανακαίνιση των χώρων του Επιμελητηρίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως ξέρετε το έχουμε βάλει θέμα, έχουμε κάνει έναν πρόχειρο, 

το είχαμε πει, έχουν έρθει αρκετοί αρχιτέκτονες, έχουν πει κάποιες γνώμες. 

Πρέπει κάποια στιγμή να επιλέξουμε κάποιον. Υπάρχουν πολλές προτάσεις. Εμείς 

ζητάμε να ανακαινιστεί όλος αυτός ο χώρος, να πάει ταυτόχρονα και οι 

Υπηρεσίες πίσω, να γίνει ένα σύγχρονο Επιμελητήριο. Ο,τι γίνει, ο χώρος μας 

πιστεύω ότι θα γίνει πολύ πιο όμορφος, πολύ πιο ωραίος. Υπάρχουν πολύ 

ωραίες προτάσεις με χαμηλό κόστος, δεν είναι πολύ ακριβές οι προτάσεις, αλλά 

το θέμα είναι πρέπει να το κάνουμε γιατί το Επιμελητήριο χρόνια τώρα πλέον 

δεν έχει ανακαινιστεί καθόλου, του έχει γίνει μια βαφή τελευταία. 

 Το Επιμελητήριο, μπορούμε να κρατήσουμε, και τα απάνω θα γίνουν 

κάποια γραφεία, θα φύγουν κάποιες Υπηρεσίες από 'δω, θα πάνε πάνω, θα 

μεταφερθούν, δηλαδή θα γίνει μια μάζωξη γενικά, αλλά θα γίνει ένας χώρος 

πολύ πιο ανθρώπινος, ένας χώρος που θα είναι κόσμημα μες στο κέντρο του 

Πειραιά. 

 Ο  διευθυντής έχει πάλι το λόγο να σας πει τη διαδικασία που τηρήσαμε, 

που φέραμε όλους τους μηχανικούς εδώ κάνανε τις προτάσεις και πιστεύω ότι οι 

προτάσεις τους ειναι παρόμοιες περίπου όλες. Δηλαδή και με την τουαλέτα, 

έχουμε πει να κάνουμε δύο τουαλέτες, μία γυναικών μία ανδρών. Είναι 

αρχιτέκτονες και εσωτερικών χώρων αλλά είναι και γενικά.. Γραφεία 

αρχιτεκτονικά, έχουν συνεργάτες, έχουν πολλά παιδιά. Πάντως, παρόμοια ήταν 

όλα τα σχέδιά τους.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κοιτάξτε τι κάναμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν θα κάνουμε και ιδιαίτερες... να γίνει ο 

χώρος μεγαλύτερος, βάζουν τις κολώνες να μην κόβεται το οπτικό πεδίο, 

ομορφαίνει. Εκεί κλείνει μπαίνει ένα τζάμι, τι θα μπει, και χωρίζει με τον κόσμο, 

κλείνει η αίθουσα. Οχι, λέμε χωρίζει, γίνονται δύο τουαλέτες, γίνεται μία 

ανδρών, γυναικών. Η μία γίνεται λίγο μεγαλύτερη για ΑμεΑ.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ο Μανώλης με τον Βασίλη ξέρουν από παλιά. Εκεί που είναι τώρα τα 

γραφεία ήταν γραφείο, το γραφείο του Προέδρου ήταν εκεί που είναι τώρα τα 

γραφεία και τα πίσω, εκεί που είναι τώρα το χώρισμα, ήταν η αίθουσα, έκλεινε, 

υπήρχαν συρόμενες πόρτες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρήκα τα σχέδια τα αρχικά, τα βρήκα εγώ. Εψαξα τα ντουλάπια 

όλα και τα βρήκα. Τα αρχικά του '60, πότε είναι, του κτιρίου. Τα βρήκα τα 

σχέδια.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τώρα όμως δεν θα κάνουμε... Τώρα, θα αλλάξει τελείως. Μανώλη, 

θα αλλάξει τελείως. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, σου είπα τις φωτογραφίες ό,τι έχεις τα φέρνεις εδώ 

άμεσα. Κι εσύ ό,τι έχεις φέρ' τα. Τα σκανάρουμε και θα τα πάρεις αμέσως. Θα 

τα σκανάρουμε και θα τα πάρεις απευθείας. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-

διάλογοι) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, τι σκεφτόμαστε τώρα να κάνουμε. Ετσι κι αλλιώς έχουμε 

πάρει στον 4ο όροφο τρία γραφεία πάνω από 'δω. (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

 Λοιπόν, να σας πω τώρα τι έχουμε κάνει, για να ξέρουν και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Εμείς εδώ φέραμε καταρχήν όταν ήταν να 

δημιουργήσουμε το Κέντρο Επιχειρηματικότητας ήρθε ένας εκπρόσωπος, ένας 

αρχιτέκτονας που είναι εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας και αποτύπωσε το 
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χώρο και μας έκανε και μια πρόταση για το πώς μπορεί να ανακαινιστεί. Ομως, 

μόνο ο χώρος που βρισκόμαστε τώρα εδώ, η αίθουσα δηλαδή συνεδριάσεων. 

 Με βάση αυτή τη μελέτη που έκανε αυτός σε πρώτη φάση το καλοκαίρι 

του '17, φέραμε και διάφορους, κάναμε ανοιχτή πρόσκληση ουσιαστικά σε 

διάφορους, όσους γνωρίζατε εδώ μέλη της Διοικητικής Επιτροπής που γνώριζαν 

αρχιτέκτονες και ήρθαν αρκετοί και μετρήσανε. Τελικά από αυτούς τρεις 

κατέθεσαν πιο ολοκληρωμένη πρόταση. Σ' αυτούς κάναμε πρόσκληση για να 

αναλάβει ένας από αυτούς τη μελέτη αλλά και την επίβλεψη της κατασκευής.  

 Σήμερα το μεσημέρι έληξε η προθεσμία να υποβάλλουν τις θέσεις τους 

και αύριο θα το δει η επιτροπή, δεν έχω ακόμη στοιχεία για την κατάληξη της 

υπόθεσης. Τέλος πάντων, ένας από τους τρεις θα πάρει τη δουλειά αυτή και το 

κόστος να καταλάβετε για τη μελέτη και για την επίβλεψη είναι, εκείνο που 

έχουμε ως προϋπολογισμό βάλει εμείς, είναι τις 3.000 ευρώ. Ναι, μελέτη και 

επίβλεψη. Οχι κατασκευή. Οχι η κατασκευή. Αυτό έχουμε βάλει ως όρο ότι 

προβλέπαμε στον προϋπολογισμό μας. Θα γίνει γι' αυτόν, για τον 2ο, για τον 4ο 

και για τον 6ο όροφο. Ολο. Δηλαδή ο στόχος είναι της Διοίκησης του 

Επιμελητηρίου είναι να έχουμε μία ενιαία μορφή, άποψη, για όλο το χώρο. Θα 

γίνει η πρόταση για ανακαίνιση όλων των χώρων και μέσα τα γραφεία το πώς θα 

τοποθετηθούν οι άνθρωποι, γιατί τώρα έχουν περάσει χρόνια, ίσως κάποια 

γραφεία απ' αυτά να μην είναι απαραίτητα πλέον, μπορεί να πάμε σε άλλες 

λογικές. Παλιά είναι και θα τ' αλλάξουμε και θα εχουμε μια ενιαία μορφή για τις 

Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου και για την αίθουσα συνεδριάσεων. 

 Θα μας μένει όμως σε εκκρεμότητα η αξιοποίηση του χώρου στην 

Πραξιτέλους. Εχουμε ένα πολύ καλό χώρο εκεί, 200+ τετραγωνικά μέτρα και το 

οποίο ο βουλευτής που ήταν μέσα αποχώρησε και το έχουμε πλέον, χρειάζεται 

αυτό αξιοποίηση. Τώρα το πώς θα αξιοποιηθεί θα το δούμε στην πορεία. Αυτό 

λέμε τώρα, ή για σεμινάρια, είναι ένας χώρος...  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει μια σκέψη με το Πανεπιστήμιο Πειραιά γιατί έγιναν αυτά 

τα διετή προγράμματα σπουδών τώρα και αυτοί θέλουν χώρους, το 

Πανεπιστήμιο, έχω μιλήσει, μήπως συνεργαστούν μαζί με το Επιμελητήριο γι' 

αυτά τα διετή προγράμματα και δώσουμε τους χώρους. (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τώρα είναι αίθουσες και μπορεί να είναι πολύ καλές αίθουσες 

συνεδριάσεων. Μια χαρά είναι. (Διάλογοι εκτός μικροφώνου) 

  

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Γενικός Γραμματέας θα πει περίπου τι κάναμε αυτό το μήνα, 

από συμβούλιο σε συμβούλιο. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Θα σας πω για τις ενέργειες που κάναμε 

από τις 14/5/208 έως σήμερα 11/6/2018.  

 1. Διοργάνωση εκδήλωσης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια στις επιχειρήσεις μέλη μας 

που είχαν μια άψογη και τέλεια συμμετοχή στην έκθεση στα Ποσειδώνια. 

Πραγματικά τα περίπτερα που συμμετείχαν όπως ήταν και το μέλος μας που 

είναι η WIMA που είναι όλοι μαζί και ο Λυγερός ο Γιώργος που είχε με τις 

ψυκτικές μονάδες ένα τεράστιο, ένα πολύ ωραίο χώρο, δικό του περίπτερο, ο 

Κασιδιάρης, ο Καλαμπόκας και άλλοι πολλοί, είχαν πολύ καλή παρουσία στα 
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Ποσειδώνια, μια πολύ καλή και αξιόλογη παρουσία του Επιμελητηρίου μας, 

πήγαμε αρκετοί εκεί και ήμασταν παρών στα περίπτερά τους κι αυτά.  

 Με λίγα λόγια υπήρχε πολύ καλή συμμετοχή, πολύ καλά περίπτερα, 

ευχαριστημένοι έμειναν, τα Ποσειδώνια είναι μια τεράστια έκθεση και εκεί που 

είναι τώρα ό,τι και να πούμε, μακάρι να ήταν στον Πειραιά αλλά δεν γίνεται. 

Είναι μια έκθεση εκεί ήταν γεμάτη, ένα τεράστιο το Μετροπόλιταν τώρα αυτό, 

με κλιματισμούς, μ' αυτά. Μακάρι να είχε έναν τέτοιο χώρο ο Πειραιάς και να 

ήταν εδώ. Αλλά κι εκεί που είναι μια χαρά είναι, γινήκανε πολλές δράσεις εδώ 

στον Πειραιά. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Λοιπόν, κ. Ματθιουδάκη, συγγνώμη. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: 1. Διοργανώσαμε εκδήλωση στην Ελευσίνα για τον 

Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις 21/5. 

 κ. Πρόεδρε, τι θα μας πείτε γι' αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηταν μια πολύ καλή εκδήλωση, είχε αρκετή συμμετοχή, ήταν 

πάνω από 100 άτομα, 150 και παραπάνω, ήταν γεμάτη η αίθουσα όλη στο 

ξενοδοχείο. Δείξανε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τον προηγούμενο μήνα 

είχαμε κάνει εδώ στο Επιμελητήριό μας και εδώ είχε μεγάλη συμμετοχή. Μετά 

έγινε, ταυτόχρονα ενημερώσαμε κι από εκείνη την πλευρά. Ηταν μια εκδήλωση, 

πραγματικά μας έδωσε το κουράγιο και τη δυνατότητα και την αίσθηση ότι 

μπορούμε να ξανακάνουμε κι άλλα πράγματα εκεί, είχε μεγάλη συμμετοχή και 

από εκεί άρα λοιπόν και είμαστε και το μοναδικό Επιμελητήριο που το έκανε 

στην ευρύτερη περιοχή και έμειναν πολύ ευχαριστημένοι και οι λογιστές και οι 

επιχειρήσεις εκεί της περιοχής. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: 2. Συνάντηση ομάδων εργασίας που γίνονται συνέχεια, 

όμως αυτό το μήνα έχουν κατατεθεί οι προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των 
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υπηρεσιών του Επιμελητηρίου μας και συγκεκριμένα για το site, καθώς και την 

εξωστρέφειά του.  

 3. Καταθέσαμε πρόταση ως συντονιστής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που 

αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Επιμελητήριο της 

Σμύρνης της Τουρκίας, κατόπιν πρότασης της κας Περηφάνου και σε 

συνεργασία με το ΣΕΓΕ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να έρθει η κα Περηφάνου να πει λιγάκι δυο λόγια γι' αυτό; 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ: Γεια σας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά γυναίκες 

επιχειρηματίες. Θα συμμετέχουν δύο σύλλογοι γυναικών επιχειρηματιών και δύο 

Επιμελητήρια, πιθανόν να συμμετέχει κι άλλο ένα Επιμελητήριο, κατά πάσα 

πιθανότητα της Αυστρίας. Στην ουσία είναι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και 

να γίνεται αλλαγή εμπειριών, συνεργασίες. Γενικότερα ο σύλλογος αυτός, ο 

Σύνδεσμος των Γυναικών Επιχειρηματίων στην Σμύρνη είναι πάρα πολύ 

δραστήριος, κάνουν πάρα πολλή δουλειά. Παίρνουν πάρα πολλά ευρωπαϊκά 

προγράμματα και εξάγουν απίστευτα. Οπότε δηλαδή νομίζω οτι θα είναι μια 

καλή πρακτική και για μας αλλά και για συνεργασία.  

 Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό το πρόγραμμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παίρνουν ευρωπαϊκά προγράμματα;  

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ: Ναι, πάρα πολλά. Εγώ έτσι τις γνώρισα τις συγκεκριμένες. 

Ειδικά ο συγκεκριμένος σύνδεσμος ανήκει και στον AFAEME που είναι ο 

Μεσογειακός Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών, είναι πάρα πολύ δραστήριοι. 

Είναι φοβεροί, δεν μπορείτε να φανταστείτε. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-

διάλογοι) 

 Η αλήθεια είναι όταν πήγα πρόπερσι πρώτη φορά και συνάντησα αυτές 

τις κυρίες, τον σύνδεσμο αυτό, μου έδωσαν συγχαρητήρια που έχουμε ΣΥΡΙΖΑ 

γιατί δεν θέλουν τον Ερντογάν. Στη Σμύρνη μισούν τον Ερντογάν, είναι μια 
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καθαρά ευρωπαϊκή πόλη η Σμύρνη. Καμία σχέση με τις υπόλοιπες της Τουρκίας, 

μισούν τον Ερντογάν και μου δίνανε συγχαρητήρια γιατί έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς 

λέει ησυχάσατε. Εμείς λέει να δούμε πότε. Με το που μας είδανε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλαίρη, ευχαριστούμε πολύ. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: 4. Βγάλαμε πρόσκληση για να γίνει η ανάθεση σε εταιρεία 

για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων.  

 5. Είναι ένα θέμα το οποίο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπήκαμε στη διαδικασία βγάλαμε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος 

να δείξουν κάποιες εταιρείες ενδιαφέρον, δείξανε αρκετές. Τώρα είμαστε στην 

περίοδο να δούμε ποιοι έχουν τα δικαιολογητικά κι όλα αυτά, για να γίνει, έχουν 

δώσει χαμηλές τιμές, πιστεύω γύρω, ενώ στην αρχή μας λέγανε μεγάλα 

νούμερα, τώρα έχουν πάει γύρω στα 5 με 6 χιλιάρικα να κάνουμε τη διαδικασία 

του Επιμελητηρίου. Εχουν έρθει, αυτές είναι οι καλύτερες προσφορές, ναι, να 

γίνει η εκπαίδευση, να γίνει όλη η διαδικασία, τον φάκελο, τα πάντα, έτσι δεν 

είναι, Μιχάλη;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολα. Και η εκπαίδευση προσωπικού και όλα. Είναι μια καλή τιμή 

που έχουν δώσει.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Το 5ο είναι ένα θέμα το οποίο το αναλύσατε Πρόεδρε 

προηγουμένως, είναι η διοργάνωση εκδήλωσης του οίνου που έχουμε 

οργανώσει στα ναυπηγεία του Σπανόπουλου. 

 6. Θα σας αναφέρω κάποιες εκδηλώσεις που συμμετείχαμε. Πρώτον, ο κ. 

Φανουργάκης συμμετείχε στο 1ο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας, στην παρουσίαση έργων 

μαθητών της Α' τάξης. Θα μας πείτε κάτι;  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Ηταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που κάνανε τα 

παιδιά της Α' τάξης Λυκείου του ΕΠΑΛ της Σαλαμίνας. Πραγματικά εγώ 
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εντυπωσιάστηκα όχι μόνο από το αποτέλεσμα των έργων που αφορούσε 

ρομποτική και καινοτόμες κατασκευές από παιδιά της Α' τάξης του Λυκείου, 

αλλά και για όλη την προσπάθεια μέσα σε ένα πρόγραμμα που υλοποιείται αυτή 

τη στιγμή και που είναι πάρα πολύ καινοτόμο όσον αφορά το θέμα της 

εκπαίδευσης και της μαθητείας. Πραγματικά ήταν αξιόλογη η προσπάθεια των 

παιδιών. Δείχνει ότι εφόσον γίνονται, υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν ιδές και 

προσπάθειες, μας δίνουν αισιοδοξία για να βγάλουμε τους αυριανούς 

επαγγελματίες και γιατί όχι και επιχειρηματίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να 

θέσουμε τις βάσεις για το νέο μέλλον και για το νέο αίμα.  

 Ηταν πραγματικά αξιόλογη η προσπάθεια. Βέβαια, δείχνει όταν 

συμμετέχουμε κι εμείς σαν Επιμελητήριο καταλαβαίνουμε και τις ελλείψεις που 

υπάρχουν δυστυχώς, δυστυχώς και βλέπουμε ότι τα παιδιά αυτά παλεύουν 

ουσιαστικά από μηδαμινές καταστάσεις, κάνουν τεράστιες προσπάθειες και εκεί 

ίσως το έργο και το αποτέλεσμα που παρουσιάζουν να έχει ακόμα μεγαλύτερη 

σημασία που μέσα σ' όλο αυτό το σημερινό κυκεώνα που υπάρχει και τη 

σημερινή κατάσταση βλέπουμε ότι παρ' όλα αυτά προσπαθούν και αγωνίζονται. 

Από μας πήραν πολλά συγχαρητήρια βέβαια και το Επιμελητήριό μας είναι σε 

όλους γνωστό ότι είμαστε δίπλα στα ΕΠΑΛ και γενικά στη μαθητεία και θα 

συνεχίσουμε να βρισκόμαστε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Να 'στε καλά. 

 Η κα Περηφάνου παρευρέθη σε συνέντευξη του Δημάρχου Πειραιά κ. 

Μώραλη και του κ. Κόκκαλη, για την παρουσίαση προγράμματος των Ημερών 

Θαλάσσης. Θέλετε να μας πείτε κάτι;  

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ: Απλά θέλω πω ότι καλό θα ήταν, ελπίζω και εύχομαι την 

επόμενη χρονιά να συμμετέχουμε κι εμείς με κάποιες δράσεις στις Ημέρες 

Θάλασσας, γιατί συμμετέχει σχεδόν όλος ο Πειραιάς, κάνουν πολύ ωραία 
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πράγματα, ωραίες εκδηλώσεις, τώρα να τις κάνουν και παραπάνω ημέρες από 

Σάββατο σε Κυριακή για να έχουν πιο πολλά events και καλό θα είναι να 

κάνουμε κι εμείς κάτι. Δηλαδή ας πούμε αυτή την ... θα μπορούσαμε να την 

κάνουμε μέσα στις Ημέρες Θάλασσας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του χρόνου.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Ο κ. Κωνσταντόπουλος παρευρέθη σε έκτακτη συνεδρίαση 

του ΚΕΔΙΠ. Θα μας πείτε κάτι; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα, συνάδελφοι. Παρευρέθηκα πράγματι πριν 

μια βδομάδα περίπου στο ΚΕΔΙΠ, στο Κέντρο Διαμεσολάβησης. Εκεί βέβαια 

υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τη συνεργασία της διευθύντριας, να τα πω 

όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό είναι να μην γράφονται στα πρακτικά. (εκτός πρακτικών) 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Συνέδριο Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού του 2018 για 

τη Μεγαρίδα. Βραβεύθηκε ο Πρόεδρός μας κ. Μιχάλαρος και παρευρέθησαν και 

ο Πρόεδρος και ο κ. Παπαθανασίου.  

 Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω να πω τίποτα. Μια εκδήλωση έγινε για την τουριστική 

προβολή κι όλα αυτά. Την έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος της περιοχής εκεί. Εκανε 

ο Εμπορικός Σύλλογος εκεί μια δράση.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Στην 17η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη 

Μεταφορών ΕΕΣΥΜ, κ. Πρόεδρε, παρευρεθήκατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί τι θέλω να πω. Η Διοικητική Επιτροπή να χειριστεί το θέμα 

του ΕΕΣΥΜ, να δούμε μήπως πρέπει ακόμα και η αποχώρηση του Επιμελητηρίου 

μας. Εξουσιοδοτείται; 
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ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Εξουσιοδοτείται. Δικιά μας απόφαση είναι. (Διάλογοι εκτός 

πρακτικών) 

 Συνεχίζουμε. Στα εγκαίνια της Διεθνούς Ναυτικής Εκθεσης 

παρευρεθήκατε, ήσασταν εσείς και η κα Περηφάνου, το αναφέρω για τα 

πρακτικά. Και τέλος, να ενημερώσω ότι αντιπροπώπευσα το Επιμελητήριό μας 

στην τελετή έναρξης των εκδηλώσεων "Ημέρες Θάλασσας" που έγινε στην 

Μαρίνα Ζέας στις 31/5/2018, όπως και στην πρόσκληση που μας έστειλε το ΙΕΚ 

Ομηρος στις εκδηλώσεις που έγιναν από 7/6 έως 10/6, στο Πασαλιμάνι, στο 

Ρολόι. Οσοι περάσατε από εκεί, αυτά τα τραγούδια, οι χοροί κι όλα αυτά που 

ήταν στο Ρολόι στο Πασαλιμάνι ήταν από το ΙΕΚ Ομηρος. 

 Αυτά, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος συνάδελφος πήγε πουθενά αλλού; Κάπου να 

καταγράφεται είναι καλό και φωτογραφίες όταν βγάζετε να τις βάζουμε στο site 

άμα συμμετέχετε κάπου, σας στέλνουμε προσκλήσεις. 

 Αν έχετε κάποιο άλλο θέμα να βάλετε, εμείς τα θέματα τα τελειώσαμε. 

Εγώ θέλω συμμετοχή μεγάλη, δηλαδή να κάνουμε την εκδήλωση αυτή να 

πετύχει, πάρτε φίλους σας, θα είναι μια ωραία βραδιά, θα περάσουμε καλά. Είναι 

στην καρδιά του καλοκαιριού, βραδάκι είναι, ο κ. Σπανόπουλος θα μας βοηθήσει 

σε ό,τι μπορεί με πολλή χαρά. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, τα 

προϊόντα θα είναι δικά μας τοπικά της Αττικής, του Πειραιά γενικά ευρύτερα. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Αν μου επιτρέπεις Πρόεδρε, να πούμε ότι είναι μια ιδέα 

δικιά σου, η οποία ξεκίνησε ώστε να γίνει εδώ μέσα αυτή η εκδήλωση σιγά σιγά, 

αλλά επειδή όλοι την αγκαλιάσανε με αγάπη αυτή την ιδέα, απλώθηκε και 

πήγαμε στον κ. Σπανόπουλο και προσπαθούμε να το κάνουμε πιο σοβαρό και 

πιο επιτυχημένο. Γι' αυτό ζητάμε όλων την βοήθεια. Να γίνει πιο ωραία και πιο... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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