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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ    ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ     ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ     ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ    ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ    ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΠ 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ    ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 14ης IANOYAΡIOY 2019  
 

  9 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε το Διοικητικό Συμβούλιο, το 1ο του έτους για το 2019.  

 Σας εύχομαι ολόψυχα να είναι μια χρονιά δημιουργική, μια χρονιά 

παραγωγική για τη χώρα μας και μια χρονιά που να μας δώσει, έτσι, μια 

διάθεση, μια αισιοδοξία για να προχωρήσουμε στο μέλλον, γιατί μετά από τόσα 

χρόνια κρίση και που συνεχίζεται, πιστεύω ότι δεν έχουν αντέξει πολλές 

επιχειρήσεις, δεν έχουν επιβιώσει πολλές επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις έχουν 

προβλήματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα τους ακόμα μια χρονιά, 

όπως μπορούμε με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε, να μεταφέρουμε 

τουλάχιστον τα προβλήματα προς τα πάνω, όπου μπορούν να δοθούν λύσεις να 

δοθούν.  

 Ξεκινάμε με το 1ο θέμα που είναι, μάλλον το 1ο θέμα ήταν ο Αγιασμός. Ο 

Αγιασμός έγινε.  

 Με την ευκαιρία, προτείνω να δώσουμε ως οικονομική ενίσχυση στον 

Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης το ποσό των 200 ευρώ για 

προμήθεια ειδών διατροφής για το συσσίτιο που παρέχουν στους άπορους 

συμπολίτες μας. 

 Εγκρίνεται η πρόταση για οικονομική ενίσχυση; 

 Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 10/12/2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης 10/12/2018 

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.  Υπάρχει καμία παρατήρηση; 

Εγκρίνονται ομόφωνα; 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα πρακτικά της συνεδρίασης 10/12/2018. 
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Διοργάνωση εκδήλωσης για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θέλω να σας εξηγήσω τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει ένα 

πρόβλημα μεγάλο από τους φορείς που ασχολούνται με το Λιμάνι. Υπάρχουν 

κάποια θέματα, το οποίο από τη Διοικητική έχει οριστεί μια επιτροπή που είναι ο 

κ. Παπαμανώλης, είναι η κα Γκλεζάκου και η Βίκυ από την πλευρά της 

υπηρεσίας, ταυτόχρονα να οργανώσουν αυτή τη δράση και να ενημερώσουν και 

τη Διοικητική, αλλά ταυτόχρονα να ενημερωθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο για 

το τι ακριβώς γίνεται. 

 Εκεί υπάρχει η σύμβαση παραχώρησης, υπάρχουν κάποια θέματα, 

υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από το κομμάτι της ζώνης, θα γίνει κάποια 

συνάντηση όλων των φορέων στο Επιμελητήριό μας, πιστεύω μέχρι τέλος του 

μήνα και από εκεί θα βγει το πόρισμα να ενημερωθούμε κι εμείς καλύτερα από 

όλους τους φορείς του Πειραιά για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και πώς 

μπορούμε να αντιδράσουμε ή τι πρέπει να κάνουμε.  

 Εγκρίνεται ομόφωνα η διοργάνωση της εκδήλωσης για τη 

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και η επιτροπή ως έχει οριστεί από τη Διοικητική 

Επιτροπή; 

 Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, πήραμε μία απόφαση σαν Διοικητική να κόψουμε την 

πίτα μεταξύ μας, να μην κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις κι όλα αυτά, ούτε και να 

προκαλούμε αλλά και να μπούμε σε λογικές πλέον ότι μεταξύ μας να 

ξεκινήσουμε τη χρονιά, να συνδεθούμε και έγινε για πρώτη φορά, έγινε σε ένα 

πολύ ωραίο μεζεδοπωλείο την περασμένη Παρασκευή, όσοι ήρθατε το 

απολαύσατε. Περάσαμε πάρα πάρα πολύ καλά. Οσοι δεν ήρθατε, χάσατε. 

Πιστεύω ότι του χρόνου να έρθετε. Σας ενημερώνω ότι χάσατε πραγματικά γιατί 

ήταν πάρα πολύ ωραία και θα κάνουμε, καλό είναι να πάρουμε μία απόφαση σαν 

Διοικητική να κάνουμε ένα αποκριάτικο τέτοιο, εγώ δεν διαφωνώ, να κάνουμε 

κάτι αντίστοιχο αποκριάτικο. Θα το πληρώσουμε εμείς όμως, όχι το 

Επιμελητήριο. Να βάλουμε από ένα κατοστάρικο ο καθένας και να το κάνουμε. 

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας, ακριβώς. Θα κάνουμε ένα χορό αποκριάτικο.  

 Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι κάναμε και μια πολύ καλή εκδήλωση, 

όσοι δεν είχατε έρθει στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, με τους 

χρυσοχόους που έγινε στο Μέγαρο του ΟΛΠ. Ηταν μια καταπληκτική εκδήλωση, 

πολύ υψηλού επιπέδου. Μια εκδήλωση πραγματικά που προβάλαμε την ελληνική 

βιοτεχνία, το ελληνικό κόσμημα, πιστεύω ότι πήραμε και πάλι μια απόφαση ως 

Διοικητική να κάνουμε κάτι, να κάνουμε κάτι για τη γυναίκα. Δηλαδή να 

κάνουμε μια τέτοια αντίστοιχη εκδήλωση με τους κλάδους που αφορούν τη 

γυναίκα. Τι είναι αυτό. Είναι και τα κομμωτήρια, είναι το ένδυμα, είναι τόσα 

άλλα πράγματα, το παπούτσι, η τσάντα, το δέρμα, που έχουμε. Γενικά η 

γυναίκα έχει πάρα πολλά πράγματα που αφορούν μέλη μας και κλάδους δικούς 
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μας που μπορούμε να προβάλλουμε και να προβάλλουμε κλάδους που αφορούν 

το κομμάτι αυτό. 

 Πιστεύω ότι θα ξεκινήσει αυτό, είπαμε να το προχωρήσουμε πέρα από 

τον Ιούνιο, να γίνει μια διαδικασία να γίνει αυτή η εκδήλωση κοντά στον Ιούνιο, 

να βρούμε πάλι το χώρο και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Το 

έχουν αναλάβει οι γυναίκες μαζί με σας τώρα όλες μαζί να συμμετέχετε να 

κάνουμε κάτι καλό κι ωραίο. Βάλτε τις ιδέες.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτό θα είναι, Πρόεδρε, σαν μικροέκθεση; Πώς θα είναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μικρές εκθέσεις, μικρά περίπτερα, ταυτόχρονα όμως γίνεται 

μία βραδιά. Μία βραδιά που έρχεται ο άλλος διασκεδάζει, ακούει μουσική, τρώει 

και παρακολουθεί. Είναι μια μικρή έκθεση.  

 Συνεχίζουμε τώρα, λοιπόν. Είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη, μια χρονιά 

παραγωγική. Εμείς όπως ξέρετε έχουμε πάρει απόφαση, μαζί όλοι έχουμε πάρει 

απόφαση ξεκινάμε ήδη τα γραφεία που πάνω τα έχουμε τελειώσει. Εχουμε κάνει 

ένα γραφείο Διοικητικής, ενημερώνω και τα μέλη που έχετε σωματεία ότι είναι 

μια αίθουσα, την οποία την τελειώνουμε πολύ άμεσα, είναι μία αίθουσα 

Διοικητικής η οποία έχει ένα τραπέζι, παίρνει άνετα 10 άτομα το τραπέζι γύρω 

γύρω και υπάρχει κι ένας χώρος που μπορούν να μπουν άλλα 10 άτομα, άνετα 

δηλαδή μια αίθουσα 20 ατόμων μπορεί να πάρει, θα βάλουμε κι έναν 

προτζέκτορα, θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με τα σωματεία άμα θέλετε 

να κάνετε κάποιες μικρές παρουσιάσεις ολιγομελείς, εκτός απ' αυτή την μεγάλη 

αίθουσα υπάρχει μια μικρή αίθουσα στον 6ο που μπορεί να χρησιμοποιείται. Θα 

χρησιμοποιείται φυσικά και από τη Διοικητική και από εμάς, αλλά ταυτόχρονα θα 

είναι και στη διάθεση τη δικιά σας και των μελών μας σε επίπεδο σωματειακό 

οτιδήποτε δράση μπορείτε να κάνετε.  

 Τα γραφεία του Προέδρου είναι ακριβώς από πάνω και κάποιων 

Υπηρεσιών, ακριβώς από πάνω που αγοράσαμε στον 4ο. Εδώ θα μπει η 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 14ης IANOYAΡIOY 2019  
 

  13 

διαδικασία, τώρα πρέπει να ξεκινήσει, το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ ήδη, 

να γίνει αυτή η αίθουσα, είπαμε να αναβαθμιστεί αυτή η αίθουσα, έχουμε πάρει 

ήδη, έχει ήδη γίνει αρχιτεκτονική μελέτη, μας έχουν έρθει οι προτάσεις, τώρα 

είμαστε στη διαδικασία να δώσουμε σε κάποιον το έργο να το προχωρήσει. Να 

γίνει μια αίθουσα πραγματικά τελείως διαφορετική, μια αίθουσα σύγχρονη, που 

να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε για πολλά πράγματα.  

 Είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη, είναι μια χρονιά που θα έχει μια χρονιά 

εκλογική. Δυστυχώς, ό,τι μαζεύτηκε πάλι σκορπίζεται όπως βλέπετε. Πιστεύω 

ότι να γίνουν γρήγορα οι εκλογές, να μην γίνεται όσο πιο μακριά, να μην 

πηγαίνει μακριά αυτή η διαδικασία των εκλογών και, ξέρετε, στη διαδικασία των 

εκλογών χαλαρώνουν τα πάντα και στην ουσία πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε 

μετά τις εκλογές. Αρα, λοιπόν, όσο πιο σύντομα γίνουν οι εκλογές τόσο 

καλύτερα για μας, για να φύγουμε απ' αυτό το προεκλογικό κλίμα και να μπούμε 

πάλι σε κανονικούς ρυθμούς, γιατί η χώρα μας δυστυχώς είναι μια χώρα που 

παράγει 100 και χαλάει 200. Δεν έχει μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Περάσανε 10 

χρόνια, ακόμα δεν έχει μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Το μάζεμα το θεωρούν, το 

κόψιμο μισθών, το κόψιμο συντάξεων, το οποίο κόβονται ταυτόχρονα από την 

αγορά ή δαπάνες από την Υγεία, δαπάνες από την Παιδεία και όλα αυτά τα 

πράγματα που τα έχουμε ανάγκη. Δυστυχώς, τα νέα παιδιά φεύγουν, όπως 

βλέπετε σωρηδόν πάνε στο εξωτερικό. Δυστυχώς, δεν ανοίγουν δουλειές. Πώς 

θα γυρίσει αυτό το κλίμα δεν μπορώ να καταλάβω, μόνοι τους το ξέρουν. 

Πρέπει κάποια στιγμή να μας απαντήσουν, γιατί ίσως δεν γνωρίζουμε, αλλά 

αυτό που βλέπουμε είναι ότι, πιστεύουμε ότι όταν στο σπίτι μας για να πάμε 

καλά βάζουμε 1.000 ευρώ μες στο σπίτι μας κοιτάμε να χαλάμε 900 για να 

μείνουν και 100 ευρώ για μια δύσκολη. Τώρα, πώς γίνεται μια χώρα της να βάζει 

σπίτι της 100 και να χαλάει 2.000  και να λέει ότι πάμε καλά, δεν μπορώ να το 

καταλάβω. 
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 Το θέμα είναι ότι λένε ότι τα νούμερα πάνε καλά, δεν πάνε καλά τα 

νούμερα, δεν πληρώνουν κανέναν, υπάρχουν παράπονα από προμηθευτές, δεν 

πληρώνονται, χρωστάει το Δημόσιο πάρα πολλά χρήματα. Αυτά στεγνώνουν την 

αγορά, στεγνώνουν επιχειρήσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να διαμαρτυρηθούμε 

πάρα πολύ γιατί βλέπουμε τώρα το Δημόσιο, όποιος οφείλει στο Δημόσιο το 

πήγανε 20ετία η παραγραφή. Πήγε 20ετία η παραγραφή σε οφειλές του ΙΚΑ κι 

όλα αυτά, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ενώ ταυτόχρονα, να ρωτήσουμε εδώ και 

τον κ. Χιώτη, η παραγραφή, πότε παραγράφονται τα χρέη προς τους ιδιώτες; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Δηλαδή ένα μαφιόζικο σύστημα. Αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ, δωσ' το 

μας λίγο να το κοιτάξουμε αυτό. Να στείλουμε μια επιστολή να δούμε πώς 

γίνεται.  

 Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να τελειώνει όμως 

η διαδικασία η προεκλογική, γιατί όσο θα συνεχίζεται αυτή, άμα φάμε όλο το '19 

έτσι, δυστυχώς, το '20 θα είναι τραγικό. Το '20 θα είναι τραγικό, γιατί θα έχουν 

δώσει ό,τι έχει μαζευτεί μέχρι τώρα, ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα και δυστυχώς δεν 

θα μπορούμε πλέον μετά πάλι θα ξαναπληρώσουμε εμείς τη νύφη. Οπως το 

ξέρετε, είμαστε οι συνήθεις ύποπτοι. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, έξω η 

οικονομία, η αγορά δουλεύει παράνομα πάρα πολύ, υπάρχει πάρα πολύ μαύρη 

εργασία, υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα μαύρα. Δεν δηλώνονται πουθενά 

και χτυπάνε και τις υγιείς επιχειρήσεις γιατί πάει μια υγιής επιχείρηση να δώσει 

μια προσφορά για μια δουλειά και δίνει ο άλλος τα μισά, λογικό είναι δεν μπορεί 

να δουλέψει αφού ο άλλος δεν πληρώνει καθόλου, δεν έχει υποχρεώσεις. Αυτό 

λοιπόν είναι πολύ ουσιαστικό και σοβαρό, γιατί συν όλα τα χτυπήματα που έχει 

φάει η υγιής επιχείρηση έχει κι αυτή τη μαύρη οικονομία. Οι τράπεζες δεν 

δίνουν λεφτά. Εντάξει, πώς θα λειτουργήσει η αγορά δεν ξέρω. 

 Δεν θέλω όμως να είμαι απαισιόδοξος. Εμείς κάναμε ένα τεράστιο βήμα, 
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μια τεράστια προσπάθεια για την τεχνική εκπαίδευση. Θα το συνεχίσουμε. 

Ξέρετε όμως τι αντιμετωπίσαμε; Εγώ θα σας πω κάτι, είμαι πικραμένος ειλικρινά, 

γιατί βραβεύσαμε παιδιά, πήγαμε στο Σινεάκ όσοι είχατε έρθει και ήταν μέσα 

1.000 παιδιά. Κινηθήκαμε παντού, κάναμε προσπάθειες, πήγαμε στο Ευγενίδειο, 

γεμάτο παιδιά. Ενα παιδί δεν έχει έρθει εδώ να μας βρει και να μας πει ότι, βρε 

παιδιά, κάνετε κάτι. Εμείς βγήκαμε, θέλουμε κάτι, θέλουμε να μας βάλετε σε μία 

δουλειά. Θέλουμε να μας βρείτε κάτι. Είμαστε της Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

Θέλουμε να μας βοηθήσετε. Κανένα παιδί δεν ήρθε, απ' όλα αυτά τα παιδιά δεν 

βρέθηκε κανένα. Δεν ξέρω τι γίνεται στη χώρα μας. Δηλαδή, τόσο βολεμένη 

κοινωνία είμαστε; Δεν ξέρω πώς ζουν τα παιδιά αυτά, τι γίνεται, ποιος τους δίνει 

την πληροφόρηση. Εμείς όμως προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τα παιδιά αυτά 

απευθείας. Τα βραβεύσαμε και μιλήσαμε μαζί τους. Τους είπαμε είμαστε εδώ, 

ό,τι χρειαστείτε ελάτε εδώ. Κάντε ομάδες, ελάτε μαζί μας να σας βοηθήσουμε. 

Εδώ είναι οι επιχειρήσεις, εδώ είναι οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας, να 

δούμε μήπως τους βάλουμε να βγάλουμε πάλι τεχνίτες. Το πρόβλημα της χώρας 

μας θα είναι ουσιαστικό και σοβαρό θα είναι η έλλειψη τεχνιτών. Δεν θα 

υπάρχουν τεχνίτες πλέον. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και τεράστια 

έλλειψη, εμένα προσωπικά μου ζητάνε συνέχεια τεχνίτες. Υπάρχουν κλάδοι και 

δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία να μπουν στην παραγωγική διαδικασία. Δεν ξέρω 

αν η Χριστίνα βρίσκει τεχνίτες εύκολα. Δεν ξέρω αν βρίσκει ο Λυγερός εύκολα 

τώρα. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στο παραγωγικό κομμάτι, υπάρχει τεράστιο 

και ουσιαστικό πρόβλημα. 

 Είμαστε το Επιμελητήριο που βάλαμε πλάτη και είπαμε μπροστά. Πρέπει 

λοιπόν το 2019 να το συνεχίσουμε αυτό και να το τονίσουμε πολύ περισσότερο. 

Εγώ αυτό που θα ήθελα, επειδή τα οικονομικά μας δεν είναι ότι πάνε καλά, καλά 

είμαστε και θα συνεχίσουμε, εγώ θα ήθελα να κάνουμε κάτι πρωτοποριακό και 

πολύ δυναμικό. Εδώ θα ήθελα πολύ, τώρα που γνώρισα και τη γυναίκα του 

Βαγγέλη του Κατσώρη, θα ήθελα μήπως κάνουμε κάποιο τηλεοπτικό σποτ. Ενα 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

16 

σποτ εμείς ως Επιμελητήριο να προβάλλουμε τους τεχνίτες, να προβάλλουμε, να 

μπούμε σε μιά λογική, να κοιτάξουμε τι κόστος χαμηλό μπορούμε να έχουμε, 

μπορεί να μπει σε πολλά κανάλια γιατί είναι υπεύθυνοι, είναι η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη που έχουν και τα κανάλια που πρέπει να παίζουν κάποια σποτ, 

δηλαδή δεν θα έχουμε υψηλό κόστος στη διαδικασία να παίζεται στα κανάλια, 

αλλά τουλάχιστον το κόστος θα είναι στη διαδικασία να βγει το βιντεάκι κι όλα 

αυτά. Να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο σποτ ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 

και να προβάλλουμε το κομμάτι Τεχνική Εκπαίδευση, την εργασία, να 

προβάλλουμε κλάδους. Να δείξουμε ένα βίντεο για να δουν πώς δουλεύει ένας 

τόρνος, πώς δουλεύει μια φρέζα, πώς δουλεύει μια πλάνη, πώς δουλεύει ένα 

χυτήριο, πώς δουλεύει κάτι. Να βάλουμε την εικόνα στην τηλεόραση ότι κάτι 

παράγει, ότι κάτι δουλεύει. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Η εκπομπή είναι δύσκολο πράγμα, δεν μπορούμε να τη συντηρήσουμε 

την εκπομπή. Αλλά ένα διαφημιστικό, ένα σποτάκι να παίζει διαφημιστικό και 

μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε μια εκπομπή.  

 Στείλαμε ήδη ένα έγγραφο στα άλλα δύο Επιμελητήρια και ζητάμε να 

γίνει συνάντηση των Διοικητικών εδώ. Δηλαδή ζητάμε τα άλλα δύο, οι 

Διοικητικές Επιτροπές του Βιοτεχνικού της Αθήνας και του Βιοτεχνικού 

Θεσσαλονίκης να συνεδριάσουμε εδώ, να ξεκινήσουμε από τον Πειραιά. Εφυγε 

ήδη το έγγραφο για να μπούμε πλέον σε διαδικασία να κάνουμε κοινά 

πράγματα, κοινές δράσεις. Εμείς το κάνουμε γιατί μπορεί να πουν, όχι, δεν 

γίνεται το σποτ, εμείς θα ξεκινήσουμε να το δούμε, δεν παίρνουμε απόφαση 

σήμερα, απλώς το βλέπουμε, το πετάμε έτσι, το συζητάμε, να υπάρχει μια 

σκέψη. Εμείς το προτείνουμε να πάμε και στα άλλα δύο Επιμελητήρια, 

ταυτόχρονα όμως να μπούμε και μια λογική, υπάρχει και μια πρόταση από το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης να πάρουμε ένα περίπτερο 

ολόκληρο, δηλαδή όσοι έχουν πάει όπως η Χριστίνα, όπως ο Μιχάλης τώρα και ο 
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Γιώργος, να πάρουμε ολόκληρο το περίπτερο, το νούμερο 7  να το πάρουμε όλο 

τα τρία Βιοτεχνικά Επιμελητήρια και να φέρουμε επιχειρήσεις. Δηλαδή να είναι 

μόνο τα τρία Βιοτεχνικά Επιμελητήρια να πάρουν ένα ολόκληρο περίπτερο. Οχι 

όπως πάμε σε ένα περίπτερο όλα τα Επιμελητήρια, να είναι ξεχωριστά τα τρία  

Βιοτεχνικά. Αυτό πρέπει να είναι μια αιτία συζήτησης, να το κουβεντιάσουμε. Το 

κόστος δεν είναι υψηλό, είναι 50.000 ευρώ που μοιράζεται στα τρία. Εμείς, η 

Θεσσαλονίκη θα πάρει περισσότερο φυσικά, εμείς θα πληρώσουμε πολύ 

λιγότερα. Δηλαδή αυτό θα πάει αναλογία, ποιοι θα έχουν και εκθέτες κι αυτά, η 

Θεσσαλονίκη, η Αθήνα. Θα το δούμε αν πρέπει να γίνει, θα το κουβεντιάσουμε 

αν πρέπει να γίνει, αν μπορούμε να το καλύψουμε, αν έχουμε εκθέτες να 

καλύψουμε και τι πρέπει να γίνει. 

 Αλλά η συνάντηση αυτή των τριών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων εγώ θα 

κοιτάξω όταν γίνει αυτή να καλεστείτε κι εσείς το Διοικητικό Συμβούλιο να 

είσαστε εδώ, θα είναι αυτές οι Διοικητικές Επιτροπές, εμείς όμως μπορούμε να 

είμαστε και το Διοικητικό Συμβούλιο αφού είναι στην έδρα μας μπορεί να 

είσαστε όλοι μαζί, να γίνει μια διαδικασία από κοινού. 

 Αυτά έχω να σας πω. Το θέμα είναι ό,τι άλλα θέματα έχετε βάλτε τα, 

υπάρχει εδώ η Διοικητική να ιεραρχούνται, να μπαίνουν δηλαδή σε μια 

διαδικασία ό,τι είναι σοβαρά και ουσιαστικά, έχει προκύψει ένα θέμα με τα 

Επιχειρηματικά Πάρκα που είναι πολύ πολύ σοβαρό. Το βλέπουμε, το βλέπουμε 

η Χριστίνα και η Αντιγόνη, το παρακολουθούμε, το βλέπουμε, τώρα είναι και ο 

Παπαμανώλης από εκεί, όσοι είναι από εκεί που είναι σε επιχειρηματικές 

περιοχές και ο Γιώργος πρέπει να εμπλακεί σ' αυτό γιατί κάτι αντίστοιχο θα γίνει 

και στη Μάνδρα, να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό γιατί τα 

Επιχειρηματικά Πάρκα ακούγονται φωνές διαμαρτυρίας από πολίτες που έχουν 

εκτάσεις, που έχουν εργοστάσια, γίνεται πολεοδόμηση, βγαίνουν υψηλά 

νούμερα. Είμαστε σε διαδικασία λιγάκι να το δούμε.  
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 Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, εσείς αν έχετε κάποιο θέμα να θέσετε. Ο 

Γιώργος. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα κι από εμένα. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους 

υγεία, δύναμη, τύχη και πάνω απ' όλα πραγματικά δύναμη για δημιουργία. 

Εύχομαι λιγότερο πόνο στους ανθρώπους πραγματικά που περνάνε δύσκολα 

αυτή την περίοδο. Οπως είπε και ο Πρόεδρος έχουμε 10 χρόνια κρίση. 

Πραγματικά, πάρα πολλοί συνάδελφοί μας πονάνε λόγω των προβλημάτων που 

έχουν συσσωρευθεί.  

 Είπαμε προηγουμένως ότι το κράτος δεν θέλει να μας διευκολύνει, ούτε 

ακόμα στις 120 δόσεις. Ο Μάριος ξέρει. Τι θέλω να πω, λοιπόν. Ξέρετε ότι στη 

ΔΕΗ χρωστάει το Ταχυδρομείο 800 εκατομμύρια. Αν τα λεφτά αυτά τα 

χρωστούσε κάποιος επιχειρηματίας θα ήταν στη φυλακή. Κανένας δεν δίνει 

αναφορά και λογαριασμό. Ολα αυτά θα είναι με συνεργασία πιθανόν των 

διοικούντων. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ κακό γιατί έτσι δεν πάμε ένα βήμα 

μπροστά το γρανάζι.  

 Αυτό θέλω να πω. Εύχομαι σε όλους υγεία, τα είπε ο Πρόεδρος όλα, και 

του χρόνου να είμαστε όρθιοι και καλύτερα όλοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να σας πω κάτι. Προχθές πήρα το αυτοκίνητο και έφυγα 

από τα Μέγαρα και πήγαινα προς Ελευσίνα. Και πραγματικά ήταν απογοήτευση 

αυτό που θα σας πω και θα το νιώσετε κι εσείς. Ξεκινώντας φτάνω στη Νέα 

Πέραμο, αριστερά ήταν ένα κουφάρι, ένα κτίριο ερειπωμένο, είναι η Πειραϊκή 

Πατραϊκή. Αυτό το κτίριο που έπρεπε να ήταν ένα πάρκο, η Πειραϊκή Πατραϊκή 

έπρεπε να ήταν χωρισμένο, να είχαν μπει μικρές επιχειρήσεις, μικρές βιοτεχνίες, 

το είχαμε βάλει θέμα κάποια στιγμή και πρέπει να το ξαναδούμε, ποιος το έχει, 

το έχουν τράπεζες, ερειπώνει, πέφτει, ενώ μπορεί να δοθεί και να γίνει ένα 

επιχειρηματικό πάρκο που μπορεί να δώσει δουλειά και να βρουν γη και να 

βρουν χώρο να στεγαστούν νέες επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις και να 
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πάρουν δωρεάν γη, πανέμορφο μέρος, δίπλα στη θάλασσα, με μεγάλες 

προσβάσεις, με τρένο, με οδικό δίκτυο. Κουφάρι, διαλάει. 

 Ξεκινάμε, πάμε πιο πέρα. Φτάνουμε λοιπόν στο κομμάτι των Ναυπηγείων 

της Ελευσίνος. Ολες οι δεξαμενές από κάτω ήταν άδειες. Δεν  υπάρχει 

άνθρωπος. Κάθονται οι εργαζόμενοι. Μιλάμε η Πειραϊκή Πατραϊκή είχε 2.500 

εργαζόμενους. Πάμε στα Ναυπηγεία Ελευσίνος που είχαν 3.000 εργαζόμενους. 

Τώρα πόσοι έχουν μείνει, καμιά 150αριά. Από πάνω είχε τεχνικές σχολές. Εχει 

γίνει hot spot στις τεχνικές σχολές, καταργημένο. 

 Πάμε πιο δίπλα. Δίπλα ήταν ο Ηφαιστος. Ξέρετε πόσους εργαζόμενους 

είχε ο Ηφαιστος; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσους είχε. 2.000, 3.000 

εργαζόμενους. Ξεκινάμε, πάμε πιο δίπλα. ΠΥΡΚΑΛ. Η ΠΥΡΚΑΛ είχε 3.000 

εργαζόμενους. Βγάζαμε δικά μας, δικιά μας πολεμική βιομηχανία. Ερειπωμένη, 

γκρεμισμένες οι μάντρες, γκρεμισμένα όλα, διαλυμένα τα πάντα.  

 Δεν προχωράω πιο δίπλα, φτάνω μέχρι εκεί που μπήκα μες στην 

Ελευσίνα, στο μπλόκο. Από τα Μέγαρα μέχρι εκεί, δεν  πάμε πιο πέρα. Δεν πάμε 

για τις δύο χαλυβουργίες, για τις τσιμεντοβιομηχανίες, δεν πάμε... δεν πάμε... 

Πάμε λοιπόν μέχρι εκεί, σε ένα κομμάτι μιλάμε για 7.000 εργαζόμενους. 7.000 

εργαζόμενοι που δεν έχουν δουλειά και 7.000 που ήταν τεχνίτες, είχαν βγει από 

τις τεχνικές σχολές και προχώραγε. Ποιες πολιτικές ήταν αυτές που 

καταστρέψανε όλα αυτά; Ηταν, μην τα ρίξουμε τώρα σ' αυτή την κυβέρνηση, 

τα ρίχνουμε σε όλους, γιατί μην φτάνουμε στο σημείο και ρίχνουμε τώρα, δεν 

φταίει αυτός εδώ, τα ρίχνουμε σε όλους. Αυτή τη στιγμή ότι καταστράφηκε η 

βιομηχανία μας στη χώρα, δεν εκσυγχρονίστηκε, ήταν πάντα στηριγμένη στους 

δασμούς, πάντα στηριγμένη σε όλα αυτά και δυστυχώς δεν υπήρχε κι ένας 

ελεγκτικός μηχανισμός να ελέγξει και τον ιδιώτη που έκανε τις επενδύσεις εκεί, 

γιατί υπήρχαν ιδιώτες που πραγματικά κάνανε πολύ μεγάλο κακό στην περιοχή, 

αλλά έπρεπε να υπάρχει κι ένα κράτος όμως να τους ελέγχει και να εφαρμόζει 
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τους κανόνες. Δυστυχώς, δεν υπήρχε, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και τώρα 

αυτή τη στιγμή αυτά είναι κουφάρια και γκρεμίζονται. Τουλάχιστον να δοθούν 

σε νέα παιδιά, αν υπάρχουν νέα παιδιά, που να ξεκινήσουν να μπουν σ' αυτή τη 

λογική, γιατί δυστυχώς τα νέα μας παιδιά όπως ξέρετε πολύ καλά τα κάνουμε 

καλούς υπαλλήλους. Δεν βγάζουμε επιχειρηματίες στη χώρα.  

 Μια χώρα που ήταν, η ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν το Α και το Ω, 

δυστυχώς τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να μην θέλει κανένας να πλησιάσει, 

να αγγίξει τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό λέω μόνο με διαφημιστικά σποτ να πούμε 

ότι μπορείς να ξεκινήσεις δικιά σου επιχείρηση, μπορείς να ξεκινήσεις να μπεις 

πάλι ξανά, να ξεκινήσεις να γίνεις βιοτέχνης, να παράγεις προϊόντα, να μπεις σε 

λογικές...  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορεί να είμαστε ανταγωνιστικοί, Πρόεδρε. Και 

φταίει η υψηλή φορολογία και όλα αυτά που είπες προηγουμένως. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Γιώργο, σαν Πρόεδρος του Βιοτεχνικού 

Τμήματος.  

 Ωραία. Αρα, κλείνουμε το 1ο συμβούλιο. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά και 

εδώ είμαστε, ό,τι θέματα υπάρχουν βάλτε τα κι εσείς στο Δ.Σ., στείλτε αν έχετε 

κάποια θέματα, ενημερώστε και τη Διοικητική, πρώτα στη Διοικητική και μετά 

στο Δ.Σ. να μπαίνουν, να προχωράνε θέματα και ό,τι άλλο προκύπτει.  

 Εχουμε πολλά θέματα ανοιχτά, να ξέρετε κάτι. Ολοι οι κλάδοι έχουν 

θέματα. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ναι, ενημέρωση ήθελα να πω. Διαφήμιση κακώς το είπα, ενημέρωση. Το 

ίδιο λέμε. Ενημερωτικό σποτ, όχι διαφημιστικό. Εχεις δίκιο. Ενημερωτικό σποτ, 

να γραφτεί στα πρακτικά, κακώς το διατύπωσα. Ενημερωτικό σποτ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ θα συμπληρώσω εδώ και στον κ. Κατσώρη αυτό που είπε, 
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πάρα πολύ σωστή κουβέντα. Είναι το πρώτιστο η ενημέρωση και αν είναι 

δυνατόν να προσπαθήσουμε τα νέα τα παιδιά με κάποιον τρόπο να τα φέρουμε 

μέσα στις επιχειρήσεις μας, να τις δουν τις επιχειρήσεις. Σωστά. Μπορούμε να 

προσκαλέσουμε, εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα έχουμε δέκα μεταποιητικές 

επιχειρήσεις. Μπορούμε να πάμε π.χ. σε ένα ΕΠΑΛ εδώ πέρα και να πούμε έλα 

να γνωρίσεις την παραγωγή της βίδας, την παραγωγή του ελαστικού. Την 

παραγωγή του ψυκτικού. Να τα δουν τα παιδιά από κοντά, γιατί πλέον αυτό που 

έχουν στ' αυτιά τους καθημερινά είναι η παραπληροφόρηση και ό,τι έχει να 

κάνει σχέση με το android και το κομπιούτερ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν φταίνε τα παιδιά. Οι καθηγητές δεν ξέρουν ότι υπάρχει ο 

Κωνσταντόπουλος, υπάρχεις εσύ, υπάρχω εγώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν είπα, Πρόεδρε, ότι φταίνε τα παιδιά. Εγώ δεν λέω ότι 

φταίνε τα παιδιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπήρχε ένα βιντεάκι που κακώς τώρα, δεν έχουμε καλό 

προτζέκτορα να το παίζουμε, ένα βιντεάκι που είχαν οι Γερμανοί. Το είχαμε 

δείξει, όσοι το θυμόσαστε, είναι ένα καταπλητικό βιντεάκι που το βγάλανε αυτό, 

αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε τώρα γιατί είναι πνευματική ιδιοκτησία των 

Γερμανών ή μπορεί να μας το δώσουν, δεν ξέρω άμα το ζητήσουμε επίσημα. 

Αλλά να το παίξουμε εμείς στην τηλεόραση. Υπάρχει στο διαδίκτυο ένα βιντεάκι 

το οποίο δείχνει τι είναι η βιοτεχνία. Ξεκινάει λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε δει, 

θα το βάλουμε να το δείτε. Ξεκινάει λοιπόν και αρχίζουν και διαλάνε όλα, 

φεύγουν κουμπιά, φεύγουν κλωστές, φεύγουν τα σκουλαρίκια, φεύγουν, 

διαλάνε το χρυσό, διαλάνε οι βέρες, φεύγουν τα πάντα και ξαφνικά μένει ο 

άνθρωπος γυμνός. Και αρχίζει βρέχει, διαλάνε τα κτίρια, οι πολυκατοικίες, 

φεύγουν τζάμια, όλα αυτά. Και αυτοί λένε ένα σύνθημα, κι αυτό βιοτεχνία, αυτό 

βιοτεχνία κι αυτό βιοτεχνία και διαλάνε τα πάντα και ξαφνικά μένει ο άνθρωπος 

με ένα φύλλο συκής. Από πάνω λοιπόν κάθονται γυμνοί. Ενα καταπληκτικό 
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βίντεο. Θα το δούμε λιγάκι με την Υπηρεσία και θα σας το στείλουμε με ένα μέιλ 

στα μέιλ σας να μπείτε να το δείτε, το έχουν οι Γερμανοί. Το είχαμε βάλει και 

στο Σινεάκ, το είχαμε βάλει και στο Ευγενίδειο νομίζω. Είχαμε πάρει την έγκριση 

των Γερμανών. Αυτό το είχαν κάνει τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της Γερμανίας 

και το παίζανε σε όλα τα... τηλεοπτικό σποτ. Και το έχουν και στο διαδίκτυο. Και 

είναι ένα καταπληκτικό, δηλαδή άμα μας το δώσουν, πρέπει να ρωτήσουμε, δεν 

ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, μας είχαν πει το οκέι τότε, αλλά δεν ξέρω αν 

μπορούμε και επίσημα, το κάνουμε και επίσημα και μπορούμε να το παίζουμε. 

Είναι καταπλητικό, έχει γίνει πολλή δουλειά. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-

διάλογοι) 

 Αυτό μπορεί να παίξει και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα εκεί. Εκεί δεν 

χρειάζεται. Απλώς, μόνο να το πάρει κάποιος να του βάλει μια ωραία μουσική, 

με δικά μας λόγια, να το φτιάξει στα ελληνικά, να πάρει την εικόνα και να το 

παίξει. Εμείς είχαμε βάλει μια μουσική του Σπανουδάκη. Εξηγούσαν στον 

Γερμανό τι ειναι η βιοτεχνία και ξεκίναγε λοιπόν, ξεκινάγε στο χαρτί κι άρχισε 

διάβαζε ένα βιβλίο. Το βιβλίο ξέφευγε, διάλυαν τα φύλλα. Μετά ξαφνικά 

σηκώνεται μια  γυναίκα και της έφευγαν τα κουμπιά, φεύγανε οι κλωστές. Από 

το αυτοκίνητο φεύγανε τα παρμπρίζ, διάλαγε το αυτοκίνητο, δεν έμενε τίποτα. 

Δηλαδή διαλάγανε τα πάντα, πέφτανε τα κτίρια από πάνω. Ενα καταπληκτικό, 

πολύ ωραίο. Και το σύνθημά τους ήταν στα γερμανικά ότι κι αυτό βιοτεχνία και 

αυτό βιοτεχνία και αυτό βιοτεχνία. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Τώρα μου λέει ο Δημήτρης έχει βγει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο για 

τον ΟΑΕΔ του Θριασίου. Αυτό όσες επιχειρήσεις είναι στο Θράσιο, όχι Μεγαρίδα, 

Θριάσιο, είναι μόνον όσοι είναι ΟΑΕΔ Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργος. Ούτε 

Λιόσι ούτε από την πλευρά των Μεγάρων. Αυτό λοιπόν είναι ένα καλό 

πρόγραμμα για 3.000 εργαζόμενους που είναι πάνω από 46 ετών και να είναι 6 

μήνες άνεργοι. Τώρα πού θα τους βρουν αυτούς τους 3.000 εργαζόμενους και 
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να ειναι έξι μήνες άνεργοι και πάνω από 45 ετών, πιστεύω ότι θα το απλώσει και 

στις γύρω γύρω περιοχές για να καλυφθεί το πρόγραμμα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θα συμπληρώσω τον Πρόεδρο. Είναι πιλοτικό το πρόγραμμα 

γιατί εμείς κληθήκαμε σαν Επιμελητήριο και πήγαμε στο Δήμο Ασπροπύργου, ο 

οποίος ο Δήμος Ασπροπύργου έχει, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, για όσους 

ενδιαφέρονται βέβαια, έχει δείξει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τις 

ηλικίες από 45 χρονών και άνω και έχει δημιουργήσει μάλιστα και μέσα στο 

Δήμο ένα πρωτοποριακό, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, μπορεί να το ξέρει ο κ. 

Χιώτης, ένα πρωτοποριακό γραφείο ευρέσεως εργασίας. Εγώ ήδη σαν 

επιχείρηση, σας το λέω αυτό γιατί ήδη το ακολουθώ εγώ προσωπικά για το δικό 

μου προσωπικό και τον γιό μου που τον έχω μέσα σαν υπάλληλο τον στέλνω 

αυτή τη στιγμή και κάνει κάποια σεμινάρια. Εχει βγάλει καμιά δεκαριά 

ειδικότητες το γραφείο ευρέσως του Δήμου Ασπροπύργου, σε συνεργασία με 

τον ΟΑΕΔ, το οποίο είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την πλευρά του Θριασίου 

Πεδίου. Ομως, αύριο μεθαύριο μπορεί αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα αν πάει 

καλά, γιατί είναι τεράστια η περιοχή του Θριασίου, έτσι; Εχει τις περισσότερες 

ίσως επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, είναι τεράστια η οικονομία εκεί πέρα. Αύριο 

μεθαύριο το πιλοτικό πρόγραμμα να ανοίξει και σε άλλους Δήμους. 

 Θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι και σαν Επιμελητήριο αλλά και σαν 

επιχειρηματίες να το γνωρίζουμε το πρόγραμμα αυτό, γιατί μπορεί να μας 

εξυπηρετήσει κι εμάς. Εγώ όπως το είδα αυτή τη στιγμή, που το ακολουθώ ήδη 

σε πρώτη φάση, είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπως είναι και πολύ 

ενδιαφέρον - ο κ. Παπαμανώλης εδώ είναι; Με τον κ. Μανιαδάκη, Γιώργο, εσύ 

πήγες; Οπως είναι πολύ ενδιαφέρον να μπούμε και στην πλατφόρμα, που το 

ακολουθούμε αυτή τη στιγμή σαν Επιμελητήριο, ήδη έχουμε ξεκινήσει εγώ σαν 

επιχείρηση, ο κ. Παπαμανώλης και ο κ. Λυγερός αν δεν κάνω λάθος, του 

Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.  
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 Υπάρχουν κάποια πράγματα δηλαδή και εμείς πρέπει λιγάκι να 

ευαισθητοποιηθούμε να τα ακολουθήσουμε, διότι εντάξει, καλό είναι βέβαια να 

κάνουμε και παράπονα, αλλά αν δεν ακολουθήσουμε κι εμείς κάποια πράγματα 

να τα τρέξουμε, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε για να τα δώσουμε και 

φώτα είτε στα παιδιά είτε και σε άλλες επιχειρήσεις, είτε να δημιουργήσουμε και 

κάποιες βάσεις για να δώσουμε μια μελλοντική ανάπτυξη όσον αφορά το θέμα 

της βιοτεχνίας. 

 Το Επιμελητήριό μας τους τελευταίους μήνες ακολουθεί κάποια πάρα 

πάρα πολύ σοβαρά προγράμματα και έχει λάβει μέρος σε πολύ σοβαρά πιλοτικά 

προγράμματα όπως είναι αυτό του Θριασίου Πεδίου, που αξίζει κάποιος, και του 

Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, που αξίζει κάποιος να τα παρακολουθήσει. Σας 

το λέω προσωπικά και νομίζω ότι και ο Πρόεδρος θα συμφωνήσει, ότι πρέπει να 

τα δείτε και εσείς, γιατί πιστεύω ότι θα βοηθηθούμε πάρα πάρα πολύ όσον 

αφορά κάποιες διαδικασίες που έχουν αρχίσει και δημιουργούνται μέσα από τους 

ίδιους εμάς, έτσι; Από εμάς έχουν δημιουργηθεί αυτά, από το Επιμελητήριό μας. 

Δείτε τα. σ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αρα, Πρόεδρε, πρέπει να πιέσουμε να γίνουν και σε άλλες 

περιοχές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πιλοτικό. Εγώ συμμετείχα από την αρχή του προγράμματος 

αυτού, όταν ήρθε η Παγκόσμια Τράπεζα. Ηρθε η Παγκόσμια Τράπεζα και 

προσπαθήσανε αυτοί, γιατί αυτοί το χρηματοδοτούν στην ουσία και μπήκαν στη 

λογική πλέον να δουν, αυτοί δεν ξέρανε τι ειδικότητες θέλουμε, γιατί εκεί πολύ 

καλά έθεσε τότε και το Εργατικό Κέντρο της Ελευσίνας, ο Λύκος, ότι υπάρχει 

πρόβλημα στο Θριάσιο λόγω ότι υπάρχει πολύ το logistic, υπάρχει πρόβλημα 

από χειριστές κλαρκ, το οποίο όμως δεν  υπάρχει πιστοποίηση. Δηλαδή δεν 

υπάρχει τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν άνθρωποι να πάρουν διαδικασία 

προϋπηρεσίας για να έχουν πιστοποίηση. Η έλλειψη χειριστών κλαρκ είναι 
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τεράστια στο Θριάσιο. Θα βρίσκανε δουλειά πολύς κόσμος δηλαδή, για την 

απασχόληση μιλάω. 

 Μετά, υπήρχαν κομμάτια που αφορούν το κομμάτι των διυλιστηρίων. 

Υπάρχουν εξειδικευμένα εργοτάξια που ασχολούνται με τα διυλιστήρια, με 

σωλήνες, με πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές, για κομμάτια με το φυσικό 

αέριο, για κομμάτι πετρέλαιο, καύσιμα κι όλα αυτά. Αυτό πάλι είναι ένα κομμάτι 

το οποίο μπορεί να ενταχθούν, να μπουν κάποιοι τεχνίτες. 46 ετών δεν μπορεί 

όμως να πάει εκεί τεχνίτης, εκεί προέκυψε το πρόβλημα. Ναι, έχουμε λίγους. Το 

θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειάζονται πολλοί. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Στον συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχουν όμως κι άλλοι τομείς που 

μπορεί να πάνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα όμως είναι ότι στα κλαρκ μπορεί να πάει ένας 46 ετών. 

Και κάναμε ένα διαχωρισμό και ζητήσαμε κάποιες ειδικότητες, κάναμε πολλές 

ειδικότητες, που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει η περιοχή. 

 Το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολλές θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν θα 

απορροφηθούν σίγουρα γιατί δεν υπάρχουν τόσοι άνεργοι στην περιοχή με 

αυτά τα στοιχεία. Με αυτά τα στοιχεία. Αρα, λοιπόν, αναγκαστικά αυτό θα το 

δούνε στην πορεία. Αυτό είναι ευέλικτο, θα απλώσει και θα βάλουν κι άλλες 

περιοχές για να αντλήσει κόσμο και να μπει σ' αυτή τη λογική. 

 Μετά, το κομμάτι, το πρόβλημα το σοβαρό το δικό μας είναι το κομμάτι 

των πιστοποιήσεων. Το κομμάτι των πιστοποιήσεων εμείς κάποτε ξεκινήσαμε, 

το Επιμελητήριο, το '11, το '12 να μπει στη διαδικασία, είχαμε πάει στον ΕΟΠΕ, 

είχαμε πάει στον ΕΕΣΥΔ και μπήκαμε στο κομμάτι να κάνουμε, να μπούμε στη 

διαδικασία πιστοποιήσεων. Να πιστοποιούμε εμείς επαγγέλματα. Τέλος πάντων, 

εκεί μπήκαμε... (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

 ....στο Υπουργείο να ζητήσουμε μια παράταση γι' αυτούς τους 
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ανθρώπους. Οταν σας είχε δοθεί μια παράταση που βγάλατε άδειες εσείς, 

κάποιοι δεν βγάλανε άδειες τότε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Της πιστοποίησης. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν δίνουν εξετάσεις, δεν υπάρχουν εξεταστικές επιτροπές να 

δώσουν εξετάσεις. Οχι τους παίρνουν την άδεια. Δεν τους δίνουν άδεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν έχει άδεια πώς θα λειτουργήσει;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αν δεν έχει πιστοποιηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων, έχουν προκύψει πολλά θέματα με το κομμάτι των 

αδειοδοτήσεων και των πιστοποιήσεων. (Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-

διάλογοι) 

 Φεύγανε οι ψυκτικοί και πηγαίνανε στην Κύπρο να πάρουν πιστοποίηση, 

για να έρθουν να δουλέψουν εδώ. Και να σας πω κάτι ξεκάθαρα; Πώς δουλεύει 

ένα κράτος; Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα ΚΤΕΟ. Ενα κυπριακό αυτοκίνητο με 

κυπριακές πινακίδες έρχεται σε μένα, περνάει ΚΤΕΟ κανονικά, στέλνω τα χαρτιά 

στο Υπουργείο Μεταφορών της Κύπρου εγώ, με ένα κούριερ φεύγει από εμένα 

και μέσα σε τρεις μέρες έχει έρθει με κούριερ ένα χαρτί ΚΤΕΟ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και πάει στον ιδιοκτήτη απευθείας στο σπίτι του. Και έχει ΚΤΕΟ, 

δηλαδή αναγνωρίζει, δεν το έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα αυτό, μόνον η Κύπρος 

το έχει και σε τρεις μέρες τον εξυπηρετεί χωρίς να πάει ο πολίτης εκεί. 

Αυτομάτως. Του αλλάζει το χαρτί το δικό μου, το αλλάζει και το κάνει δικό του, 

για να εξυπηρετήσει, που δεν γίνεται ούτε στην Ευρώπη αυτό. Και σήμερα 

λοιπόν να σας πω και το λέω και δημόσια για να γραφτεί και στα πρακτικά, 

σήμερα ήμουν επιτροπή του ΙΚΑ και έρχεται ένας πολίτης που παίρνει 500 ευρώ 

σύνταξη και έχει πάθει και εγκεφαλικό και ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε στη 

σύνταξη του βάζανε ένα ποσό για τη γυναίκα του. Και φεύγει αυτός ο άνθρωπος 

και πάει, όταν πήρε τη σύνταξη του λένε να βγάλει, πάει στο ΙΚΑ και λέει 
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δηλώνω ότι εγώ αυτή τη στιγμή η γυναίκα μου βρήκε δουλειά και της είπανε να 

τη βγάλω από το βιβλιάριο γιατί έχει δικό της βιβλιάριο. Και πάει στο ΙΚΑ και τη 

βγάζουν από το βιβλιάριο και αυτουνού όμως δεν του βγάλανε απ' τη σύνταξη 

ένα ποσό μικρό που έπαιρνε και του έρχεται τώρα μετά από τόσα χρόνια που 

παίρνει 500 ευρώ, 5.000 ευρώ να επιστρέψει στο ΙΚΑ. Με εγκεφαλικό ο 

άνθρωπος, μεγάλης ηλικίας και άρχισε και λέει, ρε παιδιά, εγώ πήγα στο ΙΚΑ και 

έκανα τη διαδικασία όλη αυτή, μου είπανε να πάω. Την έβγαλα από το βιβλιάριο 

γιατί δουλεύει κι έχει δικό της βιβλιάριο. Και λέει, έπρεπε να πας στο τάδε 

γραφείο. Δηλαδή, δεν μπορεί ακόμα το Ελληνικό Δημόσιο ένα γραφείο με το 

δίπλα να συνεργαστεί, να πει ότι έβγαλε το βιβλιάριο, δεν σημαίνει ότι... Αφού 

σου λέει, δουλεύει η γυναίκα μου, το είπε. Ε, αυτός ο άνθρωπος όμως, δεν 

μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε. Είναι τραγικό. 

 Λοιπόν, πιστεύω ότι τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.  

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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