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ΠΑΡΟΝΣΔ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ    ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΘΑΛΑΘΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ     ΑΛΡΞΑΠ ΕΑΛ-ΡΕΔΚΗΙ 

ΘΑΟΑΘΑΡΠΑΛΖ ΑΛΡΥΛΗΑ    ΓΑΛΔΕΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΚΑΡΘΗΝΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ    ΓΟΝΚΞΝΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ    ΙΗΝΠΖ ΑΛΡΗΓΝΛΖ 

ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΚΑΡΘΑΗΝΠ     ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΑΛΓΟΗΑΛΝΠ 

ΚΝΠΡΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΚΞΗΠΡΑΟΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΞΟΔΓΗΑΛΛΖ ΔΙΔΛΖ      

ΛΗΘΝΙΑΘΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 

ΛΡΝΟΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΞΑΞΑΖΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΞΑΞΑΚΑΛΥΙΖΠ-ΛΡΝΕΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΞΑΞΑΠΡΑΚΑΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΞΔΟΖΦΑΛΝ ΘΙΔΑΛΘΖ 

ΠΑΚΗΥΡΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΠΗΒΗΠΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ 

ΠΥΡΖΟΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΦΑΛΝΟΓΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΣΟΠΗΘΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΤΑΟΟΑΠ ΚΗΣΑΖΙ 
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ΑΠΟΝΣΔ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ    ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ    ΒΑΠΗΙΑΡΝ ΗΥΑΛΛΑ 

ΘΑΙΝΓΔΟΝΞΝΙΝΠ ΠΡΑΟΝΠ    ΘΑΡΠΥΟΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

ΘΑΟΝΛΗΑΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ    ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΙΓΔΟΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ     ΚΝΓΑΡΠΝ ΞΖΛΔΙΝΞΖ 

ΚΞΑΙΘΑΚΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ     ΛΑΠΡΝ ΓΖΚΖΡΟΑ 

       ΛΗΑΟΣΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

       ΝΟΙΥΦ ΣΟΖΠΡΝΠ 

       ΞΝΙΝΠ ΕΑΣΑΟΗΑΠ 

       ΟΝΠΠΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 

       ΣΗΥΡΖΠ ΚΑΟΗΝΠ 

 

ΤΠΑΛΛΗΛOI ΒΔΠ 

ΓΗΑΓΘΑΠ ΚΗΣΑΖΙ     ΞΑΞΑΓΑΘΖ ΔΓΔΛΗΑ 

ΡΠΝΙΑ ΔΘΚΗΑ     ΘΑΙΝΞΙΑΠΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΘΑΠΗΚΑΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ     ΓΘΙΔΕΑΘΝ ΑΛΛΑ 

ΚΝΕΑΘΗΡΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ    ΙΔΘΑΘΝ ΑΘΑΛΑΠΗΑ 

ΓΔΥΟΓΗΝ ΦΗΙΗΞΞΝΠ     ΠΑΟΟΖ ΔΙΔΛΖ 

ΠΦΟΑΘΖ ΘΑΙΙΗΝΞΖ     ΘΝΙΝΟΑ ΚΑΟΗΑ 

ΣΟΖΠΡΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΒΔΠ 

ΔΓΓΙΔΕΝΠ ΚΑΛΥΙΖΠ     ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΚΑΟΝΚΚΑΡΖ ΔΓΝΘΗΑ    ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΔΙΙΖΠ ΔΠΡΑΘΗΝΠ 

 

ΑΡΙΣΙΝΓΗΝ ΜΔΛΗ 

ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ    ΞΑΙΙΑΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΘΑΙΙΗΝΛΡΕΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ    ΡΠΑΛΡΕΑΟΗΓΖΠ ΛΑΞΝΙΔΥΛ 

 

ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ 

ΚΑΟΝΓΔΛΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε απαξηία, μεθηλάεη ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην. 

 

ΘΔΜΑ 1ο Η.Γ. 

 

Δπικύρωζη πρακηικών Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 12/11/2018. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο έρνπλ θνηλνπνηεζεί ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο 12/11/2018 

θαη παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζή ηνπο.  πάξρεη θακία παξαηήξεζε; 

Δγθξίλνληαη νκόθσλα; 

Δγθξίλνληαη νκόθσλα ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο 12/11/2018. 

 

ΘΔΜΑ 2ο Η.Γ. 

 

Απολογιζμός ηων δύο εκδηλώζεων ποσ πραγμαηοποιήθηκαν, ηην 

01/12/2018 με ηίηλο "ΚΟΜΗΜΑΣΟΣΔΥΝΗΜΑ" και ηην 03/12/2018 με 

ηίηλο "ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΝ 

ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ", 

ζηο πλαίζιο ηοσ διακραηικού έργοσ NEWBRAIN. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγώ λα δώζσ ζπγραξεηήξηα θαη ζε όινπο όζνπο αζρνιήζεθαλ κε 

απηέο ηηο δύν εθδειώζεηο, εηδηθά ζην "Θνζκεκαηνηέρλεκα" ζηνλ Θόδσξν θαη ζε 

όινπο εζάο πνπ ην ζηεξίμαηε, αιιά ήηαλ κηα πνιύ σξαία εθδήισζε. Θαθώο πνπ 

θάπνηνη ζύκβνπινη δελ ήξζαηε, ήηαλ κηα εθδήισζε πξαγκαηηθά πνπ άμηδε, 

αλαβάζκηζε πάξα πνιύ ην ξόιν καο θαη ηε ινγηθή όηη ζηνρεύνληαο ηώξα πιένλ 
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από 'θεη θαη πέξα εμεηδηθεπκέλα αλά θιάδν λα θάλνπκε ηέηνηεο δξάζεηο. Δίλαη ε 

δεύηεξε δξάζε πνπ θάλακε, είρακε θάλεη ηελ πξώηε πνπ θάλακε κηα πνιύ 

σξαία κε ηνλ Νίλν.  

 Ρώξα ζθεθηόκαζηε λα θάλνπκε θαη πήξακε απόθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο ζα 

θάλνπκε κία γηα ηελ γπλαίθα, ην νπνίν ζα αθνξά ηώξα πιένλ, ηη ζα αθνξά γηα 

ηε γπλαίθα. Θα έρεη ην θνκκάηη όπσο είλαη ηα θνκκσηήξηα, θνκκσηέο, ζα εηλαη 

ην θνκκάηη έλδπζε, ζα είλαη ην δέξκα, ε ηζάληα, όια απηά. Δρνπκε πάξα 

πνιιέο βηνηερλίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηα ειιεληθά απηά πξντόληα, δηθά καο 

κέιε θαη ζα ξίμνπκε ην βάξνο καο λα γίλεη κηα πνιύ σξαία εθδήισζε θαη γηα ηελ 

γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα. Γειαδή ζηεξίδνληαο θαη ηε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθόηεηα αιιά ηαπηόρξνλα θαη πξντόληα πνπ αθνξνύλ, ό,ηη αθνξνύλ 

ηε γπλαίθα.  

 Ξηζηεύσ όηη είλαη θάηη ζεκαηηθό, ζα είλαη θάηη πάξα πνιύ θαιό θαη ζα 

ζηεξίμνπκε πάιη από εθεί αξθεηνύο θιάδνπο, ηνπο νπνίνπο πώο δηαθνξεηηθά 

κπνξνύκε λα ηνπο πξνβάιινπκε κέζα ζε κία ηέηνηα έθζεζε ζα παξνπζηάδνπλ ηα 

πξντόληα ηνπο κέζα ζε κία βξαδηά πάιη ζε έλαλ ηέηνην ρώξν. Πθεθηόκαζηε 

απηό λα γίλεη γύξσ ζηνλ Ηνύλην.  

 Δδώ ζέινπκε θαη ηελ έγθξηζή ζαο λα πξνρσξήζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία. 

Υξαία, πνιύ σξαία.  

 Ρν θνκκάηη απηό ηνπ Newbrain είλαη έλα πξόγξακκα πνπ έρνπκε 

αλαιάβεη όπσο μέξεηε θαη ην Δπηκειεηήξηό καο ην πάεη πάξα πάξα πνιύ θαιά. 

Δγηλε ζηελ πεξηνρή ηεο Διεπζίλαο εθεί πνπ ηώξα πιένλ ρηππάεη ε θαξδηά ησλ 

Logistics θαη ησλ κεηαθνξώλ θη εθεί ζα πέζεη ην κεγάιν βάξνο θαη απηό 

δείρλνπλ όια ηα ζηνηρεία, όηη ην θνκκάηη κεηαθνξέο, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε ζα 

γίλεη κέζα από εθεί. Θα θεύγεη ην θνληέηλεξ από ηνλ Ξεηξαηά, ζα πεγαίλεη κε ην 

ηξέλν, ζα νδεγείηαη ζε εθείλε ηελ πεξηνρή θαη εθεί ζα απιώλεηαη θαη ζην 

εκπνξεπκαηηθό θέληξν ηνπ Θξηαζίνπ αιιά ηαπηόρξνλα θαη ζε άιιεο 
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κεηαθνξηθέο εηαηξείεο θαη ρώξνπο πνπ ζα ππάξρεη ε δηαθίλεζε θαη ε δηαρείξηζε 

πξνο παληνύ θαη γηα ηε ρώξα καο, αιιά θαη ηαπηόρξνλα  ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο 

Δπξώπεο.  

 Δίλαη έλα πξόγξακκα ην νπνίν εκείο ην έρνπκε πάξεη καδί κε ηα ιηκάληα 

ηεο Αδξηαηηθήο θαη κε άιια αληίζηνηρα Δπηκειεηήξηα. Ξηζηεύσ όηη θαη γηα καο 

είλαη πνιύ θαιό γηαηί απνθηνύκε θη εκείο κηα εκπεηξία γηαηί δελ ην γλσξίδακε 

απηό ην ζέκα θαη γηα καο είλαη έλα ζρνιείν θαη γηα ηελ πεξεζία θαη πην πνιύ 

γηα ην Δπηκειεηήξηό καο, δειαδή γεληθά γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ, όηη 

απνθηνύκε κηα ηερλνγλσζία πάλσ ζ' απηό ην θνκκάηη θαη από 'θεη θαη πέξα απηό 

ην πξόγξακκα ζα καο δώζεη θαη θηεξά γηα λα πάξνπκε θη άιια αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα ή πάλσ ζ' απηό ην πξόγξακκα ζα ζηεζνύλ θη άιια πξνγξάκκαηα, 

ό,ηη αθνξά ηε κεηαθνξά θαη ηα Logistics.  

 Ξηζηεύσ ζηγά ζηγά θαη κε ηηο άιιεο εθδειώζεηο ζα εκπιαθνύκε θη άιινη 

ζηε δηαδηθαζία. Ζδε θάπνηνη ζύκβνπινη έρνπλ εκπιαθεί, ζα εκπιαθνύλ θη άιινη 

θαη όζνη άιινη δείρλνπλ ελδηαθέξνλ πάλσ ζην θνκκάηη απηό πξέπεη λα 

εκπιαθνύλ πεξηζζόηεξν θαη λα θηλεζεί ιηγάθη ην... Γειαδή λα απνθηήζνπκε 

εκπεηξία θαη δπλακηθή.  

 

ΘΔΜΑ 3ο Η.Γ. 

 

Δπιτειρημαηικά Πάρκα. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μέξεηε γηαηί έρσ βάιεη ηα Δπηρεηξεκαηηθά Ξάξθα; Δπεηδή πνιιά 

παίδνληαη, πνιιά γίλνληαη θαη γίλνληαη πξάγκαηα ηώξα πιένλ, ρσξνζεηνύληαη 

θαηαζηάζεηο, έξρνληαη πνπξγνί θαη απηό πνπ καο έδεημε πάξα πνιύ ήηαλ όηη 

θάπνηα νκάδα αλζξώπσλ πξνζπάζεζε θαη έθαλε κηα ζπλάληεζε κε ηνλ 
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πνπξγό, θαηεβάζαλε ηνλ πνπξγό ζηελ Ξεξηθέξεηα ηεο Διεπζίλνο ρσξίο λα 

θαιέζνπλ θαζόινπ άιινπο θνξείο, έγηλε κηα ζύζθεςε θιεηζηή θαη πήγαλε εθεί, 

ρσξνζεηνύλ θάπνηεο πεξηνρέο. Κπνξεί λα είλαη θαιό, κπνξεί λα είλαη θαθό, δελ 

μέξσ ηη γίλεηαη. Αιιά απηε ηε ζηηγκή θαληαζηείηε όηη ππάξρνπλ άλζξσπνη νη 

νπνίνη έρνπλ πιεξώζεη ηδηνθηεζίεο εθεί θαη μαθληθά κπνξεί λα κπεη ν 

νπνηνζδήπνηε κέζα λα ρσξνζεηήζεη θαη λα πεη όηη εγώ ζα ην θάλσ απηό, ζνπ 

παίξλσ ηόζα, ζην θόβσ ζε ζρέδην αιιά ζνπ ζηέιλεη θαη ζην δεκόζην ηακείν έλα 

πνζό. 

 Ρώξα εθεί πέξα ηη γίλεηαη, ζα πιεξώζεηο δειαδή από πάλσ. Θαη ζνπ 

παίξλεη νηθόπεδν θαη πιεξώλεηο από πάλσ. Δπεηδή ππάξρνπλ ηέηνηα θαηλόκελα, 

εκείο ζα ην δηεξεπλήζνπκε, δειαδή έρσ κπεη ζε κηα δηαδηθαζία κε ηελ Αληηγόλε 

ηε Ιηόζε λα ην εξεπλήζνπκε. Δρνπλ θάλεη έλα ζύιινγν θάπνηνη εθεί ηδηνθηήηεο 

γεο, λα δνύκε. Δκείο όκσο είκαζηε ππέξ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πάξθσλ, δελ 

δηαθσλνύκε, δελ είκαζηε ελάληηα αιιά ππέξ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πάξθσλ όκσο 

κε ηε ινγηθή λα ππάξρεη θαη κηα δηθαηνζύλε θαη λα ππάξρεη έλα δίθαην θαη λα κελ 

εθκεηαιιεύνληαη θάηη.  

 Ρελ Ρεηάξηε έρσ κηα ζπλάληεζε εγώ, δελ μέξσ αλ θάπνηνο άιινο ζέιεη 

λα έξζεη θαη εηδηθά από ηελ πεξηνρή όπνηνο άιινο ζέιεη λα έξζεη. Ρελ θάλνπκε 

ζηνλ Αζπξόππξγν κε απηό ην ζύιινγν, αλ ζεο Σξηζηίλα εζύ κπνξείο λα έξζεηο. 

Νπνηνο άιινο από ηελ πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ή έρεη ηέηνηεο εθηάζεηο, λα 

ην πνύκε θαη ηνπ Ξαπακαλώιε, απιώο ιείπεη ν Ξαπακαλώιεο, είλαη ζε κηα 

εθδήισζε ζηε Κάλδξα πνπ γίλεηαη γηαηί πάιη ππάξρνπλ άιια πξνβιήκαηα πάιη 

από εθεί γηαηί εθεί ρσξνζεηνύλ ηα ξέκαηα θαη όια απηά θαη μαθληθά κπνξνύλ λα 

κπνπλ κεο ζηηο βηνηερληθέο πεξηνρέο λα βξεζνύλ ξέκαηα θαη νη άλζξσπνη απηνί 

λα βξεζνύλ πξν εθπιήμεσλ πάιη, λα βγαίλεη θάλα ξέκα κεο ζηελ επηρείξεζε ελώ 

δελ ππήξρε. Γειαδή όια απηά ζέινπλ κηα πξνζπάζεηα, κηα ελεκέξσζε, κηα 

ζπλερή ελεκέξσζε θαη πξνζπαζνύκε θαη εκείο λα ελεκεξσζνύκε όζν 
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πεξηζζόηεξν γίλεηαη, γηα λα ηελ κεηαθέξνπκε ζηα κέιε καο. 

 

ΘΔΜΑ 4ο Η.Γ. 

Ανακοινώζεις. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρειεηώλνληαο κε απηό ζέισ λα ζαο πσ όηη θάλακε θάπνηα 

πξάγκαηα. Ρα πεξηζζόηεξα ηα είπα, δελ λνκίδσ λα ρξεηάδεηαη λα πνύκε θάηη 

άιιν. Ρν δηάζηεκα από ζπκβνύιην ζε ζπκβνύιην έρνπλ γίλεη θάπνηεο ελέξγεηεο, 

ό,ηη ζπκόκαζηε έρνπκε γξάςεη γηαηί έρνπκε θάλεη πνιιά πεξηζζόηεξα, αιιά 

ζπκόκαζηε θάπνηα. Ππκκεηείραλ νη πεξηζζόηεξνη ηεο Γηνηθεηηθήο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λα ζαο ελεκεξώζσ γηα ηηο ελέξγεηεο από 12/11/2018 έσο 

ζήκεξα 10/12. Λα ηνλίζσ όηη ήηαλ έλαο κήλαο πνπ ηξέμακε όινη πάξα πνιύ, 

θνπξαζηήθακε πάξα πνιύ θαη ην θραξηζηεζήθακε θηόιαο ηαπηόρξνλα. 

 Ζ πξώηε ελέξγεηα είλαη ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ην Θέληξν 

Ρεθκεξίσζεο. Ξξαγκαηνπνηήζεθε ν πξώηνο θύθινο ζπλαληήζεσλ αλά ηξεηο 

επηρεηξήζεηο ζηνλ ίδην θιάδν δξαζηεξηόηεηαο. Ν θ. Ξαπακαλώιεο, ν θ. Ιπγεξόο 

θαη ν θ. Φαλνπξγάθεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδώ ν θ. Φαλνπξγάθεο αλ ζέιεη λα ζπκπιεξώζεη ηελ εληύπσζή 

ηνπ γη' απηό. Ζηαλ πνιύ θαιή εληύπσζε.  

ΦΑΝΟΤΡΓΑΚΗ: Πηε ζπλάληεζε πνπ είρακε κε ην Δζληθό Θέληξν 

Ρεθκεξίσζεο εδώ ζηα γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο θαη ζην νπνίν 

παξεπξεζήθακε εγώ, ν θ. Ξαπακαλώιεο θαη ν θ. Ιπγεξόο, πξαγκαηηθά καο 

παξνπζίαζε ην Δζληθό Θέληξν έλα πάξα πάξα πνιύ σξαίν, πνιύ ελδηαθέξνλ 

πξόγξακκα, ην νπνίν πηινηηθά μεθηλήζακε λα ην αθνινπζνύκε εκείο νη ηξεηο 

επηρεηξήζεηο θαη εγώ ζπγθεθξηκέλα είκαη ν πξώηνο κεηά ηε ζπλάληεζή καο κε ην 
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Δζληθό Θέληξν εδώ πέξα ζηα γξαθεία καο. Ρνπο θάιεζα θαη ήξζαλ ζηνλ 

Αζπξόππξγν θαη θαζήζακε πέληε ώξεο, πέληε ώξεο λα ζπκπιεξώζνπκε απηή 

ηελ πιαηθόξκα. Ρελ είδα πάξα πάξα πνιύ ελδηαθέξνπζα, εγώ ην έθαλα θαη 

εηζήγεζε θαη ζην Δπηκειεηήξην θαη ζηνλ Ξξόεδξό καο όηη λα έξζεη εδώ πέξα ην 

Δζληθό Θέληξν θαη λα αλαπηύμεη θαη ζε όινπο ηνπο ζπκβνύινπο θαη ίζσο λα ην 

θάλνπκε θαη κηα εκεξίδα γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, λα 

δνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο απηήο ηεο πιαηθόξκαο, ε νπνία ελ νιίγνηο γηα λα κελ ζαο 

θνπξάδσ πεξηζζόηεξν, δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο εγγξαθόκελε ζ' 

απηή ηελ πιαηθόξκα λα αλαπηπρζνύλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Ρνπο δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα δειαδή κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο θαη όηαλ ιέκε θαηλνηνκία δελ ελλνώ 

θάηη ην ηδηαίηεξν, θάηη πνπ κπνξεί λα θάλεη ηδηαίηεξν ε επηρείξεζε ή λα είλαη 

παηεληαξηζκέλν, θαηλνηνκία ε νπνία απιά θαη κόλνλ πξνζθέξεη έλα κεγάιν, 

ίζσο ην κεγαιύηεξν έζνδν ζε κία επηρείξεζε, θάηη πνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξν 

θ.ιπ. κέζα απ' απηή ηελ πιαηθόξκα κπνξεί θαη βνεζάεη ην Δζληθό Θέληξν 

Ρεθκεξίσζεο λα αλαπηπρζεί κε απηό ηνλ ηξόπν ε πιαηθόξκα. 

 Δίλαη εληειώο δσξεάλ, εγώ όπσο ην δνθίκαζα ζε πξώηε θάζε θαη 

κάιηζηα ζήκεξα μαλαείρακε κηα ηειεθσληθή επαθή κε ην Δζληθό Θέληξν θαη ηελ 

εξρόκελε εβδνκάδα ηνπο πεξηκέλσ λα μαλαέξζνπλ πάιη ζην εξγνζηάζην λα 

νινθιεξώζνπκε ηελ πιαηθόξκα. Δίλαη ζην 99% νινθιεξσκέλε απηή ηε ζηηγκή. 

Ρν κόλν πνπ δελ γλσξίδσ λα ζαο πσ, πέξα από ην δηαδηθαζηηθό ην νπνίν είδα 

θαη ζαο αλαθέξσ, δελ μέξσ ηη απνηειέζκαηα κπνξεί λα ππάξρνπλ. Αιιά, 

ζίγνπξα νηθνλνκηθά δελ πνλάεη, αμίδεη λα ην δνύκε κόλν θαη κόλν ζαλ θίλεηξν 

θαη ην ζπζηήλσ αλεπηθύιαθηα. 

 Απηά είρα λα πσ εγώ. Δπραξηζηώ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα δηαθόςσ. Θαηαξρήλ, πιεξνθνξεζήθακε από ην Γηαδίθηπν θαη 

κεηά ην επηβεβαίσζε ε θα Θαξαθαηζάλε, ε Αλησλία καο θαη ηελ επραξηζηνύκε 

θηόιαο πάξα πνιύ γηα ηα πξντόληα πνπ έθεξε ζηελ εθδήισζε ζην Θόζκεκα, ζα 
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είλαη ππνςήθηα κε ηνλ ζεκεξηλό Γήκαξρν Ξεηξαηά, ηνλ θ. Κώξαιε. Ρεο 

επρόκαζηε θαιή επηηπρία θαη όπνπ κπνξνύκε ζα είκαζηε δίπια ηεο θαη 

παξνηξύλνπκε θηόιαο θαη όινπο ζαο καθάξη λα ζπκκεηέρεηε ζηα ςεθνδέιηηα 

κήπσο αιιάμεη θάηη, γηαηί δπζηπρώο ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε κάιινλ δελ έρεη 

κπεη ζηε ινγηθή όηη ζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα αθόκα. Ξξέπεη λα κπνπλ 

κέζα νη θσλέο νη δηθέο καο, λα θσλάδνπκε, γηαηί ηώξα έρσ έλα ινγαξηαζκό πνπ 

εγώ ην βξάδπ ζα είκαη ζην Θόληξα από ηηο 10 κέρξη ηηο 12 θαη ζα ην ζέζσ απηό, 

ζα ην δείηε. Ζξζε έλαο ινγαξηαζκόο 167 επξώ ξεύκα ζε ζπλάδειθό καο 

επηρεηξεκαηία, κεληαίνο ινγαξηαζκόο θαη 730 δεκνηηθά ηέιε. Γειαδή ν 

άλζξσπνο έρεη θάςεη 167 επξώ ξεύκα θαη πιεξώλεη 1.160.  

 Γελ δηθαηνινγείηαη ηώξα απηή ηε ζηηγκή, δειαδή αλ νη Γήκνη έρνπλ 

θνπληάξεη, αλ νη έρνπλ πάξεη ππεξάξηζκν πξνζσπηθό, αλ νη Γήκνη δελ κπνξνύλ 

λα θάλνπλ θάπνηα πξάγκαηα, δελ κπνξεί λα ηελ πιεξώλεη πάιη ε επηρείξεζε. 

Γειαδή θηάλεη, δελ κπνξείο λα ηελ ζηεξίμεηο έηζη ηελ επηρείξεζε, γηαηί 

μεθεύγνπκε θαη ιέκε πνιιέο θνξέο Δθνξία, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Γελ είλαη 

κόλνλ απηά, είλαη θαη όια ηα ππόινηπα. Θαη πξνβιέπεηαη, λα ην έρεηε ππόςε 

ζαο, πξνβιέπεηαη όηη κπνξεί λα κπεη θαη θόξνο εθθιεζηαζηηθόο, όπσο έρνπλ ζηε 

Γεξκαλία. Αλ γίλεη δηαρσξηζκόο εθθιεζίαο-θξάηνπο ζα ππάξμεη έλαο θόξνο πνπ 

ζα είλαη εθθιεζηαζηηθόο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ππλερίδνληαο ην λνύκεξν 2 είλαη ε δηνξγάλσζε εθδήισζεο ηνπ 

Θνζκήκαηνο.  

 Λα πσ θη εγώ δπν ιόγηα εδώ πέξα. Νηη δόμα ησ ζεώ πνπ είκαζηε, έηζη, 

ηόζν εμσζηξεθείο θαη θάλνπκε ηέηνηεο εθδειώζεηο. Δπραξηζηνύκε ην 

Δπηκειεηήξην, ηνλ Αλδξηαλό γηα ηε βνύιεζε, ην έρσ πεη θαη ην ιέσ ζε όιν ηνλ 

θόζκν. Δπραξηζηνύκε όινπο όζνη βνεζήζαλε θαη ήξζαηε θαη ήηαλ πξαγκαηηθά 

θάηη θαηλνηόκν, ην νπνίν δελ έρεη μαλαγίλεη, παλειιαδηθά δελ έρεη μαλαγίλεη θάηη 

ηέηνην. Ρέηνηα εθδήισζε βξαδηλή κε σξαίν θόζκεκα, κε κνπζηθή, κε θαγεηό, 
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είλαη ε πξώηε θνξά. Δίλαη πξαγκαηηθά θαηλνηνκία, είλαη θαηλνύξηα εθδήισζε. 

 Παο ελεκεξώλσ όηη όινη νη ρξπζνρόνη είλαη θαηελζνπζηαζκέλνη, έρνπκε 

κεζαύξην ζην ζύιινγν ζπλάληεζε γηα λα θάλνπκε ηελ απνηίκεζε θαη λα πνύκε 

θαη θαηλνύξηεο ηδέεο γηα ηνπ ρξόλνπ, δηόηη ζέινπλ μαλά ηνπ ρξόλνπ όινη ηνπο. 

Θαη ηνλ ΝΙΞ λα επραξηζηήζνπκε πνπ καο βνήζεζε θαη ην Θαλάιη 1, ην ρνξεγό 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπο νηλνπαξαγσγνύο, ηνλ θ. Ρξηπνδάθε θαη ηνλ θ. Αλησλίνπ 

πνπ δώζαλε ρνξεγία θξαζηά. Θαη εηο άιια κε πγεία, ζα πξόζζεηα εγώ.  

 Γηνξγάλσζε εθδήισζεο Newbrain. Δίπεο, Ξξόεδξε, πξνρσξάκε. 

Δίρακε ηελ αηγίδα ηεο εθδήισζεο Start Up Forum ζηελ Διεπζίλα. Θέιεηε λα 

πείηε θάηη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξήγε πάξα πνιύ θαιά. Νρη, εληάμεη, ηα παηδηά απηά θάλνπλ 

πξνζπάζεηεο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπίζεο ζπκκεηείρακε ζε εκεξίδα ζην Δκπνξνβηνκεραληθό 

Δπηκειεηήξην κε ζέκα "Ξεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε - Ξξνθιήζεηο θαη Ξξννπηηθέο 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Ξεηξαηά". Δθεί ήηαλ ε θα Θιέξε Ξεξεθάλνπ. Θέιεηε 

λα πείηε θάηη, θα Ξεξεθάλνπ, γη' απηό; Θαη ν Ξξόεδξόο καο ζηα επαγγεικαηηθά 

βξαβεία ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ. Απηά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξάλσ ζ' απηό εγώ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ ΝΙΞ, ηε Γηνίθεζε 

ηνπ ΝΙΞ. Κπνξεί λα είκαζηε ζε αληηπαξάζεζε ζε πνιιά ζέκαηα, ζ' απηό ην 

ζέκα καο βνήζεζε πάξα πνιύ. Πηόιηζε ηελ αίζνπζα πνιύ σξαία, καο δέρζεθε. 

Ρν κόλν πξόβιεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ην πάξθηλγθ γηαηί ήξζε πνιύο θόζκνο 

θαη έθπγε γηαηί δελ κπνξνύζε λα παξθάξεη, γηαηί γέκηζε ην από πάλσ πάξθηλγθ. 

Δπξεπε λα καο έδηλε θαη από θάησ. Δδσζε ζην ηέινο, ζηελ αξρή δελ έδηλε από 

θάησ θαη κεηά έδσζε ζην ηέινο. 

 Ρν ζέκα είλαη όηη εθεί έθηαηγε ην Ιηκεληθό, όρη, κάιινλ ην Ιηκεληθό είρε 

δώζεη κηα εληνιή γηα ιόγνπο αζθαιείαο όηη από θάησ ιόγσ ηνπ όηη είλαη ην 
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terminal, απηό πνπ έξρνληαη απέμσ νη άλζξσπνη, από ην εμσηεξηθό. Ρέινο 

πάλησλ, έθπγε θόζκνο όκσο αξθεηόο γηαηί κπεξδεύηεθε θαη ην ιάζνο καο ήηαλ 

όηη δελ είρακε βάιεη θαη έλα παλώ ή κηα πηλαθίδα, ηνπιάρηζηνλ λα είρακε θάλεη 

θάηη. Ξξέπεη λα βάινπκε θάηη, κηα ζηήιε θσηόο, θάηη πξέπεη λα έρνπκε γηα λα 

δείρλεη, γηαηί δελ μέξαλε νη πεξηζζόηεξνη. Ξξώηε θνξά ην θάλακε. (παξέκβαζε 

εθηόο κηθξνθώλνπ) 

 Ζηαλ ε παγόδα, αιιά ε παγόδα έρεη θιείζεη εδώ θαη ρξόληα. Θη εκείο ηνπο 

επραξηζηνύκε.  

 Δκείο θιείζακε ηώξα ηα ζέκαηα, θιείλεη θαη ε ρξνληά, είπακε, 

απνθαζίζακε θαη ζαλ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή θαη ζαο ην κεηαθέξνπκε όηη έρεη 

αλαιάβεη ν θ. Φαλνπξγάθεο θαη ν θ. Καηζηνπδάθεο λα κελ θόςνπκε πίηα κε ηε 

κνξθή όπσο ην θάλακε, ζα θόςνπκε κηα πίηα ζαλ Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην, ζην 

πξώην επόκελν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην πνπ ζα θάλνπκε θπζηθά θαη ζα θάλνπκε θη 

έλαλ αγηαζκό θη όια απηά, αιιά λα θάλνπκε κηα εθδήισζε κεηαμύ καο, δειαδή 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ κε ηε γπλαίθα καο ή ην ζύδπγνη νη 

γπλαίθεο, νηηδήπνηε, ην ζύληξνθό καο. Θα βξνύκε έλα καγαδί, θαη ην 

πξνζσπηθό ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, δελ ζα θαιέζνπκε θαλέλαλ, κόλνλ εκείο, δελ ζα 

θαιέζνπκε γηαηί αλ θαιέζνπκε Γήκαξρν πξέπεη λα θαιέζνπκε κεηά θαη ηνλ 

άιινλ... Λα είκαζηε κεηαμύ καο, λα θόςνπκε κηα πίηα κεηαμύ καο, λα 

δηαζθεδάζνπκε θαη λα θάλνπκε κηα βξαδηά -κεζεκέξη ζα ην θάλνπκε; Κηα 

Θπξηαθή κεζεκέξη; Θα ην θάλνπκε βξάδπ; Θα ην ζπλελλνεζνύκε, νη ζπλεξγάηεο 

καο δειαδή νη άκεζνη θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη εκείο. Νιν ην 

Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην. Δίπακε απηό λα είλαη πην δεζηό ην θιίκα θαη λα θάλνπκε 

απηή ηελ εθδήισζε.  

 Ππκθσλείηε θαη ζ' απηό; Λα πάξνπκε θαη ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ, ε Γηνηθεηηθή έρεη ζπκθσλήζεη. Υξαία. Θαη αλ έρεηε θη εζείο θάπνηα 

πξόηαζε, θάπνην καγαδί πνπ είλαη γλσζηόο ζαο θαη δείηε όηη κπνξνύκε λα 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 18 

θάλνπκε θάηη σξαίν, λα βνιεύεη όινπο. Υξαία. 

 Ινηπόλ, ζαο επρόκαζηε θαιέο γηνξηέο, επρόκαζηε θαιή ρξνληά. Θα κηιάκε 

ζπλέρεηα ό,ηη ρξεηαζηεί θαη από 'θεη θαη πέξα ό,ηη εθδειώζεηο έξζνπλ, δειαδή 

όπσο είλαη ηνπ Αγίνπ Πππξίδσλα, έρεη έξζεη κηα πξόζθιεζε γηα ηελ πεξηθνξά 

πνπ θάλνπλ, είλαη ε γηνξηή ηνπ Ξεηξαηά, ζα ζαο έξζεη ε πξόζθιεζε ζε όινπο γηα 

ηελ πεξηθνξά ηνπ Αγίνπ Πππξίδσλα πνπ είλαη ε γηνξηή ηνπ Ξεηξαηά. Ρελ 

Ρεηάξηε μέξεηε είλαη αξγία ζηνλ Ξεηξαηά ιόγσ ηεο ηνπηθήο ενξηήο, 11 ε ώξα. 

Θα πνύκε ηεο Διέλεο λα ζαο έξζνπλ πξνζθιήζεηο θαη ό,ηη άιιεο πξνζθιήζεηο 

ενξηαζηηθέο ηώξα ζα ζαο ζηέιλνπκε ζπλέρεηα ώζηε αλ ζέιεηε θάπνπ λα 

παξεπξεζείηε. (παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

 Θαη πάιη θαιέο γηνξηέο, λα πεξάζεηε όκνξθα κε ηηο νηθνγέλεηέο ζαο θαη 

θαιή ρξνληά λα έρνπκε. 

 Ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
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