
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου 2018 

Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ     ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ    ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ     ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

       ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ     ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ     ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ    ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ     ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ     ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΠ 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ     ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
 

  9 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάει η συνεδρίαση της 12/11/2018.  

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 08/10/2018 και 

25/10/2018. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων 

08/10/2018 και 25/10/2018 και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.  

Εγκρίνονται; 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα πρακτικά των συνεδριάσεων 08/10/2018 και 

25/10/2018. 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Εγκριση Προϋπολογισμού 2019. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε με το 2ο θέμα, που είναι κι αυτό υποχρέωσή μας. 

Οπως ξέρετε, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πρέπει να έχουμε τον 

προϋπολογισμό μας. Κάποτε εδώ σ' αυτή την αίθουσα δινόντουσαν μάχες με 

τον προϋπολογισμό, εδώ είναι και ο Γιώργος, γιατί δεν μπορούσαμε τότε, τον 

φέρναμε ισοσκελισμένο, ήταν ίσα βάρκα ίσα πανιά, σήμερα έχουμε φτάσει στο 

σημείο ο προϋπολογισμός να είναι κάτι, μία απλή διαδικασία, γιατί πραγματικά 

έχει γίνει δουλειά, προσπαθήσαμε και έχει γίνει μια καλή αποταμίευση και 
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υπάρχουν χρήματα πλέον το Επιμελητήριο να μπορεί να βλέπει και το μέλλον 

πολύ σοβαρά, να μην φοβάται και να μπορεί να προχωρήσει και να κάνει 

δράσεις, να κάνει πράγματα και να έχει τη δυνατότητα να είναι δίπλα όσο 

περισσότερο γίνεται, στα μέλη του. 

 Λοιπόν, σήμερα για ακόμη μια χρονιά, εγώ όταν κάνουμε προϋπολογισμό, 

και οι παλαιότεροι, συγκινούμαστε γιατί πραγματικά εγώ είμαι από 30 ετών σ' 

αυτόν εδώ το χώρο και κάθε χρόνο βλέποντας τον προϋπολογισμό 

καταλαβαίνουμε ότι έχει περάσει ακόμα ένας χρόνος στην πλάτη μας μέσα σ' 

αυτό το Επιμελητήριο, μέσα σ' αυτό το χώρο, που πραγματικά τον έχουμε 

αγαπήσει και πιστεύω και όλοι σας και όσοι σιγά σιγά είσαστε καινούριοι θα το 

αγαπήσετε ακόμα περισσότερο.  

 Λοιπόν, το λόγο έχει ο Οικονομικός Επόπτης, ο Γιώργος ο Παπαθανασίου. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Καλησπέρα σας κι από μένα. Εχω κι εγώ την χαρά φέτος να 

μιλήσω για τον προϋπολογισμό του '19, είναι η πρώτη μου φορά. 

 Φέτος θα είναι λίγο αυξημένος, περισσότερο βέβαια αυξημένος από 

πέρσι. Τα έσοδά μας είναι 2.000.009 ευρώ και τα έξοδά μας είναι 1.847.364 

ευρώ. 

 Είναι αυξημένος από πέρσι όπως σας είπα, έχουμε μπει σε κάποια 

προγράμματα, περιμένουμε έσοδα, όπως είναι το Eurofam και προχωράμε 

κανονικά όλα μας τα έργα, είμαστε σε όλα μας τα θέματα πάμε καλά, έχουμε 

προϋπολογίσει τα πάντα, έχουμε περισσότερες, φέτος ας πούμε θα είμαστε και 

στον άλλο όροφο, έχουμε περισσότερα έξοδα για όλα αυτά. Κάνουμε τις 

ανακαινίσεις μας και τα χρήματά μας αυτή τη στιγμή στα τραπεζικά ιδρύματα 

είναι σύνολο 1.021.000 ευρώ και τα έχουμε διαμοιράσει στην Τράπεζα της 

Ελλάδος όπως είπαμε προηγουμένως που μεταφέραμε, σε προηγούμενα 

συμβούλια, 200.000 και στην Εθνική Τράπεζα και στην Πειραιώς. 
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 Αυτά έχω να σας πω, ό,τι άλλο θέλετε, σας έχει σταλεί βέβαια με 

λεπτομέρειες. Πάνε όλα καλά, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο άλλο να σας πούμε 

πέρα από κάποια τροποποίηση που έχουμε να κάνουμε και θα μιλήσει ο κ. 

Διευθυντής αργότερα, σε κάποιες αλλαγές που έχουμε για κάποια έσοδα 

παραπάνω που έχουμε από τα ΛΑΕΚ κι αυτά. 

 Αυτά έχω να σας πω, είμαι σε όλες τις ερωτήσεις ό,τι θέλετε να μου πείτε 

να σας απαντήσω και σας είπα ότι όλα προχωράνε κανονικά. Αυτό έχω να σας 

πω.  

ΚΟΥΛΟΥΡΑ: Σε σχέση με πέρσι κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα ο 

προϋπολογισμός του 2019. Αν δείτε κάποιες διαφοροποιήσεις και στα έσοδα και 

στα έξοδα ως προς τα πάνω, αυτό αφορά κυρίως το νέο πρόγραμμα, το 

Eurofam στο οποίο έχουμε ενταχθεί και περιμένουμε και από εκεί έσοδα και σε 

κάποια σημεία... Κάποιες διαφοροποιήσεις αφορούν επίσης τόκους από τους 

λογαριασμούς των διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, αφορούν κάποιες 

δαπάνες, αναμενόμενη πρόσληψη δύο νέων υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και τη 

μετάταξη του κ. Χρηστίδη. Ουσιαστικά κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρσι.  

 Να σας πω τα ποσά; Νομίζω τα είπε ο κ. Παπαθανασίου.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Μαρία, νομίζω λεπτομέρειες, εντάξει, αν θέλετε...  

ΚΟΥΛΟΥΡΑ: Αν θέλετε κάτι ιδιαίτερα να ρωτήσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν έχετε κάτι να πείτε εσείς.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οταν θα κάνουμε και τον Απολογισμό μας θα δείτε ότι φέτος 

αυξήθηκε η περιουσία του Επιμελητηρίου και εξ αιτίας της αγοράς των 

καινούριων γραφείων στον 6ο όροφο, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο 

διάστημα. 

 Για τη νέα χρονιά σας ενημερώνουμε ότι έχουμε εγγράψει στον 

προϋπολογισμό δαπάνες για την αγορά ενός γραφείου στον 4ο όροφο, αυτό 
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που είναι ανάμεσα στα γραφεία που έχουμε αγοράσει, κ. Πρόεδρε και που 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον να το πουλήσουν οι ιδιοκτήτες και πιθανότατα και στον 

6ο όροφο τη συνέχεια των γραφείων που είμαστε σήμερα. Με αυτό το πράγμα, 

με αυτές τις δύο αγορές ολοκληρώνουμε ουσιαστικά τις ανάγκες του 

Επιμελητηρίου σε ό,τι χρειάζεται για την λειτουργία  μιας σύγχρονης υπηρεσίας. 

Αυτό. Βεβαίως είμαστε στη διαδικασία αναμόρφωσης και ανακαίνισης της 

αίθουσάς μας αυτής εδώ και βέβαια την επανατοποθέτηση του προσωπικού 

στους χώρους εργασίας πλέον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε φτιάξει και μία αίθουσα πάνω που είναι η αίθουσα της 

Διοικητικής. Εκεί θα παίρνει 15 άτομα, δηλαδή εάν θέλετε να κάνετε κάποια 

συγκέντρωση με κάποιο σωματείο, κάποια ομάδα σας κι αυτά, θα υπάρχει η 

αίθουσα στον 6ο, μπορείτε να την χρησιμοποιείτε. Στη διάθεσή σας, είναι ένα 

τραπέζι που παίρνει 9 άτομα, πόσα παίρνει και από 'κει και πέρα θα έχει κάποιες 

θέσεις που θα μπορεί να γίνει μια σύσκεψη, μια συνάντηση.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μέχρι 20 άτομα θα χωράει μέσα 20 άτομα για να μπορέσουν να 

καθήσουν να συζητήσουν οποιοδήποτε θέμα έχουν. Αρα, αν έχετε οποιαδήποτε 

θέματα με τα σωματεία σας, με τους ανθρώπους που θέλετε να συζητήσετε, η 

αίθουσα αυτή είναι στη διάθεσή σας. Δεν είναι μια κλειστή αίθουσα, είναι 

ακριβώς στην υπηρεσία της Διοικητικής Επιτροπής και των συμβούλων του 

Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι;  

 Επίσης, με την ανακαίνιση που θα κάνουμε στην αίθουσα αυτή ελπίζουμε 

ότι θα αλλάξει όλη η μορφή του Επιμελητηρίου και βεβαίως η μορφή του 

Επιμελητηρίου δεν αλλάζει μόνο ως προς την εμφάνισή του αλλά και ως προς 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες, στις οποίες κι εσείς στην πορεία θα 

πρωτοστατήσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε κάνει ένα λάθος τώρα που δεν έχουμε δείξει πώς θα γίνει. 

Η αρχιτέκτονας που μας είχε κάνει 3-4 σχέδια έπρεπε να το είχαμε δείξει. Τώρα 
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δεν το είχαμε προβλέψει να βγάλουμε, να το βάλουμε στον προτζέκτορα να 

πάρετε μια εικόνα. Το θέμα είναι ότι... Μπορούμε να σας το στείλουμε 

ηλεκτρονικά να πάρετε μια εικόνα πώς θα γίνει η αίθουσα. Απλώς να ξέρετε ότι 

αυτό θα φύγει, θα πάει από εκεί, θα κλείσει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, οι 

τουαλέτες θα είναι διπλές, γυναικών-ανδρών, τουαλέτες δεξιά, θα έχει 

προϋποθέσεις μία τουαλέτα να είναι και ΑμεΑ. Μετά θα γίνει μια αίθουσα πολύ 

καλαίσθητη, όμορφη, θα αλλάξουμε τις καρέκλες, οι καρέκλες θα 

χρησιμοποιηθούν στα πάνω γραφεία, γι' αυτό δεν υπάρχουν, τις παίρνει κάποιος 

τεχνίτης και τις λουστράρει σιγά σιγά, τις φτιάχνει μία μία, γιατί είναι πολύ καλές 

καρέκλες και πιστεύω ότι θα είναι ένας χώρος πραγματικά που θα αξίζει. Και με 

τις αγορές που έχουμε κάνει πλέον και οι Υπηρεσίες θα φύγουν, θα φύγει κι 

αυτό το τραπέζι από εκεί που είναι εκεί η Υπηρεσία Μιας Στάσης. Ολα αυτά, θα 

γίνει δηλαδή μια αίθουσα που θα μπορεί να την χρησιμοποιούμε στις 

εκδηλώσεις, απλώς υπήρχε μια σκέψη, εγώ πρότεινα να μην βάλουμε 

πακτωμένα καρέκλες, όπως γίνονται κάποιες αίθουσες, να μπορούν να 

μαζεύονται οι καρέκλες γιατί είμαστε στο κέντρο του Πειραιά και μπορούμε να 

κάνουμε μια εκδήλωση μέσα εδώ. Δηλαδή άμα φύγουν οι καρέκλες μπορεί να 

γίνει ένας χώρος κενός, μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε να κάνουμε διάφορες 

άλλες δραστηριότητες, εκτός από δραστηριότητες συμβουλίου ή ανακοινώσεων 

ή εκδηλώσεων. 

Λοιπόν, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός έτους 2019 ως επισυνάπτεται; 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Θέλω, ξέχασα με τη σειρά μου, παράλειψή μου, να 

ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό, ειδικά το Οικονομικό Τμήμα που 

συνεργάζομαι εγώ, το οποίο πολλές ώρες, είναι λίγα τα άτομα όντως ας πούμε, 

πάρα πολύ ασχολούνται η κα Κουλούρα, ο κ. Χρηστίδης. Τα πάνε όλα πολύ καλά 

και πρέπει εγώ τουλάχιστον εκ μέρους της Διοίκησης να τους ευχαριστήσω, 
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είναι εδώ η κα Κουλούρα και ο κ. Διευθυντής και πρέπει να τους 

ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που κάνουμε. 

ΚΟΥΛΟΥΡΑ: Εμείς ευχαριστούμε για τη συνεργασία.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γίνεται μία διοργάνωση που κάνει το Επιμελητήριο, θα κάνουμε 

δύο μεγάλες εκδηλώσεις τέλος του μηνός. Εδώ θέλουμε τη στήριξή σας και τη 

βοήθεια όλων σας, θα πάρετε τώρα τις προσκλήσεις, σήμερα τυπώνονται οι 

προσκλήσεις, μία που γίνεται μία πολύ καλή βραδιά στο μέγαρο του ΟΛΠ για το 

κόσμημα, δηλαδή επιχειρήσεις του ελληνικού κοσμήματος, επιχειρήσεις μέλη 

μας και μαζί και κάποια μεγάλα μαγαζιά εδώ του Πειραιά που ασχολούνται με το 

κόσμημα και χρησιμοποιούν φυσικά τους τεχνίτες μέλη μας και παίρνουν τα 

κοσμήματά τους και τα προωθούν στην αγορά. Γίνεται μια πολύ ωραία βραδιά 

με μουσική, ένα πολύ όμορφο, μια πολύ ωραία βραδιά, το οποίο ο 

Ματθιουδάκης ο Θόδωρος το έχει επιμεληθεί. 

 Εμείς κάνουμε ως Επιμελητήριο ό,τι χρειάζεται, αυτή τη στιγμή οι 

προσκλήσεις σήμερα αύριο θα είναι στα χέρια σας, θα είναι προσωπικές 

προσκλήσεις όμως, γιατί σας το λέμε αυτό. Δηλαδή δεν θα υπάρχει άνθρωπος 

να μπει μέσα χωρίς πρόσκληση, γιατί θα υπάρχει φύλαξη γιατί θα υπάρχει ένα 

μεγάλο κόστος εκεί με τις βιτρίνες, γι' αυτό επιλέξαμε και το Μέγαρο του ΟΛΠ. 

Θα έχουμε και σεκιούριτι, θα έχουμε ταυτόχρονα και το Λιμενικό εκεί και οι 

εγκαταστάσεις του λιμανιού δηλαδή θα φυλάνε τη διαδικασία, θα σας τα 

εξηγήσει ο Θόδωρος και πιστεύω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή εκδήλωση, 

όπως έγινε αυτή η εκδήλωση που κάναμε με το κρασί που πραγματικά ήταν 

αξιόλογη και ήταν και η πρώτη που ζοριστήκαμε εκεί αλλά ήταν πολύ 

ουσιαστική, παρ' όλο που την πρώτη φορά μας τα χάλασε κι ο καιρός κι όλα 

αυτά, όμως ήταν μια καταπληκτική βραδιά και πολύ ωραία εκδήλωση. Τιμά το 
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Επιμελητήριό μας γιατί κι εμείς τιμούμε τα μέλη μας και τα ενισχύουμε και τους 

δείχνουμε προς τα έξω την εικόνα ότι είμαστε αυτοί και μπορούμε να κάνουμε 

πράγματα. Και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά πράγματα.  

 Η άλλη εκδήλωση ειναι αυτό το Newbrain, ένα πρόγραμμα το οποίο 

έχουμε πάρει και υλοποιούμε τα λιμάνια της Αδριατικής. Τώρα ήρθε η σειρά μας 

να κάνουμε μια παρουσίαση. Είναι λιμάνια και εμπορευματικά κέντρα. Επιλέξαμε 

το κομμάτι της Ελευσίνας, να γίνει στην Ελευσίνα λόγω ότι είναι και Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης, αλλά έχει και το Λιμάνι της Ελευσίνας αλλά έχει και 

το μεγάλο εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου και όλα τα logistics πλέον είναι 

εκεί και επιλέξαμε αυτή την περιοχή. Θα καλέσουμε κι ένα καθηγητή του 

Πανεπιστημίου, τον Βαγγέλη τον Ζαμπράκο, ο οποίος είναι ειδικευμένος στις 

μεταφορές και μάλιστα έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια στον επιμελητηριακό 

χώρο για τις μεταφορές. Ηταν χρόνια συνεργάτης του ΕΕΣΥΜ σε θέματα 

μεταφορών και logistics.  

 Είναι μία εκδήλωση η οποία θα έχουν καλεστεί Υπουργοί, θα έχουν έρθει 

από τα λιμάνια εκπρόσωποι των λιμανιών αυτών, θα έχουν έρθει εκπρόσωποι 

του επιχειρηματικού κόσμου. Εκεί θέλουμε τη βοήθειά σας, τη συμμετοχή σας, 

θα είναι ωραίες εκδηλώσεις που πραγματικά δείχνουν και το ρόλο μας και την 

αναβάθμιση πλέον και του Επιμελητηρίου μας αλλά και των μελών μας. 

 Εμείς είμαστε, έχουμε κάνει αρκετές προτάσεις, κάνουμε και συνεχίζουμε 

να κάνουμε προτάσεις σε οτιδήποτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα μπορουμε να 

είμαστε για να ωφεληθούν τα μέλη μας, το Επιμελητήριο και να έχουμε και την 

εξωστρέφεια. Από 'κει και πέρα ό,τι υπάρχει δυνατότητα, όποιος μας φέρνει 

πρόταση τη μελετούμε στη Διοικητική Επιτροπή, το συζητάμε και βγάζουμε, 

όπως τώρα π.χ. έχουμε κάνει μια πρόταση για την εκπαίδευση με το κομμάτι 

των καυσίμων και των βενζινοπωλών. 
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση για την κατάθεση της πρότασης, σε συνεργασία με την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), στο 

πρόγραμμα με τίτλο: "Κατάρτιση εργαζομένων για την απόκτηση και 

πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και 

ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή κάναμε μια πρόταση μαζί για ένα κομμάτι εκπαίδευσης 

των εργαζομένων πάνω στη λέξη "καύσιμο". Καύσιμο και γενικά της λέξης 

"ενέργεια" περισσότερο, γιατί εμάς η ενέργεια είναι κινητήρια δύναμη και της 

βιοτεχνίας και της βιομηχανίας αλλά και ταυτόχρονα και της οικογένειάς μας. 

Αλλά και ταυτόχρονα με όλα αυτά τα αναμενόμενα που έχουμε και με τα 

γεωτρύπανα και με όλες αυτές τις διαδικασίες που θα γίνουν, ό,τι θα γίνει στη 

Μεσόγειο και στο Ιόνιο, εδώ βλέπουμε την έλλειψη και τεχνικού προσωπικού και 

κάποια στιγμή πρέπει να καλέσουμε ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, το έχουμε 

θέσει παντού, ότι πρέπει να κάνουμε κάποια τμήματα, να κάνουμε μία σχολή, να 

κάνουμε καποια εξειδικευμένα σεμινάρια, να βγάλουμε τεχνίτες για τις εξέδρες 

πλέον. Γιατί οι εξέδρες είναι πολύ άμεσες. Μπορεί να μην γίνουν από την 

πλευρά την ανατολική, στη δυτική πλευρά της χώρας όμως θα γίνουν σίγουρα. 

 Αρα, λοιπόν, εκεί θα χρειαστούμε κόσμο, θα χρειαστούμε Ελληνες, θα 

χρειαστούμε με πολύ καλές αμοιβές και πρέπει να έχουν κι αυτοί όμως μεγάλες 

δυνατότητες. Να έχουν δυνατότητες για να μπορούν να πάρουν αυτά τα 

χρήματα, για να μπορούν να λειτουργήσουν, για αγωγούς που θα μεταφέρουν 

αυτά τα καύσιμα και τα αέρια και τα πετρέλαια που θα έρχονται στη στεριά. 

Αρα, λοιπόν, γίνεται μια ολόκληρη βιομηχανία, ξεκινάει μια ολόκληρη 

βιομηχανία, πρέπει να είμαστε εκεί, ξεφεύγει η κατάσταση. 
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 Θέλω να σας ενημερώσω και κάτι άλλο. Οτι πήγαμε στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση, κάθε δυο χρόνια μαζεύονται οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες και γίνεται μια 

κουβέντα για το πού πάει η Ευρώπη, η επιχειρηματική Ευρώπη. Αυτό το 

πρόβλημα το τραγικό που αντιμετωπίσανε όλες οι χώρες, εμείς νομίζαμε ότι 

ήταν μόνο δικό μας, είναι ότι δεν υπάρχουν τεχνίτες. Το πρόβλημα το έχει όλη η 

Ευρώπη, ειδικά οι Τσέχοι είναι απογοητευμένοι, έχουν κάνει μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες, έχουν γίνει μεγάλες εγκαταστάσεις στη χώρα τους και 

δεν έχουν τεχνίτες να λειτουργήσουν. Και άρα λοιπόν, οδεύουμε πολύ γοργά και 

όπως είπε και ο πρόεδρος της Μερσεντές μέχρι το 2025 θα έχουν αλλάξει 

πολλά.  

 Εγώ θέλω να πω τώρα κάτι. Ο Τάσος ο Πάλλας το είχε προβλέψει, ο 

πρόεδρος της Μερσεντές το είπε πέρσι, ο Τάσος ο Πάλλας το έλεγε χρόνια, ότι η 

Ευρώπη εξελίσσεται, η τεχνολογία εξελίσσεται, άρα λοιπόν η 4η βιομηχανική 

επανάσταση είναι η ρομποτική και οι αυτοματισμοί. Και η ρομποτική δεν θα πάει 

για να μειώσει χέρια, γιατί θελει να μειώσει χέρια, δεν υπάρχουν χέρια για να 

μειώσει. Η παραγωγή πρέπει να λειτουργήσει πλέον με άλλες μορφές, η 

βιομηχανία δηλαδή να μπει πλέον σε άλλες καταστάσεις. Και τότε το περίφημο 

αυτό που σας είπα, είχε πει και ο πρόεδρος της Μερσεντές είπε ότι αυτή τη 

στιγμή η μεγαλύτερη εταιρεία Ταξί στον κόσμο, ποια είναι η Uber, η οποία δεν 

έχει ούτε ένα αυτοκίνητο. Η μεγαλύτερη εταιρεία ενοικιάσεων κατοικιών στον 

κόσμο είναι αυτή που νοικιάζει και στην Ελλάδα τα ακίνητα, που δεν έχει ένα 

διαμέρισμα. Ολα πλέον θα πάνε στα λογισμικά και σε αυτοματισμούς. 

 Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε εμείς τα μέσα αυτά και πώς θα 

μπορούμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά μας και 

γενικά η νεολαία έχει πολύ υψηλό επίπεδο μόρφωσης, κάποια στιγμή όμως 

πρεπει να το αξιοποιήσει στην πράξη και στην παραγωγή. Δηλαδή πρέπει αυτοί 

να βγουν μπροστά στα λογισμικά, αυτοί πρέπει να βγουν μπροστά στη 
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ρομποτική. Εντάξει, δεν ξέρουν ηλεκτροκόλληση. Εχουν μάθει υπολογιστές. 

Αλλά κάτι πρέπει να κάνουν όμως κι αυτοί. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή 

να μην κάνουν τίποτα. Δεν μπορεί να γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι, τελείωσε. 

Δεν μπορεί να γίνουν. Αρα, λοιπόν πρέπει να καθήσουν να σκύψουν και 

προκειμένου να γίνουν εργάτες ή να γίνουν υπάλληλοι σε επιχειρήσεις του 

εξωτερικού, ας φτιάξουν κάποιες δικές τους επιχειρήσεις. Υπάρχουν 

δυνατότητες, ας κάνουν κάτι στη χώρα τους. 'Η ας ξεκινήσουν να κάνουν 

κάποιες ομάδες να μπορούν, εμείς έχουμε πει ως Επιμελητήρια είμαστε δίπλα. 

 Ξέρετε γιατί το λέω αυτό; Γιατί προχθές πήγα σε μία παρουσίαση, σε μία 

μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στην Ελευσίνα με τα start us, ήταν πολλά παιδιά, 

ήταν το Σεράφειο Ιδρυμα εδώ στην Πειραιώς, εκεί έγινε η παρουσίαση και ήταν 

δημοσιογράφοι, και έκανα μία τοποθέτηση και τους είπα, ρε παιδιά, εντάξει, όλα 

πολύ καλά. Πρέπει να σκεφτείτε όμως και την πράξη. Να δούμε κάποια 

πράγματα. Δηλαδή κάνετε κάτι. Η χώρα μας οδεύει εκεί. Θα πάμε σε αγωγούς, 

θα πάμε σε διαδικασίες τέτοιες. Εχετε μπει σ' αυτές τις λογικές; Δεν θα τους τα 

είχε πει κανένας, δεν τα ξέρανε. Και μάλιστα την επόμενη ημέρα έκανε ένα 

άρθρο σε οικονομικά σάιτ ένας δημοσιογράφος εκεί και είπε, κάπως το είχε 

γράψει, τι δουλειά έχει ο τορναδόρος, ο ηλεκτροσυγκολλητής και η start upper, 

πώς το λένε. Δηλαδή, πρέπει να έχει δουλειά, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν 

μπορεί να είναι χωριστά. Πρέπει να είμαστε μια αλυσίδα μαζί.  

 Εχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και πολύ μεγάλο δρόμο.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας εξηγήσει ο Θόδωρος για την εκδήλωση που γίνεται για το 

κόσμημα και μετά έχουμε μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση, αυτό πρέπει να το 

δείτε ειδικά όσοι κάνετε εξαγωγές. Εχουμε κοντά μας τον αναπληρωτή Γενικό 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
 

  19 

Διευθυντή του ΟΑΕΠ, τον κ. Κώστα Παπαπαναγιώτου, ο οποίος θα παρουσιάσει 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού. 

 Αυτό είναι ένα ουσιαστικό και πολύ σοβαρό. Οσοι κάνετε εξαγωγές, εγώ 

άκουσα πράγματα πρωτόγνωρα, εγώ δεν έχω σχέση με τις εξαγωγές, γι' αυτό. 

Εσείς που κάνετε μπορεί να τα ξέρετε. Ηταν μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση 

όμως, όσοι προβλέπετε ή έχετε σκοπό να κάνετε για τι ασφάλεια υπάρχει, 

δηλαδή δεν φοβόσαστε να κάνετε εξαγωγή, υπάρχει ένας οργανισμός που θα 

είναι δίπλα να προστατεύσει αυτόν που θα προσπαθήσει να κάνει μια εξαγωγή 

θα προσπαθήσει ή ακόμα θα του αφήσει να κάνει και πίσω, δηλαδή να πληρωθεί 

από τον πελάτη του, να δώσει πίστωση. Ολα αυτά υπάρχει ένας Οργανισμός 

που πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε κοντά μας και κακώς 

που τόσα χρόνια δεν είχαμε έρθει πιο κοντά. Κάτι έφταιγε μάλλον, τέλος 

πάντων. Πιστεύω ότι καποια στιγμή παίρνουμε το μάθημά μας και ερχόσαστε κι 

εσείς κοντά κι εμείς ερχόμαστε κοντά σας.  

 Θόδωρα έχεις το λόγο. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Επιμελητήριό 

μας ύστερα από την επιτυχία που είχε η εκδήλωση της "Οινογεύσης" που 

κάναμε φέτος τον Ιούλιο και στα πλαίσια της εξωστρέφειας που έχει για την 

ανάδειξη των επιχειρήσεων μελών της βιοτεχνικής μας περιφέρειας, συνεχίσαμε 

και πήγαμε στον κλάδο των χρυσοχόων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό λίγο. Αυτό είναι για τα καλορίζικα; 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Χρόνια πολλά στον αγαπητό Μιχάλη.  

 Λοιπόν, οργανώνουμε την 1η Δεκεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι 

τις 12 το βράδυ, στο Μέγαρο του ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10, το 

"Κοσμηματοτέχνημα". Πρόκειται για μια λαμπερή εκδήλωση πιστεύω, η οποία 

θα προωθήσει όλους τους χρυσοχόους, τους κοσμηματοποιούς τους 
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συναδέλφους μου. Με την ευκαιρία να σας ανακοινώσω ότι ειμαι και Πρόεδρος 

του Συλλόγου εδώ και τις τελευταίες 20 ημέρες των χρυσοχόων του Πειραιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγχαρητήρια. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 Για να έχει λοιπόν καλή επιτυχία η εκδήλωση είμαστε όλοι καλεσμένοι, 

δεν το συζητάω. Να διευκρινίσω στο θέμα των προσκλήσεων, αγαπητέ 

Πρόεδρε, την Παρασκευή που είχαμε συγκέντρωση με τους χρυσοχόους στον 

ΟΛΠ συζητήσαμε το θέμα των προσκλήσεων, γιατί είναι αυστηρές οι 

προσκλήσεις. Γράφει για άτομα 2. Μας είπε και ο ΟΛΠ ότι μπορεί να είναι και 

άτομα 3-4 από τη στιγμή που έχουν μία πρόσκληση, έτσι; Να το ξέρετε αυτό. 

Δεν χρειάζεται να υπάρχει μετακίνηση.  

 Χωρίσαμε τα περίπτερα, πήρε ο καθένας τη θέση του. Σας ενημερώνω 

ότι η εκδήλωση θα έχει και drink, θα έχει ζωντανή μουσική, κλασική μουσική και 

τζαζ και το όλο ζητούμενο όπως είπα και στους συναδέλφους τους χρυσοχόους 

είναι ότι αυτό το πράγμα το κάνει το Επιμελητήριο για να διαφημίσει εσάς, τον 

κλάδο σας, πάρτε το κι εσείς και αναπτύξτε το, να κάνετε την απαραίτητη 

διαφήμιση. Σας ενημερώνω ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και θα είναι ο 

χορηγός ο Πειραιά, το Κανάλι 1, το ράδιο, όπως και θα έχουμε και την 

υποστήριξη του ΟΛΠ.  

 Αυτά, είστε όλοι καλεσμένοι να περάσουμε όμορφα και να γνωρίσετε και 

τα κοσμήματα του Πειραιά μας. 1η Δεκεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα έως τις 

12, Σάββατο βράδυ είναι στην Cosco πίσω από την παγόδα, στα 150 μέτρα, στο 

γερανό μέσα. Οχι ονομαστικές αλλά πρέπει με την πρόσκληση να την 

προσκομίσεις στην είσοδο για να μπεις. Η είσοδος φυλάσσεται από το Λιμενικό. 

Υπάρχει φρουραρχείο εκεί, υπάρχει πύλη. Σε δύο άτομα. Οι προσκλήσεις αύριο 

μεθαύριο θα ειναι έτοιμες, θα σας μοιραστούν. Θα σας περιμένουν εδώ. 
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 Εάν έχετε κάποια ερώτηση μπορώ να σας απαντήσω πάνω στο θέμα. 

 Επί τη ευκαιρία κι επειδή έχω το μικρόφωνο, σαν Πρόεδρος του 

Συλλόγου Χρυσοχόων να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο τον Μιχάλαρο, ο οποίος 

έχει τη βούληση να γίνονται τέτοια πράγματα, για όλους τους κλάδους. 

 Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την περασμένη βδομάδα γιόρτασε τα 80 του χρόνια το 

Πανεπιστήμιο Πειραιά. 

 Οπως ξέρετε, το 1938 το Πανεπιστήμιο δεν ήταν Πανεπιστήμιο Πειραιά, 

ήταν Βιομηχανική Σχολή. Μία σχολή που την είχαν φτιάξει ποιοι, όμως. Πόσο 

μπροστά ήταν τότε οι επιχειρηματίες. Ηταν οι βιοτέχνες και οι βιομήχανοι της 

περιοχής. Είχαν φτιάξει λοιπόν τη Βιομηχανική Σχολή, η οποία μετά έγινε 

Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εγινε μια, ίσως λοιπόν πρέπει να ξαναπούμε πάλι να 

ξαναμπούμε στις λογικές ξανά πάλι τα Επιμελητήρια, οι άνθρωποι της 

παραγωγής να ξανακάνουν πάλι μία σχολή, όπως έγινε τότε η Βιομηχανική 

Σχολή να γίνει πάλι και τώρα. Το έχει ανάγκη ο τόπος μία σχολή με καθηγητές 

απο εμάς, με ανθρώπους της παραγωγής, με ανθρώπους που μπορούν να 

κάνουν πράγματα και να διδάξουν στα παιδιά την πραγματική οικονομία. Και δεν 

γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή το λέγανε τότε και καμαρώνανε για τη σχολή αυτή, 

όταν μετά αυτή τη σχολή την υποβάθμισαν, γιατί δεν είναι Βιομηχανική Σχολή 

τώρα. Μπορεί να αναβαθμίστηκε σε άλλα επίπεδα, στη Ναυτιλία, στη Βιομηχανία 

όμως έχει υποβαθμιστεί. Δεν υπάρχει βιομηχανία στη χώρα και συνεχίζει να μην 

υπάρχει. Και κάθε λίγο και λιγάκι η καρδιά μας χτυπάει όταν ακούμε ότι ο Τιτάν 

π.χ., που ήταν η σημαία της βιομηχανίας μας, ο Τιτάν να λέει ότι θα πάρει την 

έδρα της απο 'δω και πάει, Στασινόπουλος, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Αγγελόπουλοι, όλοι 

αυτοι κλείσανε. Οταν μιλάμε για περιοχές, που μόνο τα Ναυπηγεία του 

Σκαραμαγκά είχαν 5.500 εργαζόμενους. Μόνο τα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Ο 
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Τιτάν αμέτρητους. Η Χαλυβουργία το ίδιο. Πούλμαν ολόκληρα φεύγανε και 

γεμίζανε. Αυτή τη στιγμή όμως αυτή η βιομηχανία όμως έχει ...  

 Αρα, λοιπόν, ότι φεύγοντας οι επιχειρήσεις από 'δω δεν είναι ότι δεν 

εμπιστεύονται τη σημερινή κυβέρνηση. Δυστυχώς, δίνουν κι ένα μήνυμα ότι δεν 

εμπιστεύονται και τους επόμενους. Κι αυτό είναι το τραγικό. Οτι δεν 

εμπιστεύονται και το μετά. Αρα, λοιπόν, πρέπει να αναστραφεί οπωσδήποτε το 

κλίμα. Πώς θα αναστραφεί το κλίμα; Πρέπει να βγούμε μπροστά όλοι μας. 

Γράφτε, μιλήστε, φωνάξτε, πρέπει να γυρίσει λίγο το κλίμα. Δεν γίνεται 

διαφορετικά, καταστρεφόμαστε. Δηλαδή η χώρα γίνεται μία... Φεύγουν οι 

επιχειρήσεις, δηλαδή αδειάζει η χώρα και αδειάζοντας τη χώρα, δηλαδή 

ανοίγουν καφέ κάθε μέρα, κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται, ελάτε ρωτήστε το 

Μητρώο μας τι ανοίγουν. Καφέ, εστιατόρια, σουβλατζίδικα. Φεύγουν όμως 

βιομηχανικές δραστηριότητες και η καρδιά της βιομηχανίας. 

 Εμείς έχουμε κι ένα πρόγραμμα, το οποίο θα σας το ανακοινώσουμε πιο 

επίσημα, ένα πρόγραμμα που το κάνουμε πιλοτικό με κάποιες αποικίες, έχουμε 

μια επαφή με Επιμελητήρια ευρύτερα της περιοχής. Υπήρχε μια πόλη εδώ της 

περιοχής μας που έχει μέλος που ήταν μια αποικία που την είχε στη Ρουμανία. 

Εκεί στη Ρουμανία λοιπόν είναι ένα μεγάλο ναυπηγείο. Πώς θα συνδέσουμε τον 

πολιτισμό μαζί με την παραγωγή και τη βιομηχανία. Δεν θέλουμε να εμπλακούν 

οι Δήμοι. Το λέω, όχι γιατί έχω τίποτα με τους Δήμους, κι εγώ άνθρωπος της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήμουν παλιά, δεν γίνεται όμως με τους Δήμους να 

κάνουμε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε την επιχειρηματική κοινότητα 

με τους γύρω γύρω. Με την Μαύρη Θάλασσα, με τη Σικελία, ευρύτερα τις 

περιοχές. Κάνουμε κάτι πειραματικό, πιστεύω θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά, 

έχουμε με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ερευνών μία συνεργασία και αν 

κάτσει αυτό θα είναι παράδειγμα, θα μπορούμε να κάνουμε μετά και με άλλες 
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περιοχές, για να μπορούμε να συνδέσουμε όλη αυτη την πολιτιστική κληρονομιά 

2.500 χρόνων με τα σημερινά κριτήρια. 

 Υπάρχει σε μια αποικία λοιπόν σε μία τέτοια πόλη υπάρχει ένα μεγάλο 

ναυπηγείο. Ενα μεγάλο ναυπηγείο που εμείς αυτη τη στιγμή δεν το ξέραμε, δεν 

έχουμε συνεργασία. Ρώτησα κάποιους ναυπηγούς, τον Βασίλη δεν τον ρώτησα, 

αλλά υπάρχει ένα ναυπηγείο που πρέπει αυτη τη στιγμή με αυτο να 

συνεργαστούμε. Να έρθουμε σε επαφή. Να δούμε τι γίνεται και πώς γίνεται να 

έρθουμε μαζί τους. Και αυτό έχει μια ιστορία πάλι. Πρέπει να ενώσουμε πολλά 

πράγματα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.  

 Εγώ τελείωσα, δεν έχω να πω κάτι άλλο.  

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Συνάντηση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) 

με το σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου Β.Ε.Π.. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δώσω τώρα το λόγο στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του 

ΟΑΕΠ, να σας εξηγήσει, πρέπει να τον ακούσετε, να κάνετε ερωτήσεις και να 

δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Ισως πρέπει να κάνουμε ακόμα μία 

συνάντηση με επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, να κάνουμε μια 

εξειδικευμένη συνάντηση, να ευχαριστήσουμε και τον Ρουσσέτο που είναι μαζί 

μας πάλι σήμερα και μας ακούει. Ο Ρουσσέτος έκανε κι ένα παράπονο οτι δεν 

τον καλούμε, δεν τον καλέσαμε. Εμείς νομίζαμε ότι θα σε καλούμε μόνο για 

εξειδικευμένα θέματα, αλλά τώρα θα σε καλούμε σε όλα τα συμβούλια για 

τιμωρία και πρέπει να έρχεσαι.  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Ηθελα να θέσω και δύο θεματάκια. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, τώρα, πριν ξεκινήσει ο Γενικός Διευθυντής. Για όσους δεν 

τον ξέρετε, ο Ρουσσέτος ο Λειβαδάρος ήταν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 

Βιομηχανίας Πειραιά και Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Πειραιά. 

Πάρα πολύ συνεργάτης του Επιμελητηρίου μας, είχαμε κάνει πολύ καλή δουλειά 

με κλάδους όπως ήταν τα βυρσοδεψεία, έναν κλάδο πολύ δύσκολο, που είχαμε 

καταφέρει και τους κρατήσαμε ανοιχτούς. Δυστυχώς όμως, δεν τους έκλεισε η 

Διεύθυνση, τους έκλεισε η κρίση. Ούτε η κρίση, ούτε η κρίση. Είναι ένας κλάδος 

που ήταν επικερδής. Τους έκλεισε η απαξίωση των νέων. Δηλαδή ο 

βυρσοδέψης, σιγά μη γίνω εγώ βυρσοδέψης. Ενας κλάδος που έχει τεράστια 

υπεραξία σαν προϊόν. Το δέρμα το παίρνει 1 ευρώ από το σφαγείο που γίνονται 

οι σφαγές και το επεξεργάζεται και το πουλάει 50. Αυτή η υπεραξία όχι μόνο την 

χάνει η χώρα αλλά αυτή η υπεραξία χάνεται από τους ίδιους. Κανένας ομως, 

ποιος θα γίνει βυρσοδέψης από τα νέα παιδιά; Μυρίζει η δουλειά. 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Τρία θέματα επιγραμματικά και αν θέλετε μετά στο τέλος 

κάποιες ερωτήσεις τα λέμε. 

 Το πρώτο θέμα είναι ο ΟΛΠ και το master plan το συγκεκριμένο. Αυτή τη 

στιγμή υπάρχουν τρία ακανθώδη θέματα, τα οποία και το Υπουργικό Συμβούλιο 

που συνήλθε στις 25/10 απ' ό,τι καταλαβαίνω δεν προχώρησε. Είναι πέντε 

θέματα τριβής που δεν επιτρέπουν να προχωρήσει το master plan και να γίνουν 

κάποιες επενδύσεις που ο ΟΛΠ, οι Κινέζοι δηλαδή, είναι υποχρεωμένοι.  

 Ποια είναι αυτά τα πέντε θέματα και γιατί το αναφέρω. Θα σας τα πω, θ' 

αφήσω τελευταίο αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα. Μέσα στην χερσαία λιμενική 

ζώνη, που δεν έχει τον άπλετο χώρο βέβαια, ζητάει ο ΟΛΠ ναυπηγείο στο χώρο, 

στο ζωτικό χώρο ανάπτυξης επι δεκαετιών όλων αυτών των 450 επιχειρήσεων, 

δηλαδή αυτό το όφελος το οποίο μέσα από αυτές τις 450 επιχειρήσεις που 

δουλεύουν στη ναυπηγοεπισκευή διαχεόταν στην κοινωνία του Πειραιά, αυτή τη 
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στιγμή θα κλειστεί και θα είναι ένα όφελος του επενδυτή. Ναι, αυτό είναι το 

ένα. 

 Το δεύτερο θέμα είναι, τα περνάω γρήγορα για να φτάσω στο τελευταίο 

που είναι το πιο σημαντικό για μας. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι το Mall που 

θα χτυπήσει τον κόσμο του Πειραιά, το εμπόριο, το τρίτο είναι τα ξενοδοχεία, 

το τέταρτο είναι ο χώρος του ΟΔΔΥ που θέλουν να το κάνουν logistic και 

επομένως θα επηρεαστεί όλος ο σχεδιασμός που έχει γίνει στο Θριάσιο και πάμε 

στο πέμπτο και τελευταίο. Θέλουν, ζητάνε χώρο μέσα στη χερσαία λιμενική 

ζώνη μεταποίησης. Να κάνουν χώρο μεταποιητικο μέσα στην χερσαία λιμενική 

ζώνη.  

 Είναι το πέμπτο θέμα. Σας το λέω υπεύθυνα, ο Βασίλης είναι εδώ, δια 

στόματος του Φώτη του Κουβέλη, του Υπουργού Ναυτιλίας. Αυτά είναι τα πέντε 

θέματα. Αυτό ζητάνε οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή και ειναι ένα από τα πέντε 

θέματα τριβής με την κυβέρνηση. Αλλά επομένως, χρειάζεται μια παρέμβαση 

των συλλογικών φορέων διότι και η κυβέρνηση έχει κάποιες αντιστάσεις. Αν πει 

ότι έχω και τον κόσμο μαζί μου, θα είναι καλύτερα, έτσι; Αυτό είναι το ένα 

θέμα. 

 Το δεύτερο θέμα, το έκτο θέμα του master plan που είναι επίσης σημείο 

τριβής, είναι ότι μιλάμε για κρουαζιερόπλοια, μιλάμε για ανάπτυξη του λιμένα, 

το κυκλοφοριακό; Θα φρακάρει ο Πειραιάς ολόκληρος και αυτό επηρεάζει όλους 

μας, έτσι;  

 Επίσης, και έρχομαι στο προκείμενο, στο δεύτερο θέμα, που είναι τα έργα 

στη Λεωφόρο Σχιστού. Τα έργα στη Λεωφόρο Σχιστού επάνω για να 

αποφορτιστεί η Λεωφόρος Σχιστού και επιπλέον να συνδεθεί όλος ο Πειραιάς με 

την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, που φρακάρει τις ώρες αιχμής και θα 

φρακάρει ακόμη περισσότερο με την ανάπτυξη του Πειραιά, είναι ένα ώριμο 

έργο. Σας λέω το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε αναγκαστικές 
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απαλλοτριώσεις. Ο Σπίρτζης το εξήγγειλε στο Αναπτυξιακό Συνέδριο στην 

Ελευσίνα, στη Δυτική Αττική. Η Περιφέρεια που έχει τα λεφτά έχει αποφασίσει 

να χρηματοδοτήσει τον τεχνικό σύμβουλο. Αυτα πριν από 5-6 μήνες. Το έργο 

έχει σταματήσει και βλέπουμε 270 εκατομμύρια φαραωνικά έργα στην Ακτή 

Μοσχάτου-Καλλιθέας. 

 Σήμερα, Πρόεδρε, θυμάστε ότι υπήρχε μια πρωτοβουλία την οποία 

υπέγραψαν 11 φορείς του Πειραιά. Εντεκα φορείς, τα τρία Επιμελητήρια και 

ακόμα άλλοι 8 φορείς, οι ναυπηγοεπισκευαστές, ο Εμπορικός Σύλλογος κ.λπ., 

κ.λπ.. Λοιπόν, αυτή μπήκε στο συρτάρι και δεν ανασύρθηκε. Βρίσκομαι σε 

επαφή με το γραφείο του Σπίρτζη αυτή τη στιγμή, σήμερα έφυγε ένα μέιλ που 

μπορώ να σας το δώσω, και όταν θα κλειστεί η συνάντηση παρακαλώ πάρα 

πολύ να υπάρχουν και στελέχη από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, να 

δουν αυτή τη συνάντηση. 

 Και το τρίτο και τελευταίο θέμα, είναι κρίσιμο το θέμα του 

κυκλοφοριακού στο Σχιστό. Και το τρίτο και τελευταίο θέμα είναι το εξής: αυτή 

τη στιγμή επεξεργάζονται την αλλαγή των οχλήσεων. Δηλαδή ποια θεωρείται 

μέση όχληση, ποια θεωρείται χαμηλή, ποια θεωρείται υψηλή. Βρίσκεται σε 

εξέλιξη το θέμα. Ηδη οι ναυπηγοεπισκευαστές έχουν στείλει χαρτί στους 

Υπουργούς, κυρίως στον Πιτσιόρλα, που είναι ο υπεύθυνος, ο οποίος το 

εξήγγειλε κιόλας, προβλέπεται και σε νόμο, το εξήγγειλε κιόλας, έτσι; Αφορά τη 

μεταποίηση σαφώς. Λοιπόν, οι ναυπηγοεπισκευαστές στείλανε χαρτί που αφορά 

όμως τους ΚΑΔ, τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων, που αφορούν τη 

ναυπηγοεπισκευή. 

 Εγώ, Πρόεδρε, προτείνω, μπορώ να το συντάξω εγώ αυτό το χαρτί αν 

θέλετε, προτείνω να γίνει μια τέτοια παρέμβαση ώστε να συμμετάσχει το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο όχι στην κατ' επίφαση διαβούλευση που γίνεται στο 

site αλλά πριν, πράγμα που το είχε υποσχεθεί σε μια συνάντησή του ο Γενικός 
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Γραμματέας Βιομηχανίας, έτσι; Οπου δεν θα έχει μόνον τους ΚΑΔ της 

Ναυπηγοεπισκευής, θα έχει όλους τους ΚΑΔ της μεταποίησης. Επομένως, ένα 

τέτοιο χαρτί συμφωνείτε ότι θα πρεπει να φύγει, ώστε να είμαστε από εκείνους 

που θα κληθούν στη διαμόρφωση του θέματος. 

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως ξέρετε τον Ρουσσέτο τον έχουμε συνεργάτη μας σε θέματα 

τέτοια ακριβώς, εξειδικευμένα, τα οποία χρειάζεται η γνώση του και τόσα χρόνια 

η εμπειρία του.  

 Λοιπόν, κ. Διευθυντά ελάτε, έχετε το λόγο.  

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: κ. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ πολύ για την 

πρόσκληση, κυρίες και κύριοι.  

 Θέλω να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί άκουσα επιτέλους 

όλα πάνε καλά και υπάρχει ένα μέρος που όλα πηγαίνουν καλά, αυτό είναι πολύ 

σημαντικό. Ολα πάνε καλά, τα οικονομικά του Επιμελητηρίου. Πήρα την 

ευκαιρία για να πούμε κάτι επιτέλους, ας χαμογελάσουμε και λίγο. Ολα, δεν 

πηγαίνανε ποτέ όλα καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποια θέματα 

που πηγαίνουν καλά και αυτό είναι ευχάριστο. Και επίσης ότι το Επιμελητήριο 

βρίσκεται σε μια φάση εξωστρέφειας, σε φάση εξωστρέφειας βρίσκεται όλη η 

ελληνική οικονομία πιστεύω και ο Οργανισμός μας. 

 Να σας πω δυο λογάκια. Ο Οργανισμός είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου, δηλαδή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, είναι μη 

κερδοσκοπικός, άρα δεν είμαι εδώ για να πουλήσω τίποτα. Είμαι εδώ για να 

ενημερώσω για κάποια πράγματα. 

 Τι προσφέρουμε εμείς. Εμείς μπορούμε να ασφαλίσουμε την εξαγωγική 

σας πίστωση. Δηλαδή, μπορείτε να πουλήσετε σε έναν πελάτη στο εξωτερικό 

ανοιχτά για κάποιο διάστημα, για μας μέχρι ένας χρόνος, 12 μήνες είναι μια 
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βραχυχρόνια πίστωση, οπότε μπορούμε να το ασφαλίσουμε και σε περίπτωση 

που δεν πληρώσει ο πελάτης του εξωτερικού να πάρετε ένα μέρος το οποίο 

φτάνει μέχρι 95% του τιμολογίου, συνήθως είναι 80%, ας πούμε γι' αυτό, το 

80% να το πάρετε από τον Οργανισμό αποζημίωση. 

 Αρα, τι χρησιμότητα έχει αυτό; Η πρώτη χρησιμότητα είναι ότι εάν έχετε 

ήδη κάποιους πελάτες έξω και έχετε προχωρήσει και κάπως τις δουλειές σας, 

συνήθως με τα χρόνια ανοίγουμε περισσότερο την πίστωση, μεγαλώνει ο τζίρος, 

μεγαλώνει ο τζίρος, ανοίγουμε ακόμα περισσότερο την πίστωση και κάποια 

στιγμή αρχίζει και μας πιάνει μια ανησυχία και τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί 

δεν μπορούμε να το ξαναγυρίζουμε πίσω, από πιο χαλαρούς όρους σε πιο 

σκληρούς. Είναι μια λύση λοιπόν, μπορείτε να το ασφαλίσετε και άρα συνεχίζετε 

να έχετε μια χαλαρή σχέση ανοιχτής πίστωσης με τον πελάτη και ταυτόχρονα 

είστε και σίγουροι ότι σε περίπτωση στραβής θα πάρετε τα λεφτά σας.  

 Αλλη χρησιμότητα. Θέλετε να ξεκινήσετε κάποιες δουλειές έξω, έχετε 

μερικούς δυνητικούς πελάτες, λέτε μεταξύ αυτών κάποιοι είναι καλοί, θα ήθελα 

να κλείσω δουλειά ή να πάτε σε μία έκθεση ή να κάνετε κάποιες συναντήσεις 

κ.λπ.. Ζητάτε από εμάς τις πληροφορίες τις σχετικές, δεν δίνουμε τις 

πληροφορίες τις σχετικές δίνουμε όριο όμως, οπότε όταν δώσουμε το πιστωτικό 

όριο και ξέρετε ότι στον Α πελάτη έχετε 50.000 όριο, στον Β πελάτη 5 και στον 

Γ πελάτη 1 εκατομμύριο, αναλόγως κανονίζετε και την πορεία σας. Ξέρετε ποιος 

είναι ο πιο δυνατός, ξέρετε λοιπόν πού συμφέρει, από την πρώτη κιόλας 

συνεργασία να του πείτε, ξέρετε κάτι; Ξεκίνα να δουλεύεις μαζί μου και σου 

στέλνω ανοιχτά. Αρα, λοιπόν, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και σαν εργαλείο 

για να ανοίξετε δουλειές, για να κερδίσετε πελάτες. 

 Τέλος, κάτι που είναι ασφαλισμένο, ένα τιμολόγιο εξαγωγικό δηλαδή που 

είναι ασφαλισμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για τραπεζικό factoring, 

εξαγωγικό factoring που έχουν οι διάφορες τράπεζες, σχεδόν όλες δηλαδή έχουν 
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κάτι τέτοιο, είτε να χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος του δικού μου, 

του Εξωστρέφεια, το οποίο τι παραπάνω έχει; Εχει ένα επιτόκιο καλό για τις 

μέρες μας 4,5% και οι τράπεζες δεν ζητάνε επιπλέον εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

Γιατί αυτό; Γιατί ο Οργανισμός έχει καταθέσει κάποια χρήματα στις τράπεζες γι' 

αυτη τη δουλειά. Επομένως, οι τράπεζες έχουν μια εγγύηση, τον αγοραστή σας 

του εξωτερικού, δεύτερη εγγύηση τα λεφτά του Οργανισμού που είναι εκεί. 

Αρα, σου λέει αν δεν πληρώσει αυτός έξω θα τα πάρω από τον Οργανισμό. 

Επομένως, μπορώ πιο εύκολα να τα δώσω και δεν μετράει αυτό στον 

Ισολογισμό σας, στα βιβλία σας γενικά, σαν δάνειο. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι 

επιβαρυνθήκατε με ένα δάνειο. Αρα, μπορείτε να πουλήσετε σε έναν πελάτη 

έξω, μέχρι 120 ημέρες, αυτό είναι το πρόγραμμα, μέχρι 120 και να πάρετε το 

80% μετρητά. Αυτό απευθύνεται σε όλους. Δηλαδή και στις πιο μικρές 

επιχειρήσεις, δεν υπάρχει όριο. 

 Επίσης, δεν υπάρχει όριο στην ασφάλιση. Δηλαδή και 1.000 ευρώ να 

είναι το τιμολόγιο και 5.000 και 1.000.000, εμείς μπορούμε να το ασφαλίσουμε. 

 Τώρα, για τη χρηματοδότηση υπάρχει ένα όριο προς τα πάνω. Δηλαδή 

είναι μέχρι 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο ανά αγοραστή. Δηλαδή η ίδια 

επιχείρηση εδώ μπορεί να έχει δύο αγοραστές έξω και να πάρει εξωστρέφεια 

χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο για τον αγοραστή Α και 1 εκατομμύριο για τον 

αγοραστή Β. 

 Αυτά είναι σε γενικές γραμμές, είμαι στη διάθεση τη δική σας και του 

Επιμελητηρίου αν θέλετε να κάνετε και το βρίσκετε σκόπιμο να κάνουμε μια 

ανοιχτή εκδήλωση για τα μέλη σας να ενημερωθούν. Εχω φέρει και κάποιο 

υλικό εδώ που μπορούμε να το αφήσουμε ή να το πάρετε εσείς ή να μείνει εδώ 

για όποιον ενδιαφέρεται και δεν θα ήθελα να μιλήσω άλλο για να μην γίνει 

βαρετός μονόλογος και κουραστείτε. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις, εάν νομίζετε ότι 

κάτι σας ενδιαφέρει και θέλετε να το συζητήσουμε, ευχαρίστως.  
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ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Δυο ερωτήσεις ήθελα να σας κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, Δημήτρη. Να σου εξηγήσω οτι εδώ πέρα υπάρχουν 

άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά εκφράζουν και ομάδες. Δηλαδή ο Κανακάκης ο 

Βασίλκης είναι Πρόεδρος των ναυπηγοεπισκευαστών. Αυτοί έχουν εξωστρέφεια 

και κάνουν δουλειές με το εξωτερικό. Είναι η Χριστίνα εδώ η οποια κάνει 

εξαγωγές κι αυτή, έχει ένα εργοστάσιο πολύ καλό με μεγάλη εξαγωγική 

δραστηριότητα, είναι τα παιδιά από την WIMΑ εδώ, είναι ο Λυγερός εδώ που 

κάνει ψυκτικούς θαλάμους και ήταν ήδη στο Ντουμπάι τώρα σε μία έκθεση μαζί 

με τον κ. Παπαμανώλη. Υπάρχουν παιδιά που έχουν εξωστρέφεια, υπάρχουν 

εδώ άτομα που έχουν σχέση με τον τουρισμό, τώρα δεν ξέρω αυτοί αν σας 

χρησιμοποιούν εσάς, μάλλον όχι, ε;  

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Εμείς μπορούμε να ασφαλίσουμε και υπηρεσίες πάντως. 

Δηλαδή αν πουλάτε με πίστωση σε tour operators κ.λπ. και έχετε ένα κίνδυνο 

και φοβάστε, μπορούμε να το καλύψουμε. Απλά λέω ότι αυτό υπάρχει δηλαδή, 

γιατί μπορεί κάποιος να κλείσει τώρα πολλά δωμάτια και υπηρεσίες κ.λπ.. Τον 

κίνδυνο να μην σας πληρώσει ο tour operator απέξω. (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 

 Το ξέρω, γι' αυτό υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι ασφαλίζουμε τους πάντες. 

Κάνουμε έναν έλεγχο εννοείται, αλλά είναι μια δυνατότητα που ίσως αξίζει τον 

κόπο να την αξιοποιήσετε ή να ενημερώσετε τον κλάδο σας, άλλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ τον έφερα να ενημερωθούμε εμείς πρώτα, να δείξουμε τι 

ενδιαφέρον υπάρχει. Ακριβώς. Πες Βασίλη.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ολη η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα είναι εξαγωγική... 

(εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ασφαλίζεται, αυτό είναι το βέβαιο. Τώρα, εμείς 

μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το τιμολόγιο. Δηλαδή εάν είστε στο στάδιο 
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της δημιουργίας αλλά ακόμα δεν έχετε παραδώσει, δεν έχετε τιμολογήσει, το 

τιμολόγιο μπορούμε εμείς να ασφαλίσουμε, κατ' επέκταση και να 

χρηματοδοτηθεί με τα χρήματα του Οργανισμού αλλά όχι απ' ευθείας από τον 

Οργανισμό γιατί δεν είναι τράπεζα, δεν έχει δικαίωμα τέτοιο, μέσω τράπεζας 

αναγκαστικά δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Με τα εχέγγυα του Οργανισμού. 

Αλλά επειδή η τράπεζα σηκώνει ένα πολύ μικρό ρίσκο, συγκεκριμένα η τράπεζα 

διατρέχει τον κίνδυνο της απάτης, δηλαδή αν υπάρξει απάτη από την πλευρά 

του αγοραστή τότε εμείς δεν αποζημιώνουμε, άρα και η τράπεζα δεν θα πάρει 

τα λεφτά της. Αυτή είναι μια απειροελάχιστη πιθανότητα, όμως εξ αιτίας αυτής 

της πιθανότητας μπορείτε να βάλετε τραπεζικά κριτήρια. Εμείς βέβαια 

δουλεύουμε και με τις συστημικές και με τις συνεταιριστικές. Οπότε με τις 

συνεταιριστικές κάποιος αν είναι μέλος, έχει κάποια μερίδα κ.λπ., είναι λιγάκι πιο 

εύκολα τα πράγματα. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Κοιτάξτε, αυτό είναι στα όρια του απίθανου. Είναι πολύ μικρές οι 

πιθανότητες, είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Εχουν συμβεί όμως πολλά. ... κλιματιστικά, ήταν μια εταιρεία που 

είχε κλέψει ουσιαστικά το σάιτ μιας μεγάλης εταιρείας γαλλικής και είχαν φτιάξει 

αποθήκες στην Αγγλία και μαζεύανε απ' όλη την Ευρώπη, από τον άλλον 

κλιματιστικά, από τον άλλον γεωργικά μηχανήματα και σε ένα βράδυ τα είχαν 

κανονίσει μια μέρα πήγαν γεμίσανε όλες τις αποθήκες, τα φορτώσανε και 

εξαφανίστηκαν. 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Να σας πω το εξής: εάν είναι μια εταιρεία η οποία 

φτιάχτηκε, τώρα μιλάμε για κάτι πολύ εξειδικευμένο αλλά, εν πάση περιπτώσει, 

ας το πούμε. Αν ειναι μια εταιρεία η οποία φτιάχτηκε και υπάρχει και την 

αξιολογούμε, δηλαδή ρωτάμε τους οίκους του εξωτερικού κ.λπ. και μας λένε, 

ναι, οκέι, τι όριο θέλετε; Ενα εκατομμύριο. Ενα εκατομμύριο, εντάξει, μια χαρά. 
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Δουλεύει η εταιρεία και τελικά αυτή η εταιρεία εξαφανιστεί σε μια νύχτα, πρέπει 

να αποζημιώσουμε. 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Οι απατεώνες είχαν πάρει τα σάιτ, κάνανε υποκλοπή του σάιτ, 

δηλαδή έστελνε κάποιος μέιλ στην εταιρεία και απαντούσαν αυτοί και δεν το 

είχε πάρει καν η εταιρεία χαμπάρι.  

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Οχι, αυτό δεν ασφαλίζεται από κανέναν. Ξέρετε όμως ότι 

είναι ένας κίνδυνος που κανείς, εφόσον είναι υποψιασμένος όπως λέτε εσείς, 

μπορεί εύκολα να το διασταυρώσει. Γιατί τα σάιτ που λέτε ότι κλέψανε 

προφανέστατα είναι κάποια σάιτ μεγάλων εταιρειών, δηλαδή η κάθε παραγγελία, 

το κάθε PO έχει πάνω πέντε υπογραφές. Αρα, δηλαδή με πέντε τηλέφωνα ή 

τρία τηλέφωνα τέλος πάντων, έχετε διασταυρώσει αν είναι αληθινή ή ψεύτικη η 

παραγγελία. Αρα, το ψάχνετε. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Πολλοί δίνουν με πίστωση γιατί αν ο άλλος θέλει να πουλήσει σε κάποιον 

ο οποίος έχει ήδη προμηθευτές και δουλεύει με τους προμηθευτές του με 

πίστωση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πάλλας. 

ΠΑΛΛΑΣ: Τι χρεώνετε; Προφανώς χρεώνετε κάτι.  

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι, εντάξει. Είπαμε είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, 

προφανώς πρέπει να έχει κάποια έσοδα για να μπορεί να συνεχίσει να κάνει τη 

δουλειά του. Συνήθως δεν ειναι επιτόκιο, είναι ασφάλιστρο, συνήθως για 

μεμονωμένες φορτώσεις είναι 0,8%, από 0,7% μέχρι 0,9% κατά κανόνα 0,8%. 

Δηλαδή αυτό τι σημαίνει; 80 ευρώ στα 10.000. 800 ευρώ στα 100.000, για να 

σας δώσω μια εικόνα. Δεν είναι ακριβό δηλαδή. Γιατί αν σκεφτείτε τα δείγματα, 

τα κούριερ, όλα αυτά που κάνουμε, εκθέσεις κ.λπ..  

ΠΑΛΛΑΣ: Ενα άλλο που ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή από την εμπειρία σας από τι 

ποσό και πάνω αξίζει τον κόπο γι' αυτή τη διαδικασία;  
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ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου αξίζει τον κόπο γιατί αν 

σκοπεύετε να δουλεύετε ανοιχτά, για να ανοίξει η δουλειά πιο εύκολα, είναι 

δηλαδή ανταγωνιστικό το περιβάλλον, δεν μπορείτε να πείτε, ξέρεις κάτι; Εγώ 

θέλω 30% με την παραγγελία και πριν φορτώσω βάλε μου και τα υπόλοιπα 70% 

να τελειώνουμε. Αν δεν είστε σ' αυτή την θέση την τόσο ισχυρή και έχετε 

κόντρα, μπορεί κάποιος άλλος ας πούμε να σας πάρει τη δουλειά, να είναι 

ακριβότερος, να έχει και υποδεέστερο προϊόν ενδεχομένως αλλά να είναι 

άνετος, κάτι Γερμανοι, κάτι τέτοιοι που έχουν τις τράπεζες από πίσω και τα 

λεφτά τα πολλά και λένε, εντάξει, πλήρωσέ με μετά. Λοιπόν, είναι ένα 

εργαλειάκι αυτό, μπορεί να χρειάζεται να το αξιοποιήσετε. 'Η μπορεί να έχει 

παλιώσει ένας πελάτης και λίγο λίγο να τον ανοίγετε. Λίγο λίγο, λίγο λίγο και 

κάποια στιγμή μπορεί να θέλετε ν' ανεβείτε και στα ποσά. Για ποιο λόγο να το 

κρατήσετε και να του λέτε, ωπ, όχι, θα μου πληρώσεις αυτά τα 50 και μετά θα 

σου ξαναδώσω άλλα 50. Γιατί; Αφού μπορεί να ανοίξει.  

 Κοιτάξτε, η διαδικασία δεν έχει κόστος. Είναι οι πληροφορίες - κοιτάξτε, η 

δικιά μας διαδικασία, ο ρόλος του Οργανισμού είναι να την κάνει τη διαδικασία 

ακόμα και για ένα χιλιάρικο. Τα ασφάλιστρα είναι αυτά που είναι, δηλαδή 0,8%. 

Αν είναι πιο μικρό το τιμολόγιο είναι πιο λίγα τα ασφάλιστρα. Εντάξει, οι 

πληροφορίες είναι ένα κόστος ας πούμε, αλλά δεν είναι μεγάλο. Είναι από 60 

ευρώ η Ευρωπαϊκή Ενωση, 70 Ανατολική Ευρώπη κ.λπ., όχι, 100 Ανατολική 

Ευρώπη κ.λπ., 70 οι υπόλοιπες χώρες, δηλαδή Αυστραλία, Αμερική, Καναδάς 

κ.λπ..  

ΠΑΛΛΑΣ: Δηλαδή για 10 χιλιάρικα μια εξαγωγή έχει νόημα; 'Η κάνεις πολλή 

φασαρία για το τίποτα;  

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Οχι, γιατί 10 χιλιάρικα θα δώσετε 80 ασφάλιστρα και θα 

δώσετε κι άλλα 70 ας πούμε για πληροφορίες, δηλαδή 150.  
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ΠΑΛΛΑΣ: Λέω για τη διαδικασία όλη αυτή. Αμα θέλει ένα σωρό, πενήντα χαρτιά 

εκεί... 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Οχι, έχω φέρει μαζί μου και τις αιτήσεις, άμα θέλετε να 

τη φέρω, τις έχω εδώ τις αιτήσεις. Στην ουσία η αίτηση είναι πολύ απλή. 

Δηλαδή τι λέει. Γράφετε τα στοιχεία τα δικά σας, βάζετε ξέρω 'γω ή 

Ισολογισμούς ή κάποια Ε1 κάνα δυο χρόνια, εμείς δεν ελέγχουμε, απλά να 

καταλάβουμε ποια είναι η εταιρεία, με ποιον μιλάμε, αυτό. Δεν ελέγχουμε τον 

εδώ. Ο εδώ είναι ο πελάτης μας, οκέι. Τον έξω κοιτάμε. Και μετά θέλουμε τα 

στοιχεία του αγοραστή σας ή των αγοραστών. Την επωνυμία, αν έχει το ΑΦΜ, 

σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει, όπου υπάρχει βάζουμε το ΑΦΜ, τηλέφωνα, η-

μέιλ, φαξ, website, ό,τι στοιχείο έχουμε, αν μας έχει δώσει, κάποιες φορές το 

κάνουν, επιπλέον στοιχεία από μόνος του είτε Ισολογισμούς είτε κάτι τέτοιο το 

δίνουμε, αν έχουμε παρελθόν συναλλαγών ότι τον δουλεύω 5 χρόνια και κάναμε 

αυτούς τους τζίρους ξέρω 'γω και τώρα ζητάω ένα όριο τόσο, αλλά έτσι κι 

αλλιώς τον δούλευα ήδη, σημαντικό επίσης και το όριο που ζητάτε. Θέλω ένα 

όριο 100 χιλιάρικα. Αυτά είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Και μετά θέλουμε κάποιο 

χρονο, μια βδομάδα ας πούμε για να βγάλουμε το όριο. Να ελέγξουμε δηλαδή 

τις πληροφορίες, να δούμε εάν είναι αξιόπιστος και να δούμε αν μπορούμε εμείς 

να σηκώσουμε αυτό τον κίνδυνο. Και σημειωτέον, εμείς να σηκώσουμε το 

κίνδυνο που έχουμε και αντασφάλιση σε άλλες εταιρείες ασφαλιστικές και 

κρατική εγγυοδοσία, γιατί πολλές φορές λένε πελάτες μας, οκέι, αφού μου 

εγκρίνατε 1 εκατομμύριο φορτώνω 1 εκατομμύριο. Ναι, αλλά εμείς άμα 

πάθουμε ζημιά τα 800 χιλιάρικα θα τα πληρώσουμε, τα 600 θα τα πάρουμε από 

τους αντασφαλιστές. Δηλαδή θα εγγράψουμε μια ζημιά 200 χιλιάρικα, εντάξει. 

Αλλά ο Οργανισμός έχει 170 εκατομμύρια παρκαρισμένα εδώ κι εκεί. Αρα, θα 

συνεχίσει να υπάρχει, να δουλεύει ξέρω 'γω. Εσείς όμως πάθετε ζημιά 800 

χιλιάρικα, θα πάθετε 800, δηλαδή 1 εκατομμύριο ολόκληρο και το οποίο είναι 

διαφορετικό πράγμα.  
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 Αρα, εννοώ το όριο που δίνουμε είναι όριο που μπορούμε να σηκώσουμε 

εμείς. Δεν είναι καλή ιδέα να πάρετε εσείς αυτό τον κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά, 

είναι μια ένδειξη αν θέλετε να αξιολογήσετε τους πελάτες μεταξύ τους, αν 

κάπου έχετε 1 εκατομμύριο και κάπου έχετε 500.000, καταλαβαίνετε ότι ο 

πρώτος είναι πιο δυνατός, πιο αξιόπιστος.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Λογικά η ασφάλιση γίνεται πριν την έκδοση του τιμολογίου, έτσι 

δεν είναι; 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι. 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Εκεί πέρα γίνεται όλος ο έλεγχος. Αν έχει εκδοθεί τιμολόγιο 

υπάρχει δυνατότητα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα από την έκδοση 

τιμολογίου να γίνει ασφάλιση;  

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Οχι. Πρέπει, τυπικά πρέπει να έχουμε υπογράψει το 

συμβόλαιο μεταξύ μας. Στην πράξη εάν εμείς από την ημερομηνία που βγάζουμε 

το όριο και μετά μας έχετε δηλώσει, είτε προφορικά είτε γραπτά, ότι προτίθεστε 

να το ασφαλίσετε, μπορείτε να φορτώσετε. Δηλαδή άμα μας στείλετε το αίτημά 

σας σήμερα και εμείς σας απαντήσουμε ας πούμε την Παρασκευή και τη 

Δευτέρα φορτώσετε είστε μια χαρά. 'Η την Παρασκευή απαντήσουμε και την 

Παρασκευή φορτώσετε είστε μια χαρά. Αν έχετε φορτώσει σήμερα κι εμείς 

εγκρίνουμε το όριο μετά από πέντε μέρες, τυπικά δεν είστε μέσα και άρα εμείς 

δεν μπορούμε να το ασφαλίσουμε.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Και επίσης ήθελα να ρωτήσω το εξής: η ασφάλεια, βέβαια δεν 

ξέρω αν εμπίπτει στη δικιά σας αρμοδιότητα ή να ρωτήσω τον κ. Χιώτη, η 

ασφάλιση αυτή μπορεί να εκπίπτει από την εφορία; Εκπίπτει;  

ΧΙΩΤΗΣ: Φυσικά. Που αφορά συναλλαγή; Βεβαίως. 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Και επίσης η χρηματοδότηση πώς λογίζεται; Λογίζεται ως 

χρηματοδότηση; Ως επιδότηση; Η χρηματοδότηση, γιατί υπάρχει και το άλλο 
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κομμάτι, το κομμάτι της χρηματοδότησης. Παραδείγματος χάριν εμείς που 

έχουμε επιδοτηθεί με προγράμματα ΕΣΠΑ φορολογηθήκαμε. Ελήφθη ως έσοδο 

δηλαδή. Σας ρωτάω γιατί είναι βασικά. 

ΧΙΩΤΗΣ: 'Η μέσα από τις αποσβέσεις, στην αφαίρεση των αποσβέσεων που θα 

γίνουν. Ολα τα προγράμματα... 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Οχι, δεν είναι επιδότηση, γιατί είναι χρηματοδότηση της 

εξαγωγής σας, ναι μεν δεν είναι καινούριο δάνειο, άρα δεν θα γραφτεί στα 

δάνειά σας ότι έχετε και αυτό, αλλά θα πληρώσετε ένα 4,50% στην τράπεζα και 

όχι, δεν θα φορολογηθείτε. Ισα ίσα που έχετε και το... Απλά, δεν προσμετράται, 

είναι προεξόφληση της απαίτησης. Αρα είναι χωρίς αναγωγή.  

......: Αρα, μπορεί να εγγραφεί σαν ένας προσωρινός δανεισμός και όταν 

πληρωθείς από τον πελάτη σβήνει. Μα υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτηθείς μέχρι 

να σε πληρώσει ο πελάτης.  

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Η τράπεζα ναι, θα δώσει το 80% του τιμολογίου και θα 

χρεώσει 4,5%. Και μετά μόλις πληρώσει ο πελάτης θα κρατήσει τους τόκους και 

θα σας δώσει τα υπόλοιπα. Το υπόλοιπο 20% δηλαδή μείον τους τόκους. Αλλά 

αυτό όχι, δεν θα σας επιβαρύνει με φόρους, εννοείται γιατί δεν είναι έξτρα 

έσοδο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ενδιαφέρον πάντως, είναι αξιόλογο. Γι' αυτό είπαμε να 

έρθετε να ενημερώσετε το Διοικητικό Συμβούλιο και να κάνουμε μια εκδήλωση 

πραγματικά και τον Οργανισμό να τον χρησιμοποιήσετε κι εσείς που κάνετε 

εξαγωγές.  

ΜΕΛΟΣ Γ.Σ.: Εχετε κάποιο σάιτ;  

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι, υπάρχει σάιτ, έχω φέρει και κάποια έντυπα εδώ, τα 

οποία τα ακούμπησα προσωρινά στο τραπεζάκι πίσω αν χρειαστεί μπορείτε να 

τα πάρετε, έχω φέρει και μερικές αιτήσεις, τρεις. Οποιοι έχουν πιο πολύ 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
 

  37 

ενδιαφέρον και θέλουν να τις δουν μπορούν να τις πάρουν, να τις κρατήσετε. 

Εννοείται στο σάιτ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και την αίτηση κ.λπ. 

και θα σας αφήσω και την κάρτα μου, μπορείτε να μου τα ζητήσετε κι εμένα για 

τον Οργανισμό να σας τα στείλουμε, δηλαδή σε ψηφιακή μορφή αυτά τα 

έντυπα τα οποάι έχω εδώ. Είναι κάτι πολύ εύκολο. Δηλαδή υπάρχει ένας μύθος 

γύρω απ' αυτό ότι, πω πω, είναι μια τρομερή γραφειοκρατία. Δεν είναι τίποτα. 

Απλά ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι οι έξω. Αυτό, δεν θέλει κάτι άλλο. Δεν 

είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δεν θέλει ειδικό σύμβουλο. Ούτε η ασφάλιση ούτε η 

χρηματοδότηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οτι στηρίζετε τη ναυπηγοεπισκευή, μπορεί να ενταχθεί σ' αυτό 

γιατί έχουν πάθει, πολλοί πλοιοκτήτες πήραν το καράβι μετά φύγανε και δεν 

πληρώθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Αυτό ναι, είναι καλό. Οτι είπαν κι άλλα 

πράγματα εδώ κι άλλοι συνάδελφοι. Απλώς θα ξέρετε κι εσείς με ποιον έχετε να 

κάνετε πιο πολύ μετά. Μετά τους κάνετε και εσείς μια ενημέρωση να μην κάνετε 

τις δουλειές άμα δεν υπάρχει... Μ' αυτόν να μην κάνεις γιατί δεν πρόκειται... 

Ακριβώς, να έχεις έναν έλεγχο του πελάτη.  

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κοιτάξτε, μπορείτε με βάση τα όρια που θα πάρετε  ας 

πούμε να αξιολογήσετε πώς θα κινηθείτε, δηλαδή να δώσετε μεγαλύτερη 

βαρύτητα σε κάποιον που έχετε μεγαλύτερο όριο και άρα είστε πιο ασφαλής, 

μικρότερη βαρύτητα ή περισσότερη πίεση για μετρητά σε κάποιον ο οποίος έχει 

μικρότερο ή καθόλου όριο. Να πείτε ότι εδώ δεν με νοιάζει. Αφού δεν έχω 

καθόλου όριο του λέω μετρητά, του κάνω και μια έκπτωση, αν θέλει ας τα 

δώσει. Αν δεν θέλει, δεν πειράζει, ας στραφώ προς τον άλλον. Κατά κάποιο 

τρόπο δηλαδή επειδή είναι, θεωρητικά είναι πολύ ανοιχτή η αγορά δεν θα 

χάσετε κάτι, γιατί θα μπορείτε να εστιάσετε σ' αυτόν που είναι πιο αξιόπιστος 

τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. 
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 Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα αυτή την αίθουσα τελευταία φορά την 

βλέπετε έτσι, θα ξεκινήσουν οι εργασίες, θα είναι τελείως διαφορετική. Το 

επόμενο συμβούλιο πιστεύω να το έχουμε κάνει, να το κάνουμε στην καινούρια 

αίθουσα, να κάνουμε και μια ωραία γιορτή. Τα γραφεία μας από πάνω τα κάναμε 

τα συμβόλαια, πήραμε και στον 6ο όροφο, καλορίζικα σε όλους μας, πέρσι 

είχαμε πάρει στον 4ο, τώρα πήραμε στον 6ο. Οπως σας είπε και ο Μιχάλης 

βάλαμε στον προϋπολογισμό τον καινούριο να αγοράσουμε κάποια άλλα, ό,τι 

πουλιέται να αγοράσουμε, να έχουμε χώρους για όλους σας, για τα μέλη μας. 

Εμείς είμαστε παροδικοί από 'δω, όλοι θα φύγουμε, το Επιμελητήριο όμως θα 

έχει περιουσιακά στοιχεία μες στο κέντρο του Πειραιά, με το Μετρό μπροστά 

του, να μπορεί να κάνει πράγματα και δράσεις. 

 Τα οικονομικά μας όπως είπαμε, πήγανε πάρα πολύ καλά, έχουν πάει 

πάρα πολύ καλά, εγώ έμεινα πολύ ευχαριστημένος απ' αυτό γιατί τώρα στη Χίο 

άκουσα από άλλα Επιμελητήρια ότι έχουν προβλήματα οικονομικά, πολλά 

προβλήματα οικονομικά κάποια Επιμελητήρια, εμείς πιστεύω ότι θα κάνουμε 

πράγματα. Και κάτι άλλο να πω στη Δήμητρα, γιατί το είπα στις γυναίκες, η 

Δήμητρα συμμετέχει στο Σύνδεσμο Γυναικών Επιχειρηματιών, στα Επιμελητήρια 

ένα σύνδεσμο και θα έχουν κάποιες διαδικασίες το Μάρτιο, ότι αν χρειαστεί να 

γίνει η έδρα του Συνδέσμου εδώ, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Δηλαδή οι 

γυναίκες επιχειρηματίες των Επιμελητηρίων της χώρας να έχουν έδρα το 

Επιμελητήριό μας θα είναι πολύ καλό και πολύ θετικό, να μπορείτε κι εσείς να 

κάνετε πράγματα και να είναι μία δυνατή, γιατί έχουμε αρκετές γυναίκες, 

είμαστε από τα λίγα Διοικητικά Συμβούλια που έχουμε τόσες γυναίκες και πρέπει 

αυτό να το αξιοποιήσετε κι εσείς μόνες σας να κάνετε πράγματα κι εμείς στη 

διάθεσή σας ό,τι χρειαστεί.  

 Και πάλι σας ευχαριστούμε, θα τα πούμε πιστεύω πριν τις γιορτές. Το 

επόμενο συμβούλιο θα είναι αρχές Δεκεμβρίου, τώρα αν η αίθουσα, σίγουρα δεν 
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θα είναι έτοιμη η αίθουσα, δεν το συζητάμε, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Ισως 

να βγούμε και λιγάκι προς την Περιφέρεια, να επιλέξουμε μία περιοχή, να πάμε 

σε ένα δημοτικό συμβούλιο, να πάμε μια Αίγινα παράδειγμα, όχι, είναι χειμώνας, 

δεν κάνει. Πάμε μια Σαλαμίνα παράδειγμα, πάμε κάπου να κάνουμε ένα 

Διοικητικό Συμβούλιο σε μία άλλη περιοχή και μακάρι να το εφαρμόσουμε να το 

κάνουμε δυο φορές το χρόνο, να το κάνουμε στις περιοχές μας.  

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 
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