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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ  ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ  ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

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 
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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 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλώς ήλθατε, καλό απόγευμα. Είναι δύσκολη η κατάσταση γιατί 

όπως ξέρετε είναι οι μέρες του καλοκαιριού και δύσκολα μαζευόμαστε. Είναι το 

τελευταίο συμβούλιο που κάνουμε στην ουσία αυτο το μήνα. Μετά θα 

ξανακάνουμε πάλι Σεπτέμβριο, γι' αυτό πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, 

γιατί υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να 

δραστηριοποιείται γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα μπροστά μας και 

δύσκολες καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα και πράγματα που πρέπει να 

λειτουργήσει το Επιμελητήριο. 

 Καταρχήν, να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στην εκδήλωση αυτή 

που κάναμε προχθές στο Ναυπηγείο Σπανόπουλου. Ηταν μια καταπληκτική 

βραδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε και πραγματικά πιστεύω ότι 

ήταν η πρώτη μας εκδήλωση, ήταν μια πρώτη μικρή και πολύ επιτυχημένη 

εκδήλωση, μια εκδήλωση που πιστεύω θα έχει θετικά αποτελέσματα και για 

τους άλλους κλάδους που έχουμε, θα συνδυάζουμε τα προϊόντα μεταξύ μας και 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

10 

θα κάνουμε ωραίες βραδιές να περνάει ο κόσμος ευχάριστα. Και εμείς περνάμε 

ευχάριστα αλλά ταυτόχρονα έμειναν ευχαριστημένοι προχθές και ο κόσμος που 

ήρθε αλλά έμειναν και οι παραγωγοί. Δηλαδή έμειναν πολύ ευχαριστημένοι, 

μίλησαν, έκαναν πράγματα. Η Αντωνία μας τα χάλασε λίγο, ήρθε λίγο αργά και 

ενώ τα προϊόντα της έγιναν ανάρπαστα από την πρώτη στιγμή, άλλη φορά 

πρέπει να φέρνει περισσότερα και την ευχαριστούμε κιόλας και τώρα μας έφερε 

τα γλυκά.  

 Λοιπόν, Αντωνία, ειδικά τα λαλάγγια σου ήταν... Και όλα τα υπόλοιπα 

δηλαδή φυσικά.  

 Πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή βραδιά και πιστεύω ότι αυτό αξίζει 

σε μας, αυτό αξίζει στο παραγωγικό κομμάτι του Πειραιά, στο παραγωγικό 

κομμάτι των επιχειρήσεών μας. Οτι μπορούμε να μπούμε μπροστά. Χάρηκα 

τώρα που άκουσα ότι ετοιμάζουν και μια μεγάλη εκδήλωση οι αρτοποιοί και είπε 

και είπα και του πρώην Προέδρου ότι είμαστε στη διάθεσή του και εμείς ως 

Επιμελητήριο τώρα να συμμετέχουμε, να φέρουμε κι εμείς ένα μουσικό σχήμα, 

γιατί σκέφτονται κι αυτοί να κάνουν μια βραδιά ψωμιού κι όλα αυτά, για του 

χρόνου και θέλουν στο Δημοτικό Θέατρο απέξω. Πολύ καλή κίνηση, πάρα πολύ 

καλή κίνηση. Να ξέρεις εκ των προτέρων ότι κι εμείς ό,τι χρειαστείτε, το 

Επιμελητήριο στη διάθεσή σας. 

 Αυτά είχα να πω για το καλωσόρισμα. Τώρα ξεκινάμε τα θέματα του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 11/06/2018. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά της 11/06/2018 και 

παρακαλούμε για την έγκρισή τους.  Εγκρίνονται; 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα πρακτικά της 11/06/2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Επικαιροποίηση Α' Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2018. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή η τροποποίηση γίνεται για το λόγο ότι θέλουμε να βάλουμε 

κάποια χρήματα γιατί ως Διοικητική μιλήσαμε την άλλη φορά και συμφωνήσαμε 

να πάρουμε δύο τρία γραφεία ακόμα. Δηλαδή πωλούνται κάποια γραφεία στον 

6ο όροφο, τα έχουμε νοικιασμένα τώρα, αλλά αυτή τη στιγμή πωλούνται σε μια 

πολύ καλή τιμή πιστεύω κι εγώ, 60.000 ευρώ, δηλαδή είναι 50 τ.μ., είναι 

ακριβώς στον 6ο, εδώ γίνεται το Μετρό, καταλαβαίνετε τώρα τι αξία θα πάρουν. 

Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουμε και 

έχουμε και ανάγκες χώρων. Δηλαδή με αυτό που θα κάνουμε, την αίθουσα που 

θα φτιάξουμε ωραία την αίθουσα και θα μεταφερθούν κάποιες Υπηρεσίες, θα 

μπορούμε πολύ άνετα να απλώσουμε τις Υπηρεσίες μας και να γίνει μία αίθουσα 

καθώς πρέπει και να μπορούν να τη χρησιμοποιούν και τους χώρους αυτούς τα 
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σωματεία μας, τα μέλη μας και να μπορούν να κάνουν δράσεις και 

δραστηριότητες μέσα εδώ στο χώρο. 

 Γι' αυτό γίνεται αυτή η τροποποίηση του Προϋπολογισμού, να βάλουμε 

κάποια χρήματα μέσα στον προϋπολογισμό να μπει το κονδύλι, να μπει σε ένα 

συγκεκριμένο κονδύλι να μπουν χρήματα για να κάνουμε την αγορά πλέον 

αυτών των γραφείων, περιμένοντας τώρα τον εκτιμητή να μας φέρει ακριβώς. 

Είμαστε σε μία διαδικασία δηλαδή, μπορεί να σας ενημερώσει και η Υπηρεσία. 

Επίσης, στην επικαιροποίηση περιλαμβάνουμε στον κωδικό των 

οικονομικών ενισχύσεων, ένα ποσό για την ενίσχυση του ΚΕΠΑ για το έτος 2018 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δαπάνες λειτουργίας και προσωπικού του, στο 

πλαίσιο των δυνατοτήτων που δίνει η ισχύουσα νομοθεσία. 

 κ. Διευθυντά, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σχετικά τώρα με την Α', την λέμε επικαιροποίηση Α' τροποποίησης, 

γιατί κανονικά θα έπρεπε να κάνουμε Β' τροποποίηση, αλλά έχουμε στείλει την 

Α' τροποποίηση στο Υπουργείο Οικονομίας, το οποίο όμως δεν την έχει εγκρίνει 

ακόμη. Είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες και δεν την έχουν εγκρίνει. 

 Επικοινωνήσαμε λοιπόν μαζί τους για το πώς πρέπει να κάνουμε, γιατί 

κανονικά για να πας σε μια Β' πρέπει να έχει εγκριθεί η Α'. Και συνεννοηθήκαμε 

ότι πρέπει να κάνουμε επικαιροποίηση της Α' τροποποίησης.  

 Αρα, στην Α' τροποποίηση που είχαμε ψηφίσει την προηγούμενη φορά, 

προσθέτουμε τώρα και τις ανάγκες που σας περιέγραψε ο Πρόεδρος.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να πω τώρα λίγο για τα γραφεία στον 6ο όροφο. Ηδη εμείς αυτά τα 

γραφεία τα νοικιάζουμε και τα χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες της Υπηρεσίας 

μας. Οταν αγοράσαμε τα γραφεία στον 4ο όροφο είχαμε κάνει δημόσια 

διακήρυξη, πρόσκληση μάλλον, με την οποία ζητούσαμε όσοι ιδιοκτήτες 

βρίσκονται στην πολυκατοικία στην οποία βρισκόμαστε, όπου βρίσκονται τα 
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γραφεία μας δηλαδή τα κεντρικά και στα οποία θέλουμε να αγοράσουμε κτίριο, 

όσοι ενδιαφέρονται να μας υποβάλλουν προσφορά για να αγοράσουμε τα κτίρια, 

όσα απ' αυτά κρίνουμε ότι έπρεπε να αγοράσουμε. Αυτό έγινε το 2016 όπως θα 

θυμάστε. Δόθηκε προσφορά για τον 4ο όροφο τρία γραφεία και δόθηκε επίσης 

προσφορά και για τον 6ο όροφο, αυτό δηλαδή στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. 

Εκείνο το διάστημα δεν πήγαμε στην αγορά των γραφείων του 6ου ορόφου, 

προτιμήσαμε να αγοράσουμε στον 4ο όροφο. Η προσφορά που είχε δοθεί όμως 

για τον 6ο όροφο ήταν 60.000 ευρώ για τα 52 τ.μ., περίπου. Και τώρα κάναμε 

επίσης την ίδια διαδικασία, έτσι κι αλλιώς η μίσθωση την οποία έχουμε με τους 

ιδιοκτήτες τελειώνει το Νοέμβριο μήνα, άρα έπρεπε να πάμε σε ανανέωση 

σύμβασης μίσθωσης, τώρα λοιπόν προτιμήσαμε να μπούμε στη διαδικασία 

αγοράς για να μην ξαναμπαίνουμε, επειδή έχουμε ανάγκη, δεν είναι θέμα ότι δεν 

έχουμε, έχουμε ανάγκη και πρέπει οπωσδήποτε να την αξιοποιήσουμε. Η 

προσφορά η οποία δόθηκε είναι 63.000 ευρώ, κάναμε μια πρώτη επαφή, 

συζητήσαμε μαζί τους, η πρόταση της Υπηρεσίας και η πρόταση του εκτιμητή 

είναι ότι θα πρέπει να μείνουμε στις 60.000 ευρώ, είναι κάτω από την 

αντικειμενική αξία, η αντικειμενική αξία είναι γύρω στις 70 τόσες χιλιάδες ευρώ. 

Αρα, στο να μείνουμε να το αγοράσουμε με την τιμή που δόθηκε πριν από 2 

χρόνια, πιστεύουμε ότι είναι συμφέρουσα για το Επιμελητήριο. Ηδη οι συνθήκες 

έχουν αλλάξει, σκεφτείτε ότι υπάρχει Μετρό, υπάρχει τραμ, υπάρχουν άλλες 

εξελίξεις. Είναι 52 τ.μ., το ενοίκιο είναι περίπου στα 300 ευρώ. 

 Εντάξει, δεν το εξετάζεις σε σχέση με αυτό, το εξετάζεις σε σχέση με τις 

ανάγκες που έχεις. Αύριο μπορεί να σε αναγκαστούν να σε βγάλουν ή να δοθεί 

παραπάνω ή να αναγκαστούμε να πληρώσουμε παραπάνω. Δεν είναι δικό μας. 

Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε ανάγκη απ' αυτά τα γραφεία. Αυτό είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και θα αξιοποιήσουμε και το άλλο κτίριο που έχουμε δίπλα, που 

είναι 200 τ.μ., το οποίο είναι πιο μακριά. Αυτό θα δούμε με το ΤΕΙ, με το 
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Πανεπιστήμιο Πειραιά μήπως κάνουμε κάτι, είχαμε πει προφορικά με τον 

Πρύτανη μήπως κάνουμε κάτι, να γίνει ένα τμήμα μεταπτυχιακό εκεί, κάτι να 

γίνει. Ενας χώρος πολύ καλός ή να δούμε αν το κάνουμε τον χώρο για τα 

σωματεία μας, δηλαδή υπάρχει ανάγκη. Αλλά τα σωματεία σχεδόν στεγάζονται 

όλα, να δούμε. Εμείς θα επιλέξουμε μόνοι μας κάποια στιγμή να δούμε τι πρέπει 

να κάνουμε με αυτό το χώρο. Ενας χώρος που ήταν νοικιασμένος, ένας χώρος 

που είναι χωρισμένος, ένας χώρος πολύ καλός που με πολύ λίγα χρήματα γίνεται 

πάρα πολύ καλός ειδικά για τμήματα, ειδικά ό,τι αφορά εκπαίδευση. 'Η μπορεί 

να τον χρειαστούμε εμείς εάν εγκριθεί ένα πρόγραμμα που περιμένουμε να 

εγκριθεί που αφορά τα ΕΠΑΛ, μπορεί να χρειαστεί ακόμα και για τις δράσεις του 

Επιμελητηρίου μας.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Επόπτα; 

ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ: Εγώ δεν έχω κάτι να πω. Το προχωράει η Υπηρεσία, πιστεύω 

ότι είναι ανάγκη να τα πάρουμε. Δεν μπορουμε να τ' αφήσουμε στο δικό μας 

χώρο που είναι. Εδώ είναι η κα Κουλούρα. Είναι η ψυχή του Οικονομικού.  

Τα διαθέσιμά μας σήμερα είναι 1 εκατομμύριο περίπου. Εχουμε συνολικά 

στην Τράπεζα Πειραιώς 785.638 ευρώ και στην Τράπεζα της Ελλάδος 227.000, 

σύνολο, 1.012.638 ευρώ. Αυτά είναι τα διαθέσιμα του Επιμελητηρίου μέχρι 

σήμερα. Πάμε πολύ καλά, όλα πάνε φυσιολογικά όπως τα είχαμε υπολογίσει, 

δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα και φυσικά όλα πάνε νόμιμα και φυσιολογικά. 

Αυτό έχω να πω. 

Δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ τουλάχιστον από τα διάθεσιμα. 

 Ο κ. Αντιπρόεδρος, ο Γιώργος ο Κωνσταντόπουλος έχει το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό 

σε περίοδο κρίσης το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο να δημιουργεί περιουσία. Νομίζω 

ότι κάνουμε πάρα πολύ καλά και πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σ' αυτούς που 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  
 

  15 

πρωτοστάτησαν και βρήκαν τον τρόπο επαφής και επικοινωνίας προκειμένου να 

αγοραστεί το ακίνητο εδώ στον Πειραιά. Στο σπίτι μας μέσα, εν πάση 

περιπτώσει.  

 Είναι αλήθεια ότι, όπως είπε και ο κ.  Διευθυντής, εδώ το ακίνητο σε λίγα 

χρόνια θα πάρει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Εδώ από κάτω όπως είπε, σε δύο τρία 

χρόνια, εδώ μπορεί να γίνει ένα δικηγορικό γραφείο, ένα ιατρείο, οτιδήποτε. 

Καταλαβαίνετε ότι σε λίγα χρόνια μπορεί εδώ πέρα να τετραπλασιαστεί το 

εισόδημα του Επιμελητηρίου. 

 Αυτό θέλω να πω, συγχαρητήρια και πάλι στους ιθύνοντες και όλα καλά. 

Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται η Α' τροποποίηση, η επικαιροποίηση της Α' 

τροποποίησης του προϋπολογισμού για το 2018, ως επισυνάπτεται; 

Εγκρίνεται ομόφωνα η επικαιροποίηση της Α' τροποποίησης του 

προϋπολογισμού για το 2018, ως επισυνάπτεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Αγορά ακινήτου (γραφείων). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Διευθυντής έχει το λόγο. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σε συνέχεια των όσων είπα στο προηγούμενο θέμα, σαν 

Επιμελητήριο έχουμε ανάγκη και άλλων γραφείων εδώ, εννοώ στην 

πολυκατοικία. Σκεφτείτε τώρα με την αναδιάταξη που κάνουμε η αίθουσα στην 

οποία βρισκόμαστε θα είναι αίθουσα συνεδριάσεων, κανονική αίθουσα 
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συνεδριάσεων πλέον. Θα κλείσει όπως έχουμε προκηρύξει τον διαγωνισμό και 

ήδη έχει αναδειχθεί μηχανικός αρχιτέκτονας ο οποίος κάνει τα σχέδια και τις 

προσεχείς ημέρες θ' αρχίσουμε να την ανακατασκευάζουμε. 

 Λοιπόν, με βάση αυτό η Οικονομική Υπηρεσία του Επιμελητηρίου θα 

μεταφερθεί στον 6ο όροφο, εκεί που βρίσκομαι εγώ σήμερα με την γραμματεία. 

Δηλαδή σ' αυτό το γραφείο, τον χώρο τον οποίο τώρα θα αγοράσουμε. Ο 

Πρόεδρος και η Διοίκηση θα μεταφερθούν στον 4ο όροφο και επίσης στον 6ο 

όροφο θα γίνει ξεχωριστό γραφείο Διοικητικής Επιτροπής και προβολών εκεί, 

μικρών συζητήσεων, συσκέψεων και για να μπορεί καλύτερα να λειτουργήσει το 

Επιμελητήριο.  

 Εχουμε ανάγκη όμως οπωσδήποτε από έναν αποθηκευτικό χώρο και 

πρέπει να δούμε αν βρούμε κάποιο γραφείο εδώ σ' αυτό το χώρο όμως, να 

έχουμε ένα αποθηκευτικό χώρο, γιατί δεν έχουμε πλέον πού να τοποθετήσουμε 

ό,τι αντικείμενα τα οποία περισσεύουν ή τα έχουμε για μία χρήση. Ακόμα, να, το 

διαφανοσκόπιο που θέλουμε να το βάλουμε, δεν έχουμε χώρους δηλαδή 

σήμερα να το χρησιμοποιήσουμε. Αρα, έχουμε ανάγκη και για άλλο. Αν βρεθεί 

δηλαδή στην πορεία ευκαιρία να αγοράσουμε κι αυτό που νοικιάζουμε επίσης 

στον 6ο όροφο ή κάποιο άλλο γραφείο, θα πρέπει να προχωρήσουμε να το 

αγοράσουμε, θα είναι ευχής έργο δηλαδή να μπορέσουμε να το κάνουμε. 

 Σημασία έχει ότι τώρα το Επιμελητήριό μας αποκτά μία περιουσία η οποία 

αν την αποτιμούσαμε με όρους εργασίας θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική και η 

επένδυση πιστεύω ότι είναι αρκετά καλή αλλά δεν το κάνουμε εμείς για 

επένδυση, έτσι; Το κάνουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Δεν το κάνουμε 

για να επενδύσουμε σήμερα σε ακίνητο εδώ. Το κάνουμε για να καλύψουμε τις 

ανάγκες μας οι οποίες είναι επείγουσες. 

 Ως προς την διαδικασία αγοράς, γιατί ίσως κάποιοι να μην γνωρίζετε πώς 

γίνεται αυτή η διαδικασία, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε και σαν Διοικητικό 
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Συμβούλιο για να γνωρίζετε, η πρώτη δουλειά που κάναμε είναι προκήρυξη 

ενδιαφέροντος για όμορο γραφείο. Δηλαδή γραφείο που να βρίσκεται κοντά στις 

εγκαταστάσεις που ήδη βρισκόμαστε. Υποβάλλονται προσφορές, μετά την 

υποβολή των προσφορών έρχεται εκτιμητής, ορκωτός εκτιμητής. Είναι 

πιστοποιημένοι εκτιμητές, οι οποίοι υπολογίζουν κατά πόσο η τιμή αγοράς είναι 

συμφέρουσα ή όχι με βάση τις τιμές που βρίσκονται γύρω γύρω και που 

αντλούν από την αγορά και όπως ακριβώς διαμορφώνεται η αγορά σήμερα. 

 Μετά από την εκτίμηση αυτή και με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ, 

όλα τα στοιχεία μεταφέρονται, στέλνονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να 

δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης έγκριση επί της αγοράς. Και αφού δώσει έγκριση 

επί της αγοράς, πρέπει να στείλει και έγγραφο στην τράπεζα με την οποία 

συνεργαζόμαστε, είτε της Ελλάδος ή της Πειραιώς ή με οποιαδήποτε άλλη 

συνεργαζόμαστε. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Οχι. Οπωσδήποτε θα πρέπει να εγκρίνει και το Υπουργείο. Δεν 

αποφασίζουμε εμείς και παίρνουμε. Γι' αυτό ήθελα να σας τα πω να τα ξέρετε, 

γιατί έχουμε και τον έλεγχο από πλευράς Υπουργείου στην πορεία, έτσι; Το 

Υπουργείο εάν κρίνει ότι αυτά τα οποία κάνουμε δεν είναι ή ξέρω 'γω, δεν 

συνάδουν με τον προϋπολογισμό ή δεν συνάδουν με τη βιωσιμότητα αργότερα, 

όλα αυτά θα τα κρίνει και θα δώσει έγκριση το Υπουργείο, θα στείλει έγκριση το 

Υπουργείο στην Τράπεζα για να αποδεσμεύσει το συγκεκριμένο ποσό για να το 

αγοράσουμε μετά. Αυτή η διαδικασία είναι απαρχαιωμένη μεταξύ μας τώρα. 

Κάποτε έστελνε έγκριση το Υπουργείο γιατί τα χρήματα ήταν στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και αφού ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος για να γίνει εκταμίευση ενός 

μεγάλου ποσού ή για αγορά ακινήτων, έπρεπε το Υπουργείο να δώσει εντολή να 

αποδεσμευθούν. Τώρα όμως αυτή η διαδικασία δεν ισχύει. Μπορεί με απόφαση 

των οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου να γίνει. Αλλά, τέλος πάντων, εμείς 

το εφαρμόζουμε εκ του περισσού αλλά, τέλος πάντων, καλά κάνουμε και το 
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κάνουμε. Και μετά απ' αυτό, από την έγκριση, θα προχωρήσουμε στη σύνταξη 

συμβολαίων κανονικά και θα προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται η αγορά των γραφείων;  

Το Διοικητικό συμβούλιο του Β.Ε.Π. έχοντας υπ’ όψιν τους λόγους που 

εκτενώς και λεπτομερώς αναλύθηκαν κατά την προηγηθείσα συζήτηση και 

1) τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (νομοθεσία περί επιμελητηρίων), 

2) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 50 του Π.Δ. 363/1979 όπως ισχύει 

σήμερα (τρόπος αγοράς ακινήτων από τα Επιμελητήρια) 

3) την γνωμοδότηση του νομικού γραφείου «Μανώλης Εγγλέζος & Συνεργάτες 

Εταιρεία Δικηγόρων», 

4) την υπ’αριθμ. 955/2-7-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Β.Ε.Π. η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο,  

5) την από 6-7-2018 προσφορά της Βαλεριάνου Σταυρούλας και Βαλεριάνου 

Κωνσταντίνας, συνιδιοκτητών των δύο όμορων γραφείων (ΣΤ14 & ΣΤ15) στον 

6ο όροφο του κτιρίου όπου ήδη στεγάζεται το γραφείο και η γραμματεία του 

Διευθυντή του Β.Ε.Π., μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του 3ου και 4ου ορόφου, 

η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1001/6-7-2018 στο πρωτόκολλο του 

Επιμελητηρίου, 

6) την από 5 -7- 2018 έκθεση εκτίμησης του ακινήτου από τον εκτιμητή 

Πολιτικό Μηχανικό κ. Πολυχρονόπουλο Βασίλειο,  

7) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε άλλη προσφορά στο επιμελητήριο, και  

συνεκτιμώντας α) την ανάγκη άμεσης γειτνίασης των προς αγορά γραφείων με 

τα γραφεία του Β.Ε.Π. ως αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη και 

απρόσκοπτη λειτουργία του και το ότι τα προς αγορά γραφεία βρίσκονται εντός 

του ιδίου κτηρίου, όπου ήδη διατηρεί γραφεία το Β.Ε.Π., β) το γεγονός ότι το 

προσφερόμενο προς αγορά ακίνητο βρίσκεται εντός του ίδιου κτιρίου όπου 

στεγάζονται το επιμελητήριο και χρησιμοποιείται ήδη, ενοικιαζόμενο από το 

Β.Ε.Π. η μίσθωση του οποίου λήγει το Νοέμβριο του 2018 γ) τις αυξημένες 
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ανάγκες δράσεων του Β.Ε.Π. και της αναμενόμενης αύξησης του προσωπικού 

του που επιτάσσουν την επίσπευση της διαδικασίας λόγω έλλειψης χώρου ήδη 

επί του παρόντος, δ) τη συμφέρουσα τιμή αγοράς κατόπιν εκτίμησης της 

προσφοράς που υποβλήθηκε, όπως αυτή αναλυτικά προαναφέρθηκε, αφού η 

τιμή αγοράς τους είναι σαφώς χαμηλότερη από την αντικειμενική αξία αυτών,  

ομόφωνα αποφασίζει 

και εγκρίνει την αγορά των δυο γραφείων του 6ου ορόφου συν το WC, 

συνολικού εμβαδού 51,16 τ.μ. με συνολική τιμή αγοράς 60.000,00€ (εξήντα 

χιλιάδων ευρώ). Επίσης το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Διοικητική Επιτροπή και το 

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και 

διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για την αποδέσμευση των 

διαθεσίμων για την ανωτέρω αγορά καθώς και την πληρωμή όλων των δαπανών 

που θα προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αγοράς. 

ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ: Παράλειψή μου να ευχαριστήσω την κα Κουλούρα και όλο το 

Οικονομικό Τμήμα, γιατί πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό γι' αυτή 

τη δουλειά, έτσι; Ευχαριστώ, κα Μαρία. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ η Υπηρεσία πάλι θα το πει. Εμείς το έχουμε περάσει από τη 

Διοικητική, πρέπει να πάρουμε και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για 

ασφάλιση αστικής ευθύνης, το γνωρίζετε οι πιο πολλοί. Είναι κατι που έχουμε 

και στις επιχειρήσεις μας, είναι ότι ό,τι προκύψει εδώ μέσα, οτιδήποτε γίνει ή 

αμέλεια ή κάποιο ατύχημα ή οτιδήποτε γίνει, να υπάρχει μια ασφάλιση και για 
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μας και την Υπηρεσία και για όσους δραστηριοποιούμαστε εδώ. Αυτό που 

κάνουμε και στις επιχειρήσεις μας.  

 Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Καταστροφές στη Δυτική Αττική λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ξανά πάλι είχαμε το ίδιο 

πρόβλημα πριν λίγες μέρες και χθες πάλι ταυτόχρονα τα ίδια. Κάτι γίνεται εκεί, 

εκεί έχουμε πάρα πολλά μέλη που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της 

Μάνδρας, Μαγούλας, εκεί που πλήττεται περισσότερο. Εκεί τώρα πρέπει να... 

Εχουμε μια καλή σχέση με την Περιφέρεια, προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή 

και να συνεργαστούμε λίγο μαζί. Εμείς φοβόμαστε μην μπουν μέσα στις 

επιχειρήσεις και μέσα, θέλουμε να δούμε λίγο το σχεδιασμό.  

 Μιλήσαμε τώρα τελευταία με την κα Δούρου, να δούμε πώς θα γίνει ο 

σχεδιασμός, πώς θα γίνει, να μας καλέσει κι εμάς να είμαστε συνομιλητές, γιατί 

εκεί πραγματικά πρέπει να κοπούν ρέματα καινούρια, εκεί πρέπει να γίνει μια 

χωροθέτηση, αλλιώς με την κάθε βροχή θα γίνεται ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. 

Εκεί κτίστηκε μια πόλη μέσα στις κοίτες των ποταμών. Εκεί η γιατρειά θέλει  

ριζικές τομές. Θέλει καινούριες χωροθετήσεις ρεμάτων, θέλει γκρέμισμα 

κατοικιών, γκρέμισμα πολλές φορές και επιχειρήσεων δικών μας, δεν ξέρω, που 

θα εμπλακούν εκεί, για να οδηγηθούν τα νερά εκεί που πρέπει να πάνε.  

 Το θέμα είναι όμως ότι εκεί δίπλα είναι μια βιομηχανική περιοχή που εμείς 

έχουμε συμφέρον, έχουμε έννομο συμφέρον, και από τη δεξιά πλευρά και από 

την αριστερή, έχουμε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, μεγάλες 
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επιχειρήσεις, πολλά μέλη μας και θέλουμε να έχουμε άποψη. Πιστεύω ότι με τον 

Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, τον κ. Βασιλείου, έχουμε καλή συνεργασία 

και προσπαθούμε να είμαστε σε μία επαφή για να μπορούμε να έχουμε 

τουλάχιστον μια πληροφόρηση πιο γρήγορα και αν μπορούμε να κάνουμε κι 

εμείς κάτι να μπούμε σε μία λογική μήπως και διαβούλευσης ακόμα πολλές 

φορές, για να οδηγηθούν τα νερά σε καλύτερο... Αρα πρέπει, αν έχουμε κι εμείς 

τη γνώση πλέον να πάνε κάπου καλύτερα, να μην ενοχληθούν οι επιχειρήσεις, 

αλλά εκεί θα έχουμε σίγουρα μεγάλες ανακατατάξεις.  

 Δεν είναι απλό το έργο εκεί, ακούγεται στις τηλεοράσεις κι αυτά, δεν 

είναι τίποτα απλό. Εκεί θα κοπούν καινουρια ρέματα, δεν υπάρχει περίπτωση 

διαφορετικά. Παιδιά, να σας πω κάτι; Εγώ είμαι από την περιοχή χρόνια, εγώ 

ήμουν υπεύθυνος πολιτικής προστασίας 12 χρόνια, 11-12 χρόνια. Αυτό το νερό 

που ρίχνει μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. 

Κόβονται καινούρια ρέματα. Το βουνό, δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση στο 

βουνό. Το βουνό είναι πράσινο όλο, είναι γεμάτο. Είχε πάρει μια φωτιά το '87, 

τώρα έχει γίνει ένα καινούριο δάσος. Ενα δάσος πυκνό. Μάλιστα είναι τόσο πολύ 

πυκνό το δάσος που θέλει αραίωση δηλαδή για να δυναμώσουν και τα πεύκα 

περισσότερο. Εκεί κόβει καινούρια ρέματα. Δηλαδή πέφτει το νερό σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα πέφτει πάρα πολύ νερό. Δηλαδή μέσα σε μισή ώρα 

μπορεί να κατεβάσει νερό που έπρεπε να κατέβει σε 6 μήνες. Και αυτό το νερό 

λοιπόν αναγκαστικά, δηλαδή προχθές που ερχόμουνα, που είχαμε την Τετάρτη 

την εκδήλωση, εκεί στο ύψος μετά τα διόδια της Ελευσίνας ανεβαίνουμε στην 

κορφή επάνω, έκοψε ένα καινούριο, στο βουνό έκοψε καινούριο ρέμα. Εκει δεν 

έχει γίνει καμία παρέμβαση από πάνω. Τίποτα δεν έχει γίνει. Εκοψε καινούριο. 

Δηλαδή οδήγησε το νερό, πόσο νερό έριξε που κατέβασε κάτω και έκλεισε η 

Εθνική. 
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 Το θέμα είναι ότι εκεί θέλουν μεγάλα, σοβαρά έργα. Τώρα, τι έργα θα 

γίνουν εκεί, ο θεός να βάλει το χέρι του να τελειώσουν γρήγορα όμως για να 

μην έχουμε κι άλλα θύματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή η Μάνδρα, τις επιχειρήσεις 

της Μάνδρας, το έχετε υπόψη σας, δεν ασφαλίζονται πλέον. Δηλαδή οι 

επιχειρήσεις που είναι στη Μάνδρα, στη Μαγούλα οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν 

τις ασφαλίζουν. Δεν ξέρω εσύ Χριστίνα αν έχεις άλλη άποψη. Δεν έχεις τόσο 

πρόβλημα. Από εκεί αριστερά δεν τους ασφαλίζουν πλέον τώρα. Δηλαδή 

φοβούνται, δεν ξέρουν τι μπορεί να συμβεί. Γενικά με λίγα λόγια ακόμα και οι 

πολίτες και κάτοικοι της περιοχής που έχουμε φίλους εκεί που λένε, παιδιά, εμείς 

θα φύγουμε από την περιοχή, δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ πέρα. Κινδυνεύει 

η ζωή μας κάθε λίγο και λιγάκι. Μια κοπέλα χθες της μίλησα και είχε ανεβάσει το 

αυτοκίνητο στο βουνό, ήταν το δεύτερο αυτοκίνητο που έχασε και χθες με την 

πλημμύρα το ανέβασε το αυτοκίνητο στο βουνό μη χάσει και το τρίτο 

αυτοκίνητο.  

 Είναι τα πράγματα... Θα το δούμε πιο στενά κι εμείς, είμαστε σε 

συνεργασία με το Δήμο και με την Περιφέρεια, μακάρι όμως να τελειώσουν 

γρήγορα οι μελέτες, να ξεκολλήσουν και οι Υπηρεσίες, γιατί δυστυχώς δεν 

ξεκολλάνε και οι Υπηρεσίες, να προχωρήσει λιγάκι η διαδικασία το συντομότερο 

για να δοθεί μια λύση.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως, Πρόεδρε, συμφωνώ με αυτό που είπες ότι 

πραγματικά έπεσε πάρα πολύ νερό. Πέφτει πάρα πολύ νερό σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια. Αυτό συνέβη σε μένα που προχθές, με την προηγούμενη 

νεροποντή, η μόνη φορά που παραλίγο να πλημμυρίσω. Δηλαδή αυτό που 

τραβούσαν οι αντλίες ήταν διπλό. Πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια. Αυτό 

σημαίνει ότι... συμφωνώ μαζί σου ότι ρίχνει πάρα πολύ νερό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν έγινε παρέμβαση στο βουνό να πούμε ότι ξέρεις, έγινε 

μια... Ερχεται από το βουνό το νερό αυτό, που όμως δεν είναι καμμένο. Κάηκε 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  
 

  23 

το '87, το '85, τώρα έχει γίνει δάσος.  Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, το βουνό 

είναι γεμάτο. Δυστυχώς, είναι πολύ το νερό. Πάρα πολύ το νερό.  

 Να σας ενημερώσω λιγάκι, έχει γίνει ένα σοβαρό, περιμένουμε τον κ. 

Λειβαδάρο τον Ρουσσέτο, θα έρθει ο Ρουσσέτος; Ηταν να έρθει να κάνει μια 

ανακοίνωση.  

 Να προχωρήσουμε λιγάκι τις διαδικασίες.  

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις (Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση του Ισολογισμού 

και Οικονομιικού Απολογισμού οικονομικού έτους 2017), κλπ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσλάβαμε δύο δικηγόρους, είναι ασκούμενοι δικηγόροι, έχουμε 

το δικαίωμα από το νόμο, είχαμε πάρει την έγκριση από το Υπουργείο και από 

τον Δικηγορικό Σύλλογο και μας στείλανε και πήραμε δύο δικηγόρους, οι οποίες 

είναι ασκούμενες για ένα χρόνο. Θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στο ΓΕΜΗ, με 

αυτό ασχολούνται, με την καταγραφή των μητρώων κι όλα αυτά, θα βοηθήσουν 

τη διαδικασία, αυτές θα αποκτήσουν και μία εμπειρία φυσικά ό,τι αφορά το 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο, είναι στο Εμπορικό Δίκαιο, οι δύο κοπέλες είναι εδώ 

από τον Πειραιά. Είναι η Μίγκλη η Παρασκευή και η Θεολόγου η Αλεξάνδρα. 

Αυτά τα δύο κορίτσια είναι, τα οποία έχουν μπει ήδη στη διαδικασία 

εκπαίδευσης και ταυτόχρονα βοηθάνε και την Υπηρεσία σε διάφορα και εμάς 

στο Μητρώο για διάφορες καταγραφές. 

 Το άλλο το σοβαρό θέμα που θέλω να σας το πω και καλά έκανε ο 

Διευθυντής που μου το σημείωσε γιατί δεν το είχαμε στην ημερήσια διάταξη, 

είναι η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί μας έστειλαν σήμερα ένα χαρτί από 
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την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, θα έχουμε 70 τ.μ., εμείς θα ζητήσουμε 

περισσότερα τετραγωνικά. Θα έχουμε λοιπόν ένα περίπτερο γύρω στα 100 τ.μ., 

στην Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης που είναι μια βδομάδα. Εκεί συμμετείχαμε 

και πέρσι και πρόπερσι. Αυτό έχετε υπόψη σας, αν έχουμε μέλη μας και σοβαρές 

επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν στο περίπτερο αυτό, θα είναι ένα 

περίπτερο, είναι δωρεάν από εμάς, δηλαδή εμείς παίρνουμε και την ευθύνη να 

πληρώσουμε και τα χωρίσματα και όλα, δηλαδή το μέλος που θα έρθει να 

συμμετέχει δεν πληρώνει το παραμικρό. Θα πληρώσει μόνο τα δικά του έξοδα, 

τα προσωπικά του έξοδα πού θα μείνει και τι θα κάνει.  

 Το θέμα είναι ότι τα υπόλοιπα τα πληρώνουμε όλα εμείς, είναι ένα 

περίπτερο που είναι, είμαστε σε ένα μεγάλο χώρο που είναι όλα τα Επιμελητήρια 

της χώρας, κάνουν εκδηλώσεις, έχει δραστηριότητα πολύ το περίπτερο αυτό, η 

Χριστίνα και ο Γιώργος είχαν συμμετάσχει πέρσι, πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον, 

πέρασε κόσμος αρκετός. Δεν ξέρω Χριστίνα εσύ πώς το είδες. Πες την άποψή 

σου λίγο. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Η Διεθνής Εκθεση της Θεσσαλονίκης έτσι είναι. Ο,τι και να πούμε έτσι 

είναι. Δεν είναι εξειδικευμένη έκθεση. Αυτό το έχει.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Θέλω να πω κάτι πάνω στην επισήμανση που έκανε η κα 

Σιβισίδου και ο συνάδελφος. 

 Οπως γνωρίζετε όλοι, η δουλειά μου είναι χρυσοχόος. Εχω συμμετάσχει 

σε πολλές εκθέσεις και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και έχω πάει και 

στις μεγαλύτερες εκθέσεις του εξωτερικού, στην Ελβετία, στη Βασιλεία - εάν 

θέλετε λίγο ησυχία παρακαλώ. Λοιπόν, στη Βασιλεία γίνονται οι μεγαλύτερες 

εκθέσεις του κόσμου και οι πιο ακριβές. Τι συμβαίνει εκεί πέρα; Εκεί πάνε ο 

καθένας εκθέτει, πληρώνει και κανει ό,τι θέλει.  
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 Εμείς εδώ είμαστε ένα Επιμελητήριο το οποίο ακολουθεί το πνεύμα όλων 

των Επιμελητηρίων της έκθεσης. Παιδιά, να ολοκληρώσω, με ακούν όλοι, 

συνεχίζω.  

 Λοιπόν, εμείς σαν Επιμελητήριο είχαμε ένα κομμάτι πέρσι, γιατί ήμουν 

εκεί πέρα, είδα ακριβώς το τι είχαμε κάνει. Αναρωτιέμαι αυτά που λες Χριστίνα 

και λέω, έχει δίκιο, να δούμε τι θα φτιάξουμε. Οπως το είπε και ο Σιαμεδάκης ο 

συνάδελφος. Αλλά δυστυχώς το λόγκο του Επιμελητηρίου είναι συγκεκριμένο. Η 

γραμματοσειρά η δικιά μας είναι συγκεκριμένη, η οποία πάει πάνω πάνω και δεν 

μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο.  

 Από 'κει και πέρα, από κάτω ο καθένας ο οποίος θέλει να επενδύσει και να 

δώσει κάποια χρήματα και να παρουσιάσει την επιχείρησή του είναι θεμιτό να το 

κάνει, έτσι; Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το προσφέρει το Επιμελητήριο. Δηλαδή 

όσοι θα πάνε δεν πληρώνουν, δεν έχουν κάποια χρήματα να πληρώσουν, σε 

αντίθεση με όλες τις άλλες εκθέσεις στις οποίες πάει ο καθένας μόνος του και 

πληρώνει και κάνει ό,τι θέλει, έτσι; 

 Αυτό ήθελα να πούμε, ότι επειδή τα έχουμε δει και ξέρουμε τι συμβαίνει 

στις εκθέσεις, πρέπει να ξέρουμε και πού φτάνει το χέρι μας κιόλας. Εάν σου 

επιβάλλει ότι, ξέρεις κάτι; συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι το logo μας, αυτό 

είναι η γραμματοσειρά και  ισχύει σε όλα τα Επιμελητήρια, εμείς Χριστίνα δεν 

μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ωραία. Αρα το ξεκαθαρίζεις και λες σαν Επιμελητήριο σου παρέχω 

το χώρο, βάζω μια ξερή ταμπέλα...  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Οχι, η ξερή ταμπέλα, διαφωνώ σ' αυτό που λες. Δεν είναι 

ξερή. Είναι η συγκεκριμένη που είναι χρόνια τώρα.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ωραία. Η συγκεκριμένη χρόνια και δεν την αλλάζουμε γιατί έτσι 

είναι και αυτό.  
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ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Ναι, και από κάτω όμως... Ξέρεις πολύ καλα ότι εγώ στο 

ντιζάιν και στη σχεδίαση, σε όλα αυτά είμαι υπέρ. Αλλά αυτό το απο κάτω που 

θες εσύ, το κάνει ο καθένας μόνος του, τη στιγμή που το ΒΕΠ σου παραχωρεί 

το χώρο για να το κάνεις κιόλας.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Εντάξει, εγώ έχω άλλη άποψη.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Συμφωνώ. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε. Απλά να 

ξέρουμε και... Δηλαδή, ωραία, να συζητήσουμε τώρα τι θα μπορούσαμε να 

κάνουμε. Να αλλάξουμε το logo μας; Τι να κάνουμε; Να αλλάξουμε τη 

γραμματοσειρά μας; 'Η να ζητήσουμε περισσότερο χώρο και να λέει πιο μεγάλο 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο; Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε;  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Θα μπορούσαμε να πάρουμε έναν άνθρωπο να σου πει δυο τρεις 

ιδέες, μπορεί να είναι κοινά τα περίπτερα, δηλαδή να είναι ομοιόμορφα και ο 

καθένας μέσα μπαίνει και βάζει τα δικά του τα πράγματα.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Μα, αυτό σου είπε και ο κ. Διευθυντής. 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Και στη γραμματεία μέσα που είχε το τραπεζάκι, μπορείς να 

φωνάξεις άλλες 50 επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να ανέβουν, έχεις τα 

σταντ και έχεις τα προσπέκτους τους όμορφα κι ωραία.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Αυτό, το να φωνάξεις τις άλλες εταιρείες ομως, είναι 

διαφορετικό από το... Εσύ μιλάς για συμμετοχή τώρα, δεν μιλάς για ντιζάιν. Εγώ 

πιάστηκα στο θέμα της ομορφιάς και το πώς παρουσιαζόμαστε, έτσι;  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Εγώ μιλάω για όλη την εικόνα.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Εγώ τοποθετούμαι όσον αφορά την εικόνα του 

Επιμελητηρίου, η οποία θεωρώ ότι δεν μπορεί να αλλάξει περισσότερα 

πράγματα απο το να βάλεις από πάνω το ΒΕΠ, έτσι; Η Διεθνής Εκθεση 

επιμελείται, η Διεθνής Εκθεση και εμείς σε ό,τι αφορά το δικό μας.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Κάτι δεν γίνεται αντιληπτό. Ποιος θα μανατζάρει δηλαδή; Μισό 

λεπτό, γιατί χρησιμοποιείτε κάποιες εκφράσεις - μισό λεπτό, σας είπα για την 

εικόνα. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος, σταντ, ένας συγκεκριμένος χώρος, 

συγκεκριμένες διαστάσεις οι οποίες είναι τυποποιημένες. Διεθνής Εκθεση 

Θεσσαλονίκης, βάζεις το λογότυπό σου και αυτό ως ομπρέλα δηλαδή το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και από κάτω είναι συγκεκριμένες οι διαστάσεις που 

μπορεί ο καθένας να βάλει, όχι δεν θα βάλει ό,τι θέλει, θα βάλει την επωνυμία 

της επιχείρησής του και απο κάτω ό,τι θέλει, όπως θέλει. Αυτά όμως όλα τα 

τυπώνει η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης. Από κάτω πώς εσύ στολίζεις τα 10 

τ.μ. που σου αντιστοιχούν είναι δικό σου θέμα, απόλυτα δικό σου. 

 Εμείς σαν Επιμελητήριο δύο χρονιές που πήγαμε εκεί και κάναμε - ναι, 

πολύ καλά, θα σας πω το εξής όμως. Εμείς πήραμε πέρσι 7 επιχειρήσεις, 10 και 

το ίδιο θα έρθουν και φέτος. Κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση. Οσοι θέλουν να 

έρθουν δηλώνουν. Δεν εκδηλώνει όμως πολύς κόσμος ενδιαφέρον. Δεν 

εκδηλώνει πολύς κόσμος γιατί την Εκθεση της Θεσσαλονίκης δεν έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, είναι γενική έκθεση και δεν θέλουν όλοι να πάνε σ' αυτές τις 

εκθέσεις. Προτιμούν κλαδικές εκθέσεις ή οτιδήποτε, ή κάποιος δεν θέλει τέλος 

πάντων για κάποιους λόγους. 

 Ο κ. Κωνσταντόπουλος που συμμετείχε όλα τα χρόνια είναι και το 

αντικείμενό του τέτοιο και κάθε χρονιά είναι περισσότερο ικανοποιημένος από 

αυτό που του προσέφερε η προηγούμενη χρονιά. Γιατί; Γιατί είναι το 

αντικείμενό του τέτοιο. Αλλες επιχειρήσεις επίσης από τις περσινές επιθυμούν 

φέτος να είναι. Η κα Σιβισίδου μπορεί να μην θέλει γιατί το αντικείμενό της είναι 

τέτοιο που δεν προσφέρεται στη συγκεκριμένη έκθεση.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Κάνετε λάθος. Σας εξήγησα προηγουμένως τους λόγους.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ποιος είναι ο λόγος; Οτι δεν είναι καλός... 
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ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ο λόγος είναι ότι δεν υπήρχε οργάνωση και η αισθητική για μένα 

ήταν κάτω του μετρίου. Αυτό σας λέω. Ακόμα και που λέτε για το περίπτερο 

του κ. Κωνσταντόπουλου, το οποίο ήταν στη μέση, αριστερά και δεξιά ο 

άνθρωπος δεν είχε κάτι να τον χωρίζει από το διπλανό. Δηλαδή το κοίταζες έτσι 

μετά τη γωνία και έβλεπες ένα πράγμα ο ένας πάνω στον άλλο ήταν αισθητικά. 

Δεν ξεχώριζες. Αν σας αρέσει και πάλι εσάς αυτό το πράγμα... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εμείς κάνουμε δουλειά εδώ πέρα, δεν κάνουμε... δεν πουλάμε 

προϊόντα. 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Μα κι εγώ για δουλειά σας λέω.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν πουλάμε προϊόντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χριστίνα, εσύ λες δηλαδή να είναι κουτάκια δηλαδή; Να είναι 

κουτάκια;  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Να ξεχωρίζει στο μάτι η μία εταιρεία με την άλλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χωρίζει γιατί είναι μπροστά. Χριστίνα, τώρα χώρισε. Το θέμα είναι 

ότι εσύ λες, είχαμε πάρει μια απόφαση σαν Διοικητική εδώ να φαίνεται το 

περίπτερό μας ενιαίο τα 70 τ.μ.. Να φαίνεται ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο με τις 

επιχειρήσεις μέσα. Εσύ τώρα λες να το κάνουμε κουτάκια κουτάκια 10-10 

τετραγωνικά, κουτάκια μικρά. Δεν νομίζω αισθητικά θα είναι όμορφα. Θα είναι 

άσχημο, ενώ ενιαίο φαίνεται πολύ πιο ωραίο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο κ. Κωνσταντόπουλος που έχει λάβει τόσα χρόνια, τι άποψη 

έχει περί τούτου;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, με τις δυνατότητες που έχουμε παιδιά, δεν 

είχαμε κι άλλες επιλογές. Είμαστε υπό τη σκέπη του Επιμελητηρίου. Βέβαια, 

αυτό που λέει η Χριστίνα το κουβεντιάζουμε ίσως να είναι και καλύτερα. Αλλά ο 

καθένας... 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτό θα μπορούσε να γίνει με μπάνερ. Να γίνει με μπάνερ, δεν 

είναι κακή η ιδέα της Χριστίνας. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, δεν είναι κακή, Χριστίνα. Αλλά θα πρέπει όμως ο 

καθένας που συμμετέχει με έναν διακοσμητή του ή να πάρει πέντε ιδέες από 

κάποιον να κάνει το περίπτερό του καλύτερο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καλά, και το κουτάκι κουτάκι που λέει, μην στεκόμαστε εκεί. 

Μπορεί να υπάρχει ένας όμορφος χώρος... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, μισό λεπτό. Μάριε, μισό λεπτό. Οχι πέρσι, προπερσι οι 

επιχειρήσεις που ήταν να εκθέσουν τα προϊόντα τους κλήθηκαν εδώ στο 

Επιμελητήριο και συζήτησαν για το πώς πρέπει να προβληθούν τα προϊοντα και 

συζήτησαν εδώ. Είπανε ο καθένας την άποψή του και κατέληξαν οι επιχειρήσεις 

ότι το να έχεις τρία μέτρα μπροστά ή δύο μέτρα μπροστά, 2Χ4, ανάλογα με το 

πως... Δύο μέτρα και να το κλείσεις στα 2 μέτρα είναι απάνθρωπο. Αλλο να έχεις 

4 μέτρα, φάτσα και να πας να προβάλλεις το προϊόν σου, αλλά το να έχεις όμως 

2 μέτρα φάτσα μιλάω πάντα, έτσι; Και δύο και δύο και δύο και να κάνεις κουτιά, 

δεν ήθελε κανένας να κάνει αυτό που λέτε.  

 Οπότε, επιλέξαμε να υπάρχει στο 1,50 μέτρο, 1,30 περίπου κλειστό κάτω 

και το υπόλοιπο από το 1,30 μέχρι τα 2 μέτρα, 2,50 πόσο είναι, να είναι 

ανοιχτό. Και έτσι αν θυμάσαι Γιώργο την πρώτη χρονιά βγάλαμε τα δικά σου 

βγήκαν έξω. Γιατί; Για να έχει άποψη όλος ο κόσμος το πώς είναι το 

Επιμελητήριο, πώς είναι όλη η διάρθρωση του Επιμελητηρίου, κάτω από τη 

σκέπη του Επιμελητηρίου. Αυτό επιλέξανε όμως οι επιχειρηματίες. Δεν το 

επιλέξαμε εμείς. Εδώ έγινε η σύσκεψη και τα συζητήσαμε όλα αυτά τα 

πράγματα και επιλέχθηκε αυτή η θέση. Αν οι επιχειρηματίες που θα έρθουν 

φέτος θελήσουν να έχουν κουτάκια κουτάκια, το κάνουμε κουτάκια κουτάκια. 

Εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Ο,τι θέλετε εσείς κάνετε. Αλλά αυτό όμως ήταν 
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επιλογή των επιχειρηματιών, δεν ήταν επιλογή ούτε της υπηρεσίας ούτε 

κανενός άλλου.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό που ήταν πέρσι, που απέξω έγραφε το ΒΕΠ, ήταν 

πολύ καλύτερο από το προπέρσινο που έγραφε πίσω και δεν μπορούσαμε να 

βάλουμε πίσω τίποτα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ακριβώς. Πρόπερσι αυτό που φέτος ήταν στη μετώπη, είχε μπει στην 

πίσω πλευρά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να προχωρήσουμε λιγάκι τα θέματα. Τώρα, αυτό το θέμα 

με το περίπτερο, να δούμε λιγάκι τι συμμετοχές θα υπάρχουν και να δούμε 

όποιος έχει πρόταση καλή, όπως έκανε τώρα η Χριστίνα, αν υπαρχει μια 

πρόταση καλύτερη να γίνει και να προχωρήσει το Επιμελητήριο. Δεν θα 

κολλήσει τώρα το να κάνει κάτι διαφορετικό, ούτε έχει πρόβλημα τέτοιο. Ας 

βρεθούν πρώτα οι υποψήφιοι και να δούμε τι υποψήφιοι θα είναι και από 'κει και 

πέρα προχωράμε.  

 Λοιπόν, τώρα σε ένα ουσιαστικό θέμα προτού προχωρήσουμε στα 

υπόλοιπα. Εχουν έρθει και κάποιοι άνθρωποι εδώ που είναι βιοτέχνες, που είναι 

στο Περιστέρι μεν αλλά περιμέναμε σήμερα και τον Ρουσσέτο, τώρα κακή 

συνεννόηση, δεν ειναι και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αλλά δεν 

πειράζει, θα ανοίξει η κουβέντα και θα ειπωθεί γιατί όλοι έχετε πρόβλημα. Ισως 

έγινε κακή συνεννόηση να μην υπάρχει μια ενημέρωση πλήρης.  

 Ψηφίστηκε προχθές ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο αφορά τις χρήσεις 

γης. Οι χρήσεις γης είναι ουσιαστικό για όλους σας, για όλους μας, γιατί αφορά 

τι επιτρέπεται στη Γενική Κατοικία, τι επιτρέπεται στην Αμιγή Κατοικία, σε 

αγροτική περιοχή, στα βιοτεχνικά πάρκα, σε βιομηχανικές περιοχές, τι δράσεις 

επιτρέπονται. 
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 Εδώ περιορίζει πάρα πολύ τη δραστηριότητα στη Γενική Κατοικία. Γενική 

κατοικία φανταστείτε ότι εχουν οι περισσότερες πόλεις. Δηλαδή γενική κατοικία 

είναι η χρήση που υπάρχουν τα εργαστήρια χαμηλής όχλησης, υπάρχουν μικρές 

βιοτεχνικές μονάδες, μικρές αποθήκες. Δηλαδή τι οριο βάζει εκεί; Τα 400 

τετραγωνικά όμως. Δηλαδή μια επιχείρηση που έχει 800 τ.μ. έχει πρόβλημα. 

Δηλαδή δεν μπορεί να έχει άδεια λειτουργίας αν έχει πάνω από 400 τ.μ. 400 τ.μ. 

είναι απαγορευτικό όριο και είναι για πάρα πάρα πολλές επιχειρήσεις. Γινήκανε 

παρεμβάσεις και από εμάς εδώ και από άλλα Επιμελητήρια και από τη ΓΣΕΒΕΕ. 

Τελικά πέρασε αυτό. Αυτό ειναι ουσιαστικό, θα σας ενημερώσει τώρα και ο 

πρόεδρος, πρόεδρος δεν είσαι μου φαίνεται; Το όνομά σας; Ο Λαγός ο Γιάννης 

είναι πρόεδρος της Ενωσης Ζαχαρωδών.  

 Λοιπόν, θέλετε να ανεβείτε λιγάκι στο βήμα, να πείτε λιγάκι κι εσείς την 

άποψή σας. Το θέμα είναι οι χρήσεις γης, εγώ προτού ανεβείτε, θα σας δώσω 

εγώ το λόγο, οι χρήσεις γης τι σημαίνει. Οτι αλλάζουν πολλά πράγματα σε 

διάφορες δράσεις. Στην αμιγή κατοικία παλιά δεν επιτρεπόταν τίποτα. Τώρα 

στην αμιγή κατοικία επιτρέπει κάποιες δράσεις. Δηλαδή αλλού βοηθάει, αλλού 

φέρνει άρνηση. Στη γενική κατοικία όμως που ουσιαστικά σας είπα 

δραστηριοποιούμαστε οι περισσότεροι, οι περισσότεροι στη γενική κατοικία, 

βάζει ένα όριο τα 400 τ.μ., που για πολλές επιχειρήσεις είναι απαγορευτικό. 400 

τ.μ. είναι η αποθήκη του, το παραγωγικό του κομμάτι; Δηλαδή δεν ξέρω εσύ 

πόσα τετραγωνικά έχεις;  

ΛΑΓΟΣ: Εγώ είμαι στα 900 και ήθελα να πάω στα 1.500. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά. Πες στο βήμα τώρα επάνω.  

ΛΑΓΟΣ: Δυο κουβέντες θα πω. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης ο Λαγός, είμαστε η 

Ενωση Ζαχαρωδών Ελλάδος. Βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια που 

κάνουμε μεταποίηση στη ζάχαρη, ζαχαρώδη προϊόντα. Καραμέλες, σοκολάτες. 

Εγώ κάνω μπισκότα. 
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 Πέρσι τον Μάρτιο μήνα το πήραμε χαμπάρι ότι το είχαν σχέδιο νόμου 

στη δημόσια διαβούλευση και το προσβάλαμε με υπομνήματα. Το προσέβαλε η 

ΓΣΕΒΕΕ, το Επιμελητήριο της Αθήνας, εδώ του Πειραιά, ο ΣΒΑΠ, ο Σύνδεσμος 

Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς, εμείς, οι ταπητοκαθαριστές και δεν ξέρω ποιοι 

άλλοι ακόμα. Η ΓΣΕΒΕΕ μου είπε, κ. Πρόεδρε, προχθές που μίλησα με τον 

Γραμματέα, ότι όταν έγινε η ψήφιση του νόμου στη Βουλή, παρευρέθηκε, 

τοποθετήθηκε. Δεν ακούσανε λοιπόν κανέναν. 

 Αν μεθαύριο ένας Δήμος της χώρας, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ή ο 

Δήμος Τριπόλεως αλλάξει τον κανονισμό του και τις χρήσεις γης, σημαίνει ότι 

όποιος υφίσταται υφίσταται, δεν μπορεί να το μεταβιβάσει, δεν μπορεί να κάνει 

κάποια επέκταση ή να πάει κάπου αλλού μέσα στην πόλη. Χωρίς να δίνει και τη 

δυνατότητα σε κάποιον να του πει, ναι μεν, να μου πει εμένα, ναι κ. Λαγέ, ναι 

μεν αλλά πού να πάω. Δεν μου λέει και πού να πάω. Αν εγώ δηλαδή θέλω 2.000 

μέτρα να κάνω μια μονάδα και δεν μιλάμε... Ο βαθμός όχλησης παραμένει ο 

ίδιος, τα 50 Κιλοβάτ. Δεν καταλαβαίνω γιατί ενώ τώρα είναι ελεύθερα τα μέτρα, 

μειώνει τα μέτρα. Τα ακίνητα τι θα γίνουν; Τόσα ακίνητα είναι στις βιοτεχνικές 

περιοχές εδώ στο Περιστέρι, στον Ταύρο, στο Μοσχάτο, στο Ρέντη, στην 

Ελευσίνα.  

 Ανάπτυξη με αυτές τις συνθήκες εγώ δεν βλέπω, Πρόεδρε. Τι προτείνω, 

για να μην το τραβάμε. Προτείνω όλοι οι θεσμοί, οι φορείς, τα Επιμελητήρια, η 

ΓΣΕΒΕΕ, γιατί προχθές μίλησα και με τον κ. Λειβαδάρο τον Ρουσσέτο και με τον 

Γιώργο τον Λαλίση, τον πρώην σύμβουλο του Χατζηδάκη, πρέπει από κοινού να 

ενωθούν, να γίνει ένα επιστημονικό υπόμνημα προς την κυβέρνηση αλλα και 

προς την αντιπολίτευση. Πιστεύω ότι αυτοί που το ψηφίσανε προχθές δεν 

ξέρανε τι ψηφίσανε, πέρασε στα προαπαιτούμενα μαζί με όλα και μήπως το 

αντιμετωπίσουμε. Διαφορετικά, θα έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. 

 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το γνωρίζουμε το θέμα, γι' αυτό είχαμε πει... 

ΛΑΓΟΣ: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ μας κάλεσες σήμερα εδω, δεν ξέρω πώς 

έγινε το μπέρδεμα και δεν ήρθε ο κ. Λειβαδάρος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως με τον Ρουσσέτο, εμείς τον έχουμε συνεργάτη και 

ακριβώς τον είχαμε καλέσει σήμερα για να μας κάνει μια ενημέρωση. Μάλλον 

επειδή δεν μπήκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν τον 

ξαναενημερώσαμε φαίνεται και θα νόμιζε ότι δεν θα γίνει το συμβούλιο, γι' αυτό 

και δεν είναι εδώ. 

 Το θέμα είναι ότι το ξέρουμε το θέμα, το γνωρίζουμε και από εσάς, είστε 

ο πρώτος που το κινήσατε κιόλας από πέρσι, ασχοληθήκαμε, είναι πολύ σοβαρό 

στη γενική κατοικία. Στη γενική κατοικία δραστηριοποιούνται οι περισσότεροι. 

Τώρα σε βιομηχανική, αυτοί προσπαθούν με αυτό τον τρόπο να μεταφέρουν 

όλες αυτές τις επιχειρήσεις σε επιχειρηματικά πάρκα. Μα σε ποια επιχειρηματικά 

πάρκα; Είναι ανύπαρκτα. Κάτσε να γίνουν τα επιχειρηματικά πάρκα και μετά 

βλέπουμε.  

 Αρα, λοιπόν  - α, έρχεται ο κ. Ρουσσέτος; Πού είναι τώρα; Οχι, πες του 

δεν χρειάζεται, παρ' τον ένα τηλέφωνο. Ακυρο. Θα γίνει άλλη εκδήλωση πιο 

ενημερωμένη. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για καινούρια, παρ' τον τηλέφωνο 

να μην έρθει. Ωραία. Ολους μας καίει, μόνον εσάς καίει; (Διάλογοι εκτός 

μικροφώνου) 

 Και οι ταπητοκαθαριστές που έχουν χώρους μεγάλους που αποθηκεύουν 

τα πράγματα. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που είναι ουσιαστικό, θα το δούμε. Το θέμα 

είναι ότι έγινε το προεδρικό διάταγμα. Από την ώρα που βγαίνει το Π.Δ. ανά 

πάσα στιγμή από την επόμενη μέρα μπορεί να λειτουργήσει. (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 
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 Θα δώσω το λόγο στον Γενικό Γραμματέα να σας πει τι ενέργειες κάναμε 

απο το περασμένο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι αυτό το σημερινό, για να έχετε 

υπόψη σας πού συμμετείχαμε, τι κάναμε και πού ήμαστε. 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Θα σας ανακοινώσω τις ενέργειες από 

τις 11/6/18 έως και σήμερα 9/7/18. 

 Πρώτη ενέργεια βέβαια όπως γνωρίζετε όλοι και ήταν πάρα πολύ ωραία, 

ήταν η διοργάνωση της εκδήλωσης "Οινογεύσεις", η οποία πραγματοποιήθηκε 

4/7/2018 στα ναυπηγεία του κ. Σπανοπούλου, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα 

πολύ. 

 Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι παραπάνω απ' αυτό εδώ. Οτι η όλη 

ιστορία, το όλο κόνσεπτ ήταν μια ιδέα του Προέδρου, η οποία ξεκίνησε μέσα 

στη Διοικητική Επιτροπή. Λέγαμε να το κάνουμε εδώ μεταξύ μας, με τα κρασιά 

και με τους οινοπαραγωγούς. Αλλά βάζοντας ο καθένας από ένα λιθαράκι και μια 

ιδέα παραπάνω καταλήξαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε την προηγούμενη 

Τετάρτη, που ήταν ένα εξαιρετικό πράγμα, το οποίο τύποις είχαμε αναλάβει εγώ 

και ο κ. Φανουργάκης να είμαστε υπεύθυνοι, αλλά θέλω να ευχαριστήσω μέσα 

από το βήμα του Επιμελητηρίου την κα Βίκυ Μαυρομάτη, η οποία είναι η ψυχή 

του Επιμελητηρίου και μας βοήθησε σε όλη αυτή την οργάνωση.  

 Ευχαριστούμε, κα Βίκυ. 

 Εύχομαι και σ' ανώτερα σ' αυτές τις εκδηλώσεις και μακάρι να το 

κάνουμε έτσι όπως θέλουμε να κάνουμε και με τους χρυσοχόους να είναι τόσο 

επιτυχημένη. Και να συνεχίσουμε να κάνουμε μία παράδοση να βγάλουμε πάνω 

σ' αυτό. 

 Συνεχίζω. Να σας ενημερώσω για τη συνάντηση των Ομάδων Εργασίας: 

α) αναφορικά με την εκπομπή ή συμμετοχή σε εκπομπή στην ΕΡΤ, σας 

ενημερώνουμε ότι ήδη υπήρχε εκπομπή με τον τίτλο "Επιχειρήματα", η οποία 
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παρουσιαζόταν κάθε Σάββατο μεσημέρι. Σε επικοινωνία μας με τον 

δημοσιογράφο παρουσιαστή, πληροφορηθήκαμε ότι σταμάτησε για την 

καλοκαιρινή περίοδο, όπως συμβαίνει με όλες τις εκπομπές και θα συνεχιστεί, αν 

το κανάλι κρίνει ότι είναι σκόπιμο, από το Σεπτέμβριο. Πρότεινε λοιπόν να γίνει 

συζήτηση προς το τέλος Αυγούστου που θα γνωρίζει και για την τύχη της 

εκπομπής και να συζητήσουμε μαζί με την πρότασή μας που έχουμε κάνει. Και 

β) για το θέμα της πυροπροστασίας και για την εφαρμογή του Π.Δ. 41/2018, 

ήρθαμε σε επαφή με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευαστών, 

στο Δ.Σ. του οποίου μετέχουν και τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Εχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες.  

 κ. Πρόεδρε, θέλετε να πείτε κάτι πάνω σ' αυτό; Οχι.  

 Τρίτη ενημέρωση που έχω να σας πω είναι η συμμετοχή στη συνάντηση 

του Κέντρου Καινοτομίας του Περάματος. Η κα Κλέρη Περηφάνου ήταν εκεί. 

Ετοιμάζουν οικονομοτεχνική μελέτη εκεί πέρα, στο Κέντρο αυτό, για τον 

προϋπολογισμό λειτουργίας του Κέντρου, έτσι ώστε να κατατεθεί στην 

Περιφέρεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ να ενημερώσω, όπως ξέρετε συμμετέχουμε σε ένα Κέντρο 

Καινοτομίας που είναι συμμετοχή, ειδικά στο κομμάτι της ναυπηγοεπισκευής. Σ' 

αυτό συμμετέχει ο Δήμος Περάματος, η Περιφέρεια, συμμετέχουμε εμείς, το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συμμετέχουν κι άλλοι φορείς, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι 

ένα Κέντρο το οποίο προσπαθει να ασχοληθεί με καινοτόμα πράγματα, ό,τι 

αφορούν τη ναυτιλία. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την καύση των πλοίων από 

πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, τέλος πάντων, υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα πάνω 

σ' αυτό, που αν προχωρήσει αυτό και βρεθούν κάποια καινοτόμα πράγματα θα 

μπορέσει άνετα να δώσει δουλειά στη ζώνη σε πολλούς ανθρώπους που 

ασχολούνται σε διάφορα τμήματα και σε διάφορες κατασκευές. 
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 Υπάρχει ένα ενδιαφέρον πάρα πολύ, τελευταία κάναμε και συνάντηση με 

το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, είδαμε τον Υφυπουργό, είπαμε πάρα πολλά 

πράγματα, μας είπε κι αυτός τις ανάγκες και πώς βλέπουν τα πράγματα για το 

μέλλον. Το βασικό πράγμα είναι το νερό. Εμείς, υπήρχε μια ομάδα εκεί που είχε 

φτιάξει έναν πλωτό αφαλατωτή που ήταν σε λειτουργία ένα διάστημα, μετά 

πάγωσε, αυτό το Κέντρο Καινοτομίας το έχει βάλει να το ξαναβάλει πάλι 

μπροστά για να γίνεται αφαλάτωση στα νησιά μας με ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας.  

 Ολα αυτά υπάρχει ενδιαφέρον από το Υπουργείο και άλλα πράγματα, 

ακόμα και για ανεμογεννήτριες στη θάλασσα, για κατασκευές ανεμογεννητριών 

ή διάφορες άλλες κατασκευές. Μακάρι κάποια πράγματα να προχωρήσουν. Εμείς 

είμαστε κοντά σ' αυτούς τους ανθρώπους που ονειρεύονται να φτιάξουν κάποια 

πράγματα ή προσπαθούν να σχεδιάσουν για το μέλλον, να μπορεί το κομμάτι 

κατασκευή να μπει και σε άλλους δρόμους, να προχωρήσει και σε άλλες 

δραστηριότητες εκτός από το κομμάτι της ναυτιλίας, σε άλλες που αφορούν τα 

νησιά φυσικά, την ανακύκλωση και τα σκουπίδια και πολλά άλλα πράγματα για 

τα απορρίμματα, πώς θα μαζευτούν τα απορρίμματα και το κόστος το μεγάλο 

που έχουν οι Δήμοι πλέον γιατί κι αυτό είναι ουσιαστικό και μπορούμε να 

παρέμβουμε με διάφορες κατασκευές ότι ένα νησί για να μεταφέρει τα 

απορρίμματά του στην Αθήνα είναι τεράστιο το κόστος, δεν είναι λίγο. Δηλαδή 

φανταστείτε τώρα τι κόστος υπάρχει και όλα αυτά. 

 Υπάρχει ενδιαφέρον πάρα πολύ, με λίγα λόγια, να εμπλακούμε εμείς 

τεχνικά να φτιάξουμε πράγματα ή να σχεδιάσουμε πράγματα, να 

κατασκευάσουν τα ναυπηγεία μας, τα μηχανουργεία μας για να είναι ωφέλιμα 

προς την κοινωνία.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάλιστα. 
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  Προετοιμασία, διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ 

για τα τρία έργα ΕΣΠΑ που τρέχουν, Τετάρτη 18/7 και ώρα 17.30.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αυτό είναι, ξέρετε τα τρία προγράμματα τα καινούρια που 

ανακοινώθηκαν. Είναι δύο προγράμματα για τα ψηφιακά, η Βίκυ μπορεί να σας 

ενημερώσει λίγο.  

 Βίκυ, τα τρία προγράμματα, για πες λίγο τους τίτλους.  

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ: Είναι... "Ψηφιακό Αλμα" και "Ψηφιακό Βήμα". (εκτός 

μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν λέμε παραπάνω γι' αυτά τα προγράμματα, απλώς είναι 18/7 

θα έρθει η ίδια η ΕΛΑΝΕΤ να γίνει μια εκδήλωση εδώ να ενημερωθούμε γι' αυτό. 

Το θέμα είναι να καλέσουμε όποιον κόσμο μπορούμε κι εσείς οι λογιστές 

βοηθήστε λίγο την προσπάθεια αυτή, ενημερώστε τα μέλη σας να έρθουν να 

παρακολουθήσουν εδώ. Θα έρθει όλο το τμήμα, θα σας έρθει μια ανακοίνωση, 

θα έρθει πρόσκληση. Σήμερα βγήκε η πρόσκληση, σήμερα κλείσαμε τις 

ημερομηνίες με την ΕΛΑΝΕΤ.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ωραία. Και τελευταίο, η πέμπτη ενέργεια, είναι 

συμμετοχή συνάντηση - σύσκεψη στην Περιφέρεια για το Περιφερειακό 

Συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση του Πειραιά και Νήσων. 

Καταθέσαμε τις προτάσεις μας ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως ξέρετε, η κυβέρνηση πηγαίνει σε διάφορες περιοχές και 

κάνει κάποια συνέδρια, μαζεύεται όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και ο 

Πρωθυπουργός και ανακοινώνουν για την παραγωγική ανασυγκρότηση της κάθε 

περιοχής. Εδώ έγινε μια πρώτη συνάντηση στην Περιφέρεια του Πειραιά εδώ για 

να προετοιμαστεί αυτή η εκδήλωση. Εμείς βάλαμε τις προτάσεις μας σαν 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, θα κάνουμε και κάποιες άλλες γραπτές, αν έχετε κάτι 

εσείς να θέσετε, κάτι που θεωρείτε ουσιαστικό για την περιοχή του Πειραιά να 
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πούμε, καλό είναι ότι έχουμε περιθώριο ακόμα, αυτό αναβλήθηκε, ήταν να γίνει 

αυτό το διάστημα, το πάνε για Σεπτέμβριο. Αν έχετε λοιπόν κάτι συγκεκριμένο 

να στείλουμε γιατί εκεί ενημερώνονται και απαντάνε πλέον τα κυβερνητικά 

κλιμάκια πάνω σ' αυτά που τους στέλνουμε. 

 Στείλτε στην Υπηρεσία. Εμείς βάλαμε τις θέσεις μας, εμείς πήγαμε το 

κομμάτι της Τεχνικής Εκπαίδευσης, τους άρεσε πάρα πολύ. (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου)  

 Σας έχουμε δωσει τις πρώτες προτάσεις, ό,τι αφορά τις προτεραιότητές 

μας και τους στόχους μας. Αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσουμε, καλό, 

ενδιαφέρον είναι γιατί εμείς το ζήσαμε και στη Δυτική Αττική που πραγματικά 

είχε αποτέλεσμα. Δηλαδή ειπώθηκαν κάποια πράγματα, άρα, μπορεί να είναι 

μακροχρόνιος σχεδιασμός, υπήρχαν όμως πράγματα που γινήκανε. Που 

γινήκανε στην πράξη μέσα σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, κάποια που μπορούσαν να 

υλοποιηθούν έγιναν.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αυτές ήταν όλες οι ενέργειες. Σας εύχομαι καλό 

καλοκαίρι. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλη, επειδή δεν υπάρχει άλλος συναδελφος να μοιράσει τα 

πρακτικά, μοιράστε τα πρακτικά, αλλά είπαμε επειδή είχαν έρθει τα παιδιά για τις 

χρήσεις γης που είναι ουσιαστικό, στο επόμενο Δ.Σ. το Σεπτεμβριο, να μπει 

οπωσδήποτε υποχρεωτικά η διαδικασία, να καλέσουμε και τον Λαγό που είναι 

στα ζαχαρώδη, είχαν έρθει εδώ και να μπει η διαδικασία.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τα πρακτικά γράφονται, Πρόεδρε. Θα τα ελέγξουμε στο τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είναι ο Ρουσσέτος και να γίνει μία ενημέρωση αν μπορούμε να 

φέρουμε και κάποιον από το Υπουργείο για τις χρήσεις γης.  

 Σας ευχαριστούμε πολύ, καλο καλοκαίρι. Τώρα θα είμαστε σε ανοιχτή 

γραμμή για ό,τι χρειαστεί, θα έχουμε διάφορες δραστηριότητες όσοι είναι εδώ 
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και δεν κάνουν τις διακοπές τους και μπορούν να έρθουν καλό είναι να 

συμμετέχουν. Οσοι πάτε διακοπές και δεν έρθετε, καλές διακοπές.  

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

40 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 

ΓΙΑΓΚΑΣ: .................................................................................... 12, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 38 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ................................................................................................... 34, 36, 37, 38 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: .................................................................................. 14, 22, 28, 29, 30 
ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: ..................................................................................................... 24, 25, 26 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ................................. 5, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 38 
ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: ....................................................................................................... 25, 26, 27, 28 

 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  
 

  41 

 

 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

42 

 

 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  
 

  43 

 

 

 

 

 

 


