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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ    ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ     ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

 

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 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητέ 

πρώην Περιφερειάρχη, αγαπητέ κ. Βουλευτά, σας καλωσορίζουμε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.  

 Είναι το 2ο που κάναμε εκτός από την έδρα μας. Το πρώτο κάναμε στο 

Δήμο Περάματος, το δεύτερο είναι εδώ στον Δήμο Μεγάρων. Καταρχήν, εγώ 

είμαι συγκινημένος γιατί είναι η περιοχή μου, είναι η πόλη μου, από 'δω 

ξεκίνησα, από εδώ δραστηριοποιήθηκα, αυτοί εδώ οι άνθρωποι οι βιοτέχνες με 

έχουν στηρίξει επανειλημμένως σε όλη μου την πορεία την πολιτική και τη 

συνδικαλιστική στον τόπο μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν 

υποχρέωσή μου όχι μόνο να έρθω εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που η αίθουσα 

ήδη έχει γεμίσει.  

 Εμείς όμως προσπαθούμε να κάνουμε μία, να έχουμε μία εξωστρέφεια και 

να στηρίξουμε δραστηριότητες και καταρχήν, κ. Παπαγεωργίου, ελάτε σας 

παρακαλώ πάρα πολύ. Μία θέση στον κ. Παπαγεωργίου. Ελάτε, κ. 

Παπαγεωργίου. Είναι το τιμώμενο πρόσωπο, είναι Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας, που για μας εδώ στην περιοχή με την δραστηριότητα, με την 

ίδρυση του πολιτικού αεροδρομίου που έγινε στην περιοχή μας δημιουργήθηκε 

μια μεγάλη υπεραξία, έχουν έρθει πάρα πολλές σχολές πιλοτών, υπάρχει μεγάλη 

ενοικίαση στα σπίτια, υπάρχουν διάφορα παιδιά που εργάζονται εκεί. Υπάρχει 

μια δραστηριότητα που είναι για μας υψηλής τεχνολογίας που τόσο πολύ 

ανάγκη έχει η χώρα μας, που πραγματικά εμείς ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο το 

έχουμε, είναι για μας ένα τεράστιο πρόβλημα η αποβιομηχανοποίηση της 

περιοχής και η μη βιομηχανική δραστηριότητα. Και σας το λέω αυτό, να δώσω 

ένα παράδειγμα αφού είστε από την περιοχή, από τα Μέγαρα μέχρι την 

Ελευσίνα, μέχρι την είσοδο της Ελευσίνας υπάρχει μια καταστροφή.  

 Τι λέμε καταστροφή. Ξεκινάμε, φτάνουμε στη Νέα Πέραμο, Πειραϊκή 

Πατραϊκή 2.500 εργαζόμενοι. Τώρα ντουβάρια πεσμένα, πεσμένα κτίρια. Αυτό 
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το κτίριο πρέπει να ξαναπάρει ζωντάνια. Ξεκινάμε, πάμε πιο μέσα, Ναυπηγεία 

Ελευσίνος. 2.500 εργαζόμενοι, κάποτε είχε φτάσει και 3.500. Τώρα είναι 300 και 

είναι απλήρωτοι. Πάμε πιο μέσα Ηφαιστος. 1.500 εργαζόμενοι. Πάμε πιο μέσα, 

ΠΥΡΚΑΛ. 2.500 εργαζόμενοι. Να μην μιλήσω για τη ΓΙΟΥΛΑ, το γυαλάδικο που 

είχαμε πόσους χιλιάδες εργαζόμενους κι εκεί, να μην μιλήσω για τις δύο 

Χαλυβουργίες, να μην μιλήσω για τα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, 5.500 

εργαζόμενοι. Να μην μιλήσω για τις τεχνικές σχολές, που για μας η τεχνική 

εκπαίδευση είναι το Α και το Ω σήμερα στον τόπο. Αν δεν ξαναβγάλουμε 

τεχνίτες, αν δεν ξαναπάρει μπροστά η βιοτεχνία, αν δεν ξαναπάρει μπροστά η 

παραγωγή, δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε από την κρίση.  

 Εμάς το σύνθημά μας είναι παραγωγή διέξοδος από την κρίση.  

 Θέλω λοιπόν να προσφωνήσω λιγάκι τους καλεσμένους μας που είναι 

σήμερα εδώ έναν έναν, για να μην ξεχάσω και κανέναν. Καταρχήν, να 

ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Αθανάσιο τον Γκούρα, τον Βουλευτή του 

πρώην Υπόλοιπου Αττικής και τώρα έχει επιλέξει να ειναι Βουλευτής στη Δυτική 

Αττική.  

 Μαλλον όχι να καλωσορίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που 

μας φιλοξενεί στην αίθουσά του και αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, τον 

Γρηγόρη τον Σταμούλη, τον Δήμαρχο Μεγαρέων. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ 

για την βοήθεια που μας έδωσε για να κάνουμε σήμερα αυτή τη διαδικασία.  

 Τον Γιάννη τον Σγουρό τον ξέρετε, πρώην Νομάρχη Αθηνών, μετά 

Περιφερειάρχη Αττικής, έναν άνθρωπο που έχουμε συνεργαστεί χρόνια στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, ένας άνθρωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Η Σταυρούλα η Δήμου, υποψήφια Βουλευτής τώρα του ΚΙΝΑΛ και 

Περιφερειακή Σύμβουλος, πρώην Αντινομάρχης, συνεργάτις χρόνια στη 

Νομαρχία.  
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 Τον Γιώργο τον Μιχάλαρο, πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

και νυν Δημοτικός Σύμβουλος. Τον Γιάννη τον Μιχάλαρο, Δημοτικό Σύμβουλο. 

Τον Γιώργο τον Μπερδελή, υποψήφιο Δήμαρχο Μεγαρέων και Δημοτικό 

Σύμβουλο Μεγάρων. Τον Δρυμούση τον Κώστα, Δημοτικό Σύμβουλο, τον 

Κουτσίκο τον Παναγιώτη, είναι ο Πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού και του 

Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου, την κα Κανατσούλη Διονυσία, είναι η Γενική 

Γραμματέας του Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου, τον Σκορδά τον Χρήστο, 

είναι διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, τον Κότσιρα τον Γιώργο, είναι 

υποψήφιος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αττική. Τον κ. Μίχα 

Λεωνίδα, είναι υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον κ. Σγουρό. Και η 

Μαρία η Μιχάλαρου, υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με τον κ. Σγουρό.  

 Ο Καλατζής ο Θόδωρος είναι από το Υπουργείο Οικονομικών, 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κ. Παναγιωτόπουλος Ευθύμιος, 

Αερολιμενάρχης στην Πάχη. Η κα Μαργαρίτα Πρίφτη, Αντιπρόεδρος της 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Κινέτας και υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος. Ο 

Παπαβασίλης ο Γιώργος είναι Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Ο 

Γιάννης ο Μουρτζούκος και συγγνώμη φίλε Γιάννη, είναι ο Αντιπρόεδρος του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Ο Σπύρος ο Τσούνης είναι υποψήφιος 

Δημοτικός Σύμβουλος, ο Κουντουριώτης ο Δημήτρης είναι καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο Ξάνθης, νομίζω και τον κ. Ζαμπράκο τον ανέφερα, αν δεν τον 

ανέφερα είναι και ο κ. Ζαμπράκος εδώ, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Πειραιά. Ο κ. Καράμπελας ο Κώστας είναι Δημοτικός Σύμβουλος. Η Δήμητρα η 

Γκλεζάκου είναι Πρόεδρος του Φοίβου. Η Αντωνία η Καρακατσάνη καταρχήν 

είναι σύμβουλος στο Επιμελητήριό μας και είναι και υποψήφια Δημοτική 

Σύμβουλος με τον Γιάννη το Μώραλη στον Πειραιά. Το ίδιο και ο κ. 

Ματθιουδάκης, ο Γενικός Γραμματέας, είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με 

τον κ. Μώραλη στον Πειραιά. Ο Σπύρος ο Γαρυφάλλης, τον ξέρετε όλοι εσείς 

από τα Μέγαρα, ο Σπύρος είναι πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Βίζας στην 
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Αμερική και είναι και μέλος του Δ.Σ. του Απόδημου Ελληνισμού. 

 Δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον. Αν ξέχασα κάποιον συγγνώμη. Είναι η 

κα Αραμπατζίκου και νομίζω είδα και τον Λευτέρη... συγγνώμη. Ο Κοσμόπουλος 

ο Λευτέρης είναι υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον κ. Πατούλη, είναι 

πρώην Αντιδήμαρχος απ' ό,τι μου είπαν εδώ, ο κ. Φυλακτός ο Κώστας, είναι 

Αντιδήμαρχος του Δήμου Μεγαρέων, η κα Ρήγα Ελένη είναι Αντιδήμαρχος του 

Δήμου Μεγαρέων. Τώρα, αν έχω ξεχάσει κάποιον, συγγνώμη. Ο Αντώνης ο 

Υψηλάντης είναι δημοσιογράφος καταρχήν, αλλά είναι και υποψήφιος Δημοτικός 

Σύμβουλος. Είναι ο Βουράνης ο Δημήτρης, ο πρόεδρος των ηλεκτρολόγων της 

Δυτικής Αττικής, ο κ. Γιάννης ο Σταμούλης Δημοτικός Σύμβουλος, ο Χρήστος ο 

Βασίλαινας, είναι ο Πρόεδρος των συνεργείων των Μεγάρων και άλλοι 

συνάδελφοι βιοτέχνες που είναι σήμερα εδώ μαζί μας.  

 Θέλω να ξεκινήσω και να σας πω γιατί επιλέξαμε, σας είπα και πριν με 

πολύ λίγα λόγια γιατί, μάλλον θέλω να σας ξεκινήσω τι είναι το Επιμελητήριό 

μας, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζετε, γιατί το Επιμελητήριο κάνει πραγματική 

δουλειά, είναι συνεργάτες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι συνεργάτες με 

τους ανθρώπους που ασχολούνται γενικά με ό,τι αφορά την παραγωγή.  

 Καλό είναι λοιπόν να δείξουμε ένα βίντεο, τι είναι το Επιμελητήριό μας.  

Προβολή βίντεο 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως είδατε, αυτές είναι κάποιες από τις δράσεις του 

Επιμελητηρίου μας. Το Επιμελητήριό μας με όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι παντού και προσπαθούν να συμμετέχουν αφήνοντας κι αυτοί 

τη δουλειά τους και τρέχοντας καθημερινά για να δώσουμε λύσεις, γιατί σας 

λέω και πάλι κάτι. Για μας η παραγωγή είναι το Α και το Ω. Πιστεύουμε ότι 

μόνον έτσι θα σωθεί η χώρα μας, μόνον  θα ξαναξεκινήσει πάλι μπροστά η 
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μηχανή και η οικονομία για να δώσει θέσεις εργασίας, για να μπορούμε να 

στηρίξουμε ό,τι υπάρχει γύρω μας.  

 Πάνω σ' αυτό όμως θέλω να καταλάβουμε κάτι γιατί δυστυχώς έχουμε 

ξεχάσει κάποια βασικά πράγματα. Δηλαδή τι σημαίνει βιοτεχνία. Εδώ έχουμε 

δανειστεί ένα βιντεάκι από τους Γερμανούς από τα αντίστοιχα Βιοτεχνικά 

Επιμελητήρια, από τα αντίστοιχα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της Γερμανίας, που 

κάνανε ένα διαφημιστικό σποτ να εξηγήσουν τι είναι βιοτεχνία. Θα το δείτε το 

βιντεάκι αυτό, θα το ακούσετε από την αρχή, θα δείτε τι σημαίνει βιοτεχνία. 

Είναι ένα καταπληκτικό βίντεο, το οποίο μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα την 

οικονομική και αυτο το λέμε και προς την Περιφέρεια, αν μπορέσουμε κάποια 

στιγμή να το χρηματοδοτήσουμε για να πείσουμε την κοινωνία πώς πρέπει να 

ξαναξεκινήσει να παράγει.  

 

Προβολή βίντεο 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα θα προχωρήσουμε λιγάκι πιο σύντομα τη διαδικασία γιατί 

ξέρουμε ότι κάποιοι έχετε υποχρεώσεις και πρέπει να φύγετε. 

 Καταρχήν, να καλωσορίσουμε  τον Λέλη το Μελέτη, Δημοτικό Σύμβουλο, 

τον Φωτίου τον Σταύρο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Μεγαρέων, τον Χαλόφτη το 

Γιώργο, ο οποίος ο Χαλόφτης ο Γιώργης είναι συμπολίτης μας και τον είχαμε 

συνεργάτη στο Επιμελητήριό μας και όπως τον είδατε στις φωτογραφίες σε 

πολλές δράσεις με τη βοήθειά του και τη συμμετοχή του κάναμε πράγματα, 

είχαμε μια εξωστρέφεια. Θέλω τον Μουστάκα τον Δημήτρη, που είναι και 

σύμβουλός μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου αλλά είναι και 

εκπρόσωπός της ΓΣΕΒΕΕ εδώ, είναι ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ εδώ, ο Γιάγκας 

ο Μιχάλης, ο διευθυντής μας, τον άφησα και τελευταίο, είναι υποψήφιος 
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Δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας. Εχουμε πολλούς πολιτευτές. Ο Πολυχρόνης ο 

Ιερόθεος, είναι Αντιδήμαρχος Μεγαρέων. Δεν νομίζω  

να έχω ξεχάσει κάποιον άλλον.  

 Αρα, λοιπόν, θα μπούμε στη βράβευση. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Βραβεύσεις επιχειρηματιών που διακρίνονται στην περιοχή. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα βραβείο το οποίο θα δώσουμε για την προσπάθειά του 

όπως είπα και πριν, μάλλον γι' αυτό που έφερε στην περιοχή μας.   

 Εμείς που ασχολούμαστε με την επιχειρηματικότητα αναγνωρίζουμε και 

βλέπουμε ότι μία τέτοια δράση, μία απλή μικρή, μια κίνηση, ένα ξεκίνημα, ένα 

βήμα το 2004 να επιλεγεί από την Ολυμπιάδα, γιατί πολλές φορές εμείς οι 

Μεγαρείς λέμε ότι δεν έγινε τίποτα, από την Ολυμπιάδα δεν πήρε τίποτα η 

περιοχή. Πήρε δύο ουσιαστικά που παραμείνανε. Το ένα είναι το Πολιτικό 

Αεροδρόμιο που έφερε τεράστια ανάπτυξη στην περιοχή και το άλλο είναι ο 

Πυροσβεστικός Σταθμός που απέκτησε, που δεν είχε Πυροσβεστική Υπηρεσία τα 

Μέγαρα και Πυροσβεστικό Σταθμό τύπου Α, ένα κτίριο πολύ σύγχρονο και 

αναγνωρισμένο.  

 Αυτά τα δύο κτίρια, δεν μιλάω για το στάδιο ακόμα που έγινε 

προπονητήριο των Ολυμπιακών Αγώνων. Δηλαδή πολλές φορές λέμε δεν έγινε 

κάτι, χωρίς να έχουμε ψάξει και να έχουμε κοιτάξει τι έγινε. Δεν μιλάμε φυσικά 

για τα μεγάλα οδικά δίκτυα, προαστιακούς και όλα αυτά που μας έφεραν πολύ 

κοντά και μας έκαναν προάστιο της πρωτεύουσας.  
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 Πάνω σ' αυτό λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας έφερε έναν τεράστιο πλούτο στην περιοχή μας. Εφερε, 

δημιουργήθηκαν σχολές πιλότων, ξέρετε τα Πανεπιστήμια τα ιδιωτικά 

απαγορεύονται στη χώρα μας. Αυτές όμως εδώ  οι Σχολές που φέρανε από την 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι ακριβώς πανεπιστημιακές σχολές. Είναι 

σχολές που για να πάρεις ένα πτυχίο χειριστού αεροσκαφών αυτή τη στιγμή 

στοιχίζει 60.000 δολάρια. Δύο χρόνια μένει στην περιοχή, κάνει αρκετές ώρες 

πτήσης, είναι η καλύτερη περιοχή γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες είναι τέλειες 

και πολλές μέρες το χρόνο μπορούν να πετούν τα αεροσκάφη και να κάνουν 

εκπαίδευση και αυτό μπορεί να το πει και από την Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας θα σας πει. Δεν έχουμε ομίχλες, δεν έχουμε τέτοια πράγματα, είναι 

πολύ καλές οι συνθήκες για να γίνουν αυτές οι σχολές. 

 Αυτές οι σχολές όμως τι δημιούργησαν; Δημιούργησαν δορυφορικά 

δουλεύουν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Ο,τι ακίνητο υπήρχε στην περιοχή 

νοικιάστηκε. Ο,τι τεχνικό προσωπικό υπήρχε στην Αεροπορία ήδη μπαίνει ή 

εργάζεται ή ακόμα καινούριο προσωπικό, νέα παιδιά εκπαιδεύονται και μπαίνουν 

στη διαδικασία αυτή.  

 Εγινε ένα κτίριο με ΣΔΙΤ, το ΕΠΑΛ των Μεγάρων. Ενα κτίριο που είναι 

κόσμημα πραγματικά, είναι ένα πανέμορφο κτίριο. Αυτό το κτίριο λοιπόν πρέπει 

να το έχετε σκοπό και μέλημά σας να εντάξει μέσα στα εργαστήρια αυτά, γιατί 

είναι ένα κτίριο που με ηλιακούς συλλέκτες, υπερσύγχρονο κτίριο, το οποίο 

αυτό πρέπει να μπει και να μπουν να βγαίνουν τεχνίτες πάνω στα αεροσκάφη, 

γιατί μιλάμε για πολλά αεροσκάφη στην περιοχή, μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη συν 

τα στρατιωτικά. Μπορεί να δημιουργηθεί μία, να δημιουργηθούν και σχολές 

ιδιωτικές ή δημόσιες χωρίς μεγάλα κόστη, να βγαίνουν τεχνίτες, πάνω σ' αυτή 

τη λογική δηλαδή να επισκευάζονται όλα αυτά τα μέσα και να 

δραστηριοποιείται, να μπουν τα νέα παιδιά αυτά που δεν έχουν δυνατότητα να 
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δώσουν 60.000 δολάρια και 40.000 να γίνουν πιλότοι, να μπουν σε ιδιωτικές 

σχολές μηχανικοί, δημόσιες σχολές, να συμμετέχουν. 

 Εμείς λοιπόν θα τιμήσουμε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Κοντά 

μας είναι ο Χρήστος ο Παπαγεωργίου, είναι ο Διευθυντής Πτητικών Προτύπων, 

είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής των Αερομεταφορών. Μαζί μας είναι 

όμως και ο Αερολιμενάρχης, τον ανέφερα πριν, το πέρασα λιγάκι γρήγορα, ένας 

άνθρωπος ο οποίος πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ κι αυτός αγωνίζεται 

για να λειτουργεί το αεροδρόμιο αυτό. Είπα πριν το όνομά του, συγγνώμη τώρα 

μου διαφεύγει, αλλά είναι ο άνθρωπος, Παναγιωτακόπουλος Ευθύμιος, ναι, και 

από το πρωί αγωνίζεται. Εκεί θα θέλαμε και από τον Δήμο και από τη διαδικασία, 

αυτό που βλέπουμε και υπάρχει μια ανάγκη είναι απέναντι κάποιο οικόπεδο να 

δημιουργηθεί ένα πάρκινγκ. Δεν μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα που 

παρκάρουν στους δρόμους. Να γίνει μια καλή σήμανση, να προβάλλουμε αυτό 

που έχουμε γιατί είναι ένα κόσμημα και πρέπει να ρίξουμε ως πόλη πολύ μεγάλο 

βάρος σ' αυτό που έχουμε. 

 Εχετε το λόγο καταρχήν και να σας δώσουμε και την πλακέτα. Να έρθει 

και ο κ. Γκούρας και ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Σγουρός, να έρθετε εδώ να 

δώσουμε μαζί, γιατί είναι μια δράση που πραγματικά αξίζει για την περιοχή μας.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα καταρχάς εκ μέρους του Διοικητή της 

Πολιτικής Αεροπορίας, κ. Κωνσταντίνου Λιντζεράκου, να ευχαριστήσω για την 

τιμή που μας γίνεται και θα ήθελα παρεμπιπτόντως να πω δυο λόγια για το 

γενικότερο ρόλο της Πολιτικής Αεροπορίας στο αεροπορικό γίγνεσθαι.  

 Αυτές τις μέρες η Πολιτική Αεροπορία αναδιοργανώνεται. 

Αναδιοργανώνεται πλήρως. Χωρίζει σε δύο ξεχωριστούς Οργανισμούς, ο ένας θα 

είναι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος θα έχει το εποπτικό και κανονιστικό 

κομμάτι και ο άλλος θα είναι οι Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας, που θα έχει το 

κομμάτι του παρόχου αεροδρομίων και αεροναυτικής.  
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 Βέβαια, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω κατά προτεραιότητα είναι πώς 

ξεκίνησε το όραμα της Πάχης, γιατί περί οράματος πρόκειται, όταν έκλεισε ο 

Μαραθώνας όλοι αντιληφθήκαμε την ανάγκη να υπάρχει ένα κοντινό στην 

πρωτεύουσα αεροδρόμιο για να καλύψει ανάγκες της Γενικής Αεροπορίας. Ετσι 

γεννήθηκε η ΜΕΓΑΠ, η Μονάδα Εξυπηρέτησης Γενικής Αεροπορίας Πάχης. Αυτή 

η μονάδα ξεκίνησε δειλά δειλά και ανδρώθηκε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οκτώ 

οργανισμοί συντήρησης, συντήρηση αεροσκαφών μέσα στη μονάδα αυτή, 

υπάρχουν 13 σχολές, αεροπορικές σχολές, υπάρχουν δύο σχολές 

αλεξιπτωτιστών και 3 αερολέσχες. Σύνολο εργαζομένων 400. Σύνολο μαθητών 

που εκπαιδεύονται και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι πολλοί απ' αυτούς είναι 

αλλοδαποί, 1.000 περίπου το χρόνο. 

 Η Πολιτική Αεροπορία βέβαια υπάρχει και το "αλλά". Το "αλλά" είναι ότι η 

Πάχη έχει φτάσει περίπου στα όριά της. Θέλουμε να φιλοξενήσουμε κι άλλους, 

δεν έχουμε χώρους όπως καταλαβαίνετε, όπως μάλλον οι περισσότεροι 

γνωρίζετε είμαστε φιλοξενούμενοι εκεί πέρα. Ο χώρος ανήκει στην Αεροπορία 

Στρατού. Και είμαστε εκεί με μνημόνιο και ό,τι μας δίνουν, ζητάμε κι εμείς αλλά 

ό,τι μας δίνουν το παίρνουμε.  

 Η Πολιτική Αεροπορία όμως σκέφτεται να αναπτύξει γενικότερα την 

Γενική Αεροπορία και σε άλλους χώρους. Μετά  την παραχώρηση 14 μεγάλων 

αεροδρομίων σκέφτεται τα μικρότερα, τα οποία έχουν μικρότερη κίνηση να τα 

αξιοποιήσει δίνοντας ευκαιρίες στη Γενική Αεροπορία να αναπτυχθεί. Ο καιρός 

θα δείξει, τα σχέδια είναι πολλά και εμείς προχωράμε. Αλλωστε, ήδη και η EASA, 

είναι το European Aviation Safety Agency, είναι το όργανα της Κομισιόν στο 

κομμάτι το αεροπορικό, στην εποπτεία του αεροπορικού χώρου, έχει αρχίσει να 

δίνει ολο και μεγαλύτερη σημασία στη Γενική Αεροπορία.  Οπως προείπαν, η 

Ελλάδα είναι ένας ιδανικός χώρος για την Γενική Αεροπορία και γενικά η 

Αεροπορία μπορεί να φέρει έσοδα στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνον οι ... δεν είναι 
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μόνον οι ιδιώτες. Πίσω από αυτούς υπάρχει ένα ολόκληρο σύνολο από 

επαγγελματίες που κινούνται σ' αυτο το χώρο. Εμείς θα τους βοηθήσουμε να 

αναπτυχθούν μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού, μέσα σε συνθήκες 

ασφάλειας των πτήσεων, στο οποίο η Πολιτική Αεροπορία πάντα έδινε μεγάλη 

σημασία και πιστεύω ότι θα πάμε καλά.  

 Σας ευχαριστώ, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω ή μάλλον έχω πολλά να πω 

αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.   

 Τώρα, Δήμαρχε, θα τιμήσουμε εσένα, στο πρόσωπό σου θα τιμήσουμε 

όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την άψογη συνεργασία που είχαμε αυτή την 

τετραετία που εσείς φεύγετε, εμείς έχουμε άλλα 3-4 χρόνια μπροστά μας και 

εμείς τετραετίες έχουμε, έχουμε μπροστά μας, είχαμε πέρσι εκλογές, εσείς 

λοιπόν θα τιμήσουμε στο πρόσωπό σας εσάς και όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους, τους συνεργάτες σας και όλα τα παιδιά που εμείς και πραγματικά 

όποτε χρειαστήκαμε τη βοήθειά σας από εσάς προσωπικά και από το Δήμο την 

είχαμε απεριόριστη.  

 Να τονίσω ότι προσκλήσεις είχαν πάρει όλοι και οι  υποψήφιοι 

Περιφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, για να μην παρεξηγηθώ, επειδή 

είναι η κόρη μου υποψήφια το λέω. Γι' αυτό δεν ήθελα να την αναφέρω και είπα 

ότι ήρθε μόνον ο κ. Σγουρός.  

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ): κ. Βουλευτά, κ. Πρόεδρε, κοι 

Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρόεδρο 

και τα μέλη του Δ.Σ. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και να τους 

ευχαριστήσω που επέλεξαν τον Δήμο μας για να κάνουν μια συνεδρίαση του 

Δ.Σ. Αυτό περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για τον Δήμο μας και σας ευχαριστούμε πάρα 

πολύ. 
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 Λένε, κι εγώ το πιστεύω απόλυτα, ότι δεν είναι οι θέσεις που κάνουν τους 

ανθρώπους αλλά οι άνθρωποι κάνουν τις θέσεις. Μπορεί σε μία μεγάλη θέση, 

μια σπουδαία θέση να μπει ένας άνθρωπος ο οποίος γρήγορα θα ξεθωριάσει και 

μπορεί να απαξιώσει και τη θέση. Απεναντίας, μπορεί σε μία κατ' επίφαση 

ασήμαντη θέση να μπει ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που μπορεί να τις 

προσδώσει κύρος και υπόσταση.  

 Νομίζω ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών που είπε είναι ο 

συμπατριώτης μας ο Ανδριανός ο Μιχάλαρος, ο οποίος μετά από μία πολύ 

επιτυχημένη πορεία στον πολιτικό στίβο ως Νομαρχιακός Σύμβουλος, με 

σπουδαίο έργο, επαγγελματική δραστηριότητα σημαντική, άλλαξε ρότα και έγινε 

Πρόεδρος στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Τουλάχιστον αυτή είναι η 

άποψή μου και αυτη είναι η πεποίθησή μου ότι από τότε το ΒΕΠ έλαβε άλλες 

διαστάσεις, απέκτησε άλλη οντότητα και αυτό οφείλεται στην προσωπικότητα 

του Προέδρου, ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος, δημιουργικός, με 

πρωτοπόρες και καινοτόμες ιδέες. Νομίζω ότι ειναι ευτύχημα που βρίσκεται ο 

Ανδριανός ο Μιχάλαρος σ' αυτή τη θέση, γιατί έχει προσφέρει πολλά, 

παρακολουθώ το έργο του, είμαι σίγουρος ότι έχει πολύ περισσότερα να 

προσφέρει, γιατί δεν στερεύουν οι ιδέες του, δεν βαριέται να εργάζεται, είναι 

πάντα δραστήριος και νομίζω ότι έχει αρκετό μέλλον ακόμα. 

 Πολλές από τις προτροπές του Προέδρου, που είναι πάντα καινοτόμες και 

πρωτοπόρες, μερικές τις προλαβαίνουμε κιόλας. Πολύ σωστή η παρατήρηση για 

το Τεχνικό Λύκειο, για τα εργαστήρια τα θαυμάσια που έχουμε ένα 

υπερμοντέρνο κτίριο, ότι θα μπορούσε να βγάζει και ειδικότητες που είναι 

κατάλληλες για τα αεροσκάφη. Εχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες με την 

Αντιδήμαρχο την Ρήγα Λένα, έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες να πείσουμε και το 

Υπουργείο Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς ότι πρέπει να προσθέσουν στο 

πρόγραμμά τους κι αυτές τις ειδικότητες οι οποίες είναι χρήσιμες και για την 
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Πολιτική αλλά και την Πολεμική Αεροπορία, την Αεροπορία Στρατού. 

 Σε ό,τι αφορά τις άλλες δραστηριότητες της Πολιτικής Αεροπορίας, που 

είναι πάρα πολύ σημαντικό, άκουσα τα νούμερα τα οποία ξεφεύγουν από τις 

γνώσεις που είχα, νόμιζα ότι ήταν μικρότερος ο αριθμός και των σχολών και θα 

ήθελα να μου δίνατε και μια κατάσταση με όλες αυτές τις σχολές, είναι πάρα 

πολύ σημαντικό, θα είμαστε δίπλα και θα βοηθήσουμε γιατί ειναι σημαντικός ο 

ρόλος του γενικώς στην οικονομία, όχι μόνο την τοπική αλλά και στη γενική, 

στην ελληνική οικονομία αυτές οι δραστηριότητες και ιδιαίτερα για τον τόπο μας 

βοηθάνε πάρα πολύ. Το είδαμε εξ άλλου με το τι γίνεται στην τοπική κοινωνία 

με την εισροή αυτών των ανθρώπων που είναι υψηλού και μορφωτικού και 

οικονομικού επιπέδου και είναι πάρα πολύ σημαντικό.  

 Οπότε, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε συνεργασία και με την Πολιτική 

Αεροπορία και με τις σχολές και με τις επιχειρήσεις, να δημιουργήσουμε τις 

υποδομές και τις συνθήκες ώστε αυτή η δραστηριότητα να αυξηθεί και ποσοτικά 

και ποιοτικά.  

 Σας εύχομαι καλή συνεδρίαση, ήρεμη, είμαι σίγουρος ότι ήρεμα το πάτε 

εσείς, καλή συνέχεια στο έργο σας και σας ευχαριστούμε και πάλι που κάνατε τη 

συνεδρίαση εδώ και την τιμή που μας κάνατε με την απονομή της πλακέτας και 

εκ μέρους όλου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και των δημοτών σας 

ευχαριστούμε πολύ. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δώσω το λόγο λίγο στον Γιώργο τον Κωνσταντόπουλο, είναι ο 

Α' Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου και ήταν και αντιπολίτευση στις εκλογές 

αλλά είμαστε πάρα πολύ φίλοι, δεν έχουμε αντιπολίτευση, είμαστε όλοι μαζί, 

είμαστε μια πολύ αγαπημένη ομάδα και μαζί προχωράμε και στη Διοίκηση και σε 

όλα τα όργανα.  
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Βιοτεχνία, γιατί χωρίς βιοτεχνία δεν υπάρχει ανάπτυξη. 

Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι οι διοικούντες σ' αυτή τη χώρα. Χωρίς 

βιοτεχνία και βιομηχανία δεν υπάρχει ανάπτυξη. Εχουμε πραγματικά τα εχέγγυα 

εκείνα που μπορεί να μας δώσουν πάρα πολλά στη βιοτεχνία.  

 Θέλω να προσθέσω το εξής: μας είπε ο Πρόεδρος πριν λίγο ότι υπήρχαν 

πάρα πολλές επιχειρήσεις πριν 20 χρόνια. Πραγματικά έτσι ακριβώς είναι, όλοι 

το γνωρίζουμε. Πρέπει όμως να αναζητήσουμε τα αίτια, τι είναι αυτά που 

έκαναν τις επιχειρήσεις να κλείσουν. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε αυτά 

τα αίτια και να σχεδιάσουμε την επόμενη τετραετία, δεκαετία, εικοσαετία ένα 

σχέδιο τέτοιο κοινωνικής, αγροτικής, βιοτεχνικής ανάπτυξης ούτως ώστε να 

μπουν πάλι οι βιοτεχνίες μπροστά και ν' αρχίσει η τσιμινιέρα να βγάζει καπνό. 

Γιατί έτσι δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Και θα πρέπει εδώ και ο υποψήφιος 

Περιφερειάρχης που έφυγε και οι υποψήφιοι Δήμαρχοι να δουν τη βιοτεχνία με 

καλό μάτι. Οπως τα δημοτικά τέλη, είναι πάρα πολλά και επιβαρύνουν τις 

επιχειρήσεις και κλείνουν μέρα με τη μέρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να 

πληρώνουμε 1.000 ευρώ ΔΕΗ και να πληρώνουμε 2.000 δημοτικά τέλη σε κάθε 

επιχείρηση. Δηλαδή δεν μας κάνει ανταγωνιστικούς, δεν μας κάνει ελκυστικούς, 

δεν μπορούμε να εξάγουμε. Δεν μπορεί να λέμε ότι όλα είναι καλά.  

 Αυτά θέλω να πω και πρέπει να ευχαριστήσω τον συντοπίτη σας τον 

Πρόεδρό μας, διότι πραγματικά κάθε μέρα κάνει 150 χιλιόμετρα μόνο και μόνο 

για να σώσουμε τις βιοτεχνίες και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. 

 Πρόεδρε, ειλικρινά σ' ευχαριστώ από την καρδιά μου και να είμαστε καλά 

για να αντέξουμε, γιατί πραγματικά η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη, πρέπει 

κάτι να κάνουμε όλοι μαζί, να σχεδιάσουμε για να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας. 

Μην φοβάστε, μπορούμε να πάμε καλύτερα. Αλλά θέλουμε πρώτα και πάνω απ' 

όλα να μας δουν οι πολιτικοί αυτοί που σχεδιάζουν την οικονομία με άλλο μάτι 

και να στηριχθούν πάνω μας και η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Να μην 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

22 

γονατίσουμε λοιπόν στα κελεύσματα των ξένων, μόνο να γονατίζουμε στο 

εικόνισμα της Παναγιάς να μας δίνει κουράγιο να πάμε μπροστά.  

 Ευχαριστώ κι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Μπούρα, θέλετε να κάνετε ένα χαιρετισμό; Ο κ. Μπούρας έχει 

διατελέσει και Υφυπουργός Οικονομικών.  

ΜΠΟΥΡΑΣ: Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο μου τον 

Ανδριανό το Μιχάλαρο που κάλεσε κι εμένα σ' αυτή την σημαντική συνεδρίαση 

που έχετε σήμερα εδώ, η οποία έχει και ένα χαρακτήρα πολύ διαφορετικό από 

τις άλλες συνεδριάσεις, γιατί η παρουσία σας εδώ, την οποία θα περάσουν και 

στην κοινωνία τα εξαιρετικά μέσα ενημέρωσης που διαθέτουμε εδώ στα 

Μέγαρα, θα γίνει κτήμα και των πολιτών για το σημαντικό έργο το οποίο 

επιτελείτε. Και πρέπει να πω ειλικρινά ακούγοντας τελευταία ότι δεν υπάρχει 

τίποτε άλλο, χωρίς την επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να ξαναβρει ρυθμό η 

οικονομία. Και μόνο μέσα από τις επιχειρήσεις μπορούμε να ελπίζουμε σ' αυτό 

που όλοι φωνάζουν για ανάπτυξη και ανάπτυξη δεν υπάρχει. 

 Θέλω ειλικρινά να επαινέσω τον Ανδριανό το Μιχάλαρο, τον οποίο 

γνωρίζω χρόνια και αν και δεν ανήκουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο κι αυτό δεν 

έχει καμία σημασία, ήμασταν πάντα συνεργάτες και συμπληρώναμε ο ένας τον 

άλλον. Και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί πάντα ήταν εκτός από έγκριτος 

επιχειρηματίας της περιοχής, ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος που με τις ιδέες 

του και τις πράξεις του έδινε ζωή στον τόπο και ευρύτερα. Και ειλικρινά, εγώ 

προσωπικά συμμερίζομαι και λόγω επαγγελματικής προέλευσης ως καθηγητού 

Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αυτή την επιμονή του, η οποία είναι 

επιμονή αλήθειας και επιμονή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλά 

αποτελέσματα. Πρέπει επιτέλους η στροφή στην Τεχνική και Επαγγελματική 

Εκπαίδευση να είναι όχι μόνο στα λόγια αλλά να είναι πράξη. Και ειλικρινά 

χαίρομαι γιατί πράγματι πριν απο λίγο καιρό εγκαινιάστηκε μέσω ΣΔΙΤ αυτό το 
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περίφημο κι εγώ θέλω να πω ότι κάποιοι τότε αντιδρούσαν για τα ΣΔΙΤ αλλά 

μακάρι να είχαμε τα λεφτά μόνοι μας σαν κράτος να κάνουμε. Το ΣΔΙΤ είναι 

όμως ένα εργαλείο το οποίο σου δίνει ένα έτοιμο κατασκεύασμα με όλα τα 

σύγχρονα μέσα. 

 Δεν θέλω να πάρω άλλο χρόνο, να επαινέσω την Πολιτική Αεροπορία που 

επέλεξε αυτήν εδώ την περιοχή. Να πω ότι πράγματι υπάρχουν πολύ καλές 

προοπτικές. Δυστυχώς, Ανδριανέ, χάθηκε για μια ακόμη φορά το τρένο της 

αναθεώρησης του άρθου 16, το οποίο θα μπορούσε να αναπτύξει σ' αυτόν εδώ 

τον τόπο με τόσο ωραία αποτελέσματα, που λίγα είδαμε με πολύ λίγη 

δυνατότητα που υπάρχει, μέσω της ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Και μάλιστα τα νούμερα τα ακούσαμε, ενδεικτικά 

τουλάχιστον ακούστηκε ότι οι περισσότεροι εκ των φοιτητών που έρχονται στις 

σχολές είναι αλλοδαποί ή δεν άκουσα καλά; Που σημαίνει συνάλλαγμα στον 

τόπο μας, διαφήμιση του τόπου μας, δουλειές στην ευρύτερη περιοχή και 

επιτέλους κράτημα των παιδιών στον τόπο τους. 

 Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για τη σημερινή σας εκδήλωση εδώ στα 

Μέγαρα. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Καλωσορίζουμε και όσους δεν ειναι από 

τα Μέγαρα και τους λέμε να έρχονται τακτικά εδώ, είναι μια πολύ ωραία 

περιοχή, έχει και πολύ ωραίες παραλίες, έχει και την Πάχη, έχει και γύρω γύρω 

τουριστικά μέρη και να είστε πάντα καλά. Να έχετε καλές δουλειές, καλά κέρδη, 

γιατί μέσα από τα κέρδη σας και η οικονομία αναπτύσσεται και δουλειές θα 

υπάρχουν.  

 Θερμά συγχαρητήρια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα  την Περιφερειακή Σύμβουλο και υποψήφια Βουλευτή 

του ΚΙΝΑΛ, την κα Σταυρούλα Δήμου, να έρθει να κάνει ένα χαιρετισμό.  

 Καταρχήν, συγγνώμη, έχουμε και το Λυγερό το Γιώργο. Ο Λυγερός ο 

Γιώργος να ξέρετε είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου 
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μας, είναι και πολίτης της Κινέτας, γιατί χρόνια από μικρό παιδί έρχεται στην 

Κινέτα, έχει εξοχικό στην Κινέτα, είναι πολύ καλός επιχειρηματίας, είναι μέλος 

του Δ.Σ. του ΒΕΠ.  

ΔΗΜΟΥ: Να σας καλωσορίσουμε στην περιοχή μας. Εγώ δεν θα είμαι, δεν 

μπορώ να είμαι αντικειμενική με τον Ανδριανό διότι μας συνδέει μία πορεία 

χρόνων. Ημασταν συνεργάτες στο Νομαρχιακό Συμβούλιο αλλά και σαν 

Αντιπεριφερειάρχης είχα άψογη συνεργασία μαζί του και το μόνο που θα σας 

ζητήσω, μου έχει πει βέβαια για την καλή συνεργασία που έχετε, γιατί ξέρετε, 

ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη όσο καλός και να είναι. Να μας τον 

προσέχετε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. 

 Να σας καλωσορίσω στην περιοχή, η οποία όπως είπε και ο Βουλευτής 

προηγουμένως είναι πανέμορφη, έχει καταπληκτικά μοναστήρια, έχουμε 

φροντίσει όσο μπορέσαμε να κάνουμε έργα στην περιοχή, το οδικό μας δίκτυο, 

τα αντιπλημμυρικά μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε την περιοχή 

προσβάσιμη σε όλη την Αθήνα. Πολλοί Αθηναίοι έχουν εξοχικά στην περιοχή 

μας και θέλω επίσης να σας πω, έτσι, να επιστήσω την προσοχή σας ώστε να 

φροντίσετε ώστε να τηρούνται, όσο μπορείτε από την πλευρά σας, οι 

περιβαλλοντικοί όροι των βιομηχανιών και βιοτεχνιών στην περιοχή. 

 Θα μου πείτε εμείς δεν είμαστε ούτε Αστυνομία Περιβάλλοντος ούτε 

επιθεωρητές. Απλά, έχετε πολύ καλή συνεργασία και επειδή το αντιμετώπισα 

σαν Αντιπεριφερειάρχης αυτό το πρόβλημα θέλω να συμβάλλετε σ' αυτό. Και 

επίσης, θέλω να επισημάνω ότι η κυβέρνηση εάν δεν καταλάβει ότι η ανάπτυξη 

και η οικονομία της χώρας συνδέονται με την βιοτεχνική και βιομηχανική 

ανάπτυξη, θα ξαναχάσουμε πάλι το τρένο.  

 Θέλω να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνετε. Το έργο σας είναι 

πολύ μεγάλο. Ο Ανδριανός είναι σεμνός και κάποιοι επιτέλους πρέπει να 

καταλάβουν ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Πειραιά χρειάζεται πολύ μεγάλη 
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στήριξη. Και ηθική και οικονομική. 

 Σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα εδώ και να είσαστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να καλωσορίσω, μαζί μας είναι και ο Κλεάνθης ο Βαρελάς, 

είναι Δημοτικός Σύμβουλος και τώρα υποψήφιος Δήμαρχος στην περιοχή. 

Καλωσήλθες, Κλεάνθη. 

 Μαζί μας είναι ο Γιώργος ο Σωτηρίου, ο οποίος έχει διπλό ρόλο. Είναι και 

Δημοτικός Σύμβουλος, είναι και σύμβουλος του Επιμελητηρίου μας.  

 Είναι η κα Καστάνη μαζί μας, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει. Η Χόρμπα η 

Ιωάννα είναι από τον Εμπορικό Σύλλογο Μεγάρων. Είναι και ο κ. Χαλόφτης  

Νίκος, νομίζω είναι και υποψήφιος, έτσι δεν είναι Νίκο; Ο κ. Χαλόφτης είναι από 

τον Εμπορικό Σύλλογο.  

 κ. Γιάννη, για να μην διακόψω, επειδή είχατε ζητήσει λίγο το λόγο. Ο κ. 

Γιάννης ο Μιχάλαρος να πει δυο πράγματα γιατί είχε ζητήσει λίγο το λόγο και να 

ξεκινήσουμε μετά και να σας πούμε ότι μαζί μας είναι και το Enterprise Greece. 

Τι σημαίνει Enterprise Greece. Enterprise Greece είναι η Αννίτα η 

Τρυποσκούφη, είναι η προϊσταμένη του Τμήματος Προώθησης Αγροτικών 

Προϊόντων. Τι σημαίνει σε μία αγροτική περιοχή προώθηση αγροτικών 

προϊόντων. Μπορουμε να τυποποιήσουμε, να συσκευάσουμε και είναι το 

Enterprise Greece εδώ και να σας πει και ζωντανά παραδείγματα ο κ. 

Παπαμανώλης που είναι εδώ, ο οποίος το χρησιμοποιεί το Enterprise Greece με 

θέματα ναυτιλίας. Εχω έχω συμμετάσχει σε μία έκθεση στο Αμβούργο σε ένα 

πολύ μεγάλο ελληνικό περίπτερο που ήταν κόσμημα, σε μία μεγάλη ναυτιλιακή 

έκθεση, η μεγαλύτερη στον κόσμο και εκεί το Enterprise Greece είχε ένα 

πανέμορφο περίπτερο, προωθούσε τις ελληνικές εταιρείες με πολύ χαμηλό 

κόστος. 

 Αρα, λοιπόν, προωθούμε τα αγροτικά μας προϊόντα, το Enterprise Greece 

είναι εδώ να στηρίξει αυτή την εξωστρέφεια, χρηματοδοτεί σε ωραία περίπτερα, 
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σε πάρα πολλές εκθέσεις του εξωτερικού. Πρέπει τα εργαλεία που έχει η χώρα 

μας να τα χρησιμοποιούμε. Το Επιμελητήριο γι' αυτό είναι, γι' αυτό είναι δίπλα 

σας, συνεργάζεται με όλους αυτούς τους φορείς για να κάνουμε πράγματα μαζί. 

Το Επιμελητήριο είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δημόσιο είναι, ο 

ρόλος του είναι μόνο και μόνο να είναι δίπλα σας και να υποστηρίξει την 

παραγωγή στη χώρα. 

 Γιάννη, έχεις το λόγο. Ο Γιάννης είναι και παλιό μέρος του Επιμελητηρίου 

μας. 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ Ι.: Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζω που ήρθατε στα Μέγαρα. 

Ανδριανέ, δεν θα ασχοληθώ με σένα.  

 Είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος ότι ορισμένοι άνθρωποι βρίσκονται σε 

κάποια θέση, σε μία εκτός θέσεως στιγμή και προσφέρουν έργο. Θέλω να πω 

στον κ. Παπαγεωργίου και στον Αερολιμενάρχη, ότι εγώ κ. Παπαγεωργίου, 

έγραψα ανοιχτή επιστολή στον τότε Δήμαρχο Χρυσόστομο Σίρκο μόλις έμαθα 

ότι θέλετε να φύγετε από τον Μαραθώνα και του ζήτησα να φέρει την 

Αερολέσχη και την Πολιτική Αεροπορία στα Μέγαρα. Το κατάλαβε ευτυχώς, 

δραστηριοποιήθηκε και ήρθε σε κάποιες επικοινωνίες με τις Υπηρεσίες και 

ξεκίνησε η όλη διαδικασία. 

 Ομως, πήρα το λόγο για κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω και ο κ. 

Αερολιμενάρχης να το λάβει σοβαρά υπόψη του. Θέλουμε να μας φέρετε 

Τελωνείο στο Πολιτικό Αεροδρόμιο, διότι το χρειάζονται για να δημιουργηθούν 

περισσότερες πτήσεις προς τα Μέγαρα και από τα Μέγαρα. Το έχω ζητήσει από 

την κα Παπανάτσιου ότα κάναμε εδώ το συνέδριο στα Μέγαρα, νομίζω ότι το 

χρειάζονται για να αυξηθούν οι αεροπορικές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε λίγο τις 

διαδικασίες.  
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ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ Ι.: Δεν θέλω τίποτε άλλο, σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα θα δώσουμε και λίγο το λόγο για ένα χαιρετισμό, ένας 

φίλος, ο Παναγιώτης ο Κουτσίκος. Ο Παναγιώτης ο Κουτσίκος είναι Πρόεδρος 

του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου, είναι και Πρόεδρος του 

Ελληνοβουλγάρικου Επιμελητηρίου. Και μια ενημέρωση να σας κάνω για τις 

γυναίκες επιχειρηματίες.  

 Ηδη πήραμε ένα πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας με το 

Επιμελητήριο της Σμύρνης. Νομίζω  ένα Επιμελητήριο είναι της Ισπανίας ή 

Πορτογαλίας; Ισπανίας και ένας της Αυστρίας. Αφορά τις γυναίκες 

επιχειρηματίες, το Επιμελητήριό μας το πήρε, θα είναι και οργανωτής και θα 

είναι ο επικεφαλής αυτής της ομάδος και θα προσπαθήσουμε, μακάρι να έχουμε 

πολλές γυναίκες επιχειρηματίες να συμμετέχουν, να γίνουν αυτές οι διακρατικές 

συναντήσεις και το άλλο που θέλουμε τη βοήθεια του Παναγιώτη και έχουμε 

κουβεντιάσει και έχουμε πει, γιατί ο Παναγιώτης έχει και την Τουρκία, έχει και 

τη Βουλγαρία. Για τα Μέγαρα ξέρετε τι σημαίνει, ότι οι μεγαλύτερες πόλεις της 

Τουρκίας είναι μεγαρίτικες αποικίες, είναι μέσα από 'δω, απ' αυτήν εδώ την 

περιοχή. Κάπου εδώ πιο πάνω ήταν και το Βουλευτήριό μας στην αρχαιότητα.  

 Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε το Βυζάντιο, έχουμε τη Χαλκηδόνα, 

έχουμε τη Νικομήδεια, τον πρώην Αστακό, στη Βουλγαρία έχουμε τη 

Μεσημβρία, είναι αποικίες που εμείς ως Επιμελητήριο έχουμε πάρει απόφαση και 

θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους εδώ του Διοικητικού 

Συμβουλίου μας γιατί η δουλειά γίνεται ομαδικά και δεν είναι ποτέ, και γι' αυτό 

μη λέτε μόνο καλά λόγια για μένα, για όλους τους συνεργάτες που όλοι μαζί 

κάνουμε προσπάθεια να κάνουμε πράγματα.   

 Εχουμε πάρει λοιπόν μια ομόφωνη απόφαση να στηρίξουμε και να 

κάνουμε τις περιοχές μας, την περιοχή δηλαδή των Μεγάρων, τη μητρόπολη, να 

έρθει να ξανασυνδεθεί πάλι με τις αποικίες. Μέσα όμως από εμπορικούς 
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δεσμούς. Δηλαδή, φανταστείτε τι θέλω να σας πω. Εδώ η περιοχή αυτή τη 

στιγμή ξέρετε πόσες χιλιάδες τόνους καλαμπόκι χρησιμοποιεί λόγω του ότι έχει 

την πτηνοτροφία; Ξέρετε όμως ποια είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στην 

Ευρώπη που ασχολείται με το καλαμπόκι; Είναι η Ουκρανία. Ξέρετε ποια αποικία 

είχαν τα Μέγαρα στην Ουκρανία; Είχαν τη Σεβαστούπολη, μια μεγάλη αποικία. Η 

παλιά Ταυρική. Αυτοί οι δεσμοί με τα Επιμελητήρια τα αντίστοιχα  της περιοχής 

εκεί πρέπει να έρθουμε σε επαφή, το Επιμελητήριό μας έχει βγει μπροστάρης 

και προσπαθεί να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα με τους συνεργάτες μας 

για να μπούμε σε μία λογική συνεργασίας η μητρόπολη τα Μέγαρα, συνεργασία 

επιχειρήσεων με ευρύτερα με τις αποικίες που είχε αυτή η πόλη και να είναι και 

πιλοτικό. Μαζί φυσικά όταν λέμε Μέγαρα δεν εννοούμε Μέγαρα, μιλάμε και τις 

επιχειρήσεις μελών μας του Επιμελητηρίου μας, όλης της επιμελητηριακής 

περιφέρειας. Δηλαδή να ξαναδημιουργήσουμε ξανά δεσμούς μετά από 2.500 

χρόνια. Μπορούν να γίνουν, παράγουν αυτοί προϊόντα, παράγουμε εμείς 

προϊόντα. Γιατί τα δικά μας προϊόντα να μην μπουν στα ράφια σε αυτές τις 

πόλεις και γιατί τα δικά τους προϊόντα να μην μπουν στα δικά μας ράφια εδώ. 

Ετσι δημιουργούνται οι δεσμοί. Και μέσα από οικονομικό όφελος και οικονομικό 

συμφέρον δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί, γιατί όσο και να το κάνεις 

αφιλοκερδώς θα κουραστείς. Οταν υπάρχει όμως και το οικονομικό όφελος δένει 

περισσότερο και έρχεται πιστεύω περισσότερο και δυνατότερο και καλύτερο 

αποτέλεσμα. 

 Παναγιώτη, έχεις το λόγο και ευχαριστουμε για τη βοήθειά σου. Εχουμε 

έρθει ήδη σε επαφή για να φέρουμε τα Επιμελητήρια τα αντίστοιχα των δύο 

περιοχών σε επαφή.  

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ: Ανδριανέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για την 

πρόσκληση την οποία μου απηύθυνες σήμερα να έρθω στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και να σε ευχαριστήσω γιατί πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Ηταν τα 
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θέματα τα οποία είπατε ήταν ουσιαστικά και μπορούμε κι εμείς από την πλευρά 

μας να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε.  

 Θα πρέπει να το πω αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία είπες προηγουμένως 

τα εμπορεύματα θα πρέπει να μετακινηθούν από τα ράφια τα δικά μας να πάνε 

στα δικά τους και το ίδιο πράγμα να συμβεί και με τα τουρκικά. Ηδη η Τουρκία 

είναι η πρώτη χώρα αποδέκτης, πρώτον, των ελληνικών επενδύσεων και, 

δεύτερον, των ελληνικών προϊόντων. Το συνολικό εμπόριο το οποίο έχουμε με 

την Τουρκία πέρσι ξεπέρασε τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα στην κρίση. 

Μέσα στην κρίση των δύο τελευταίων ετών που ξέραμε τι συνέβαινε, με τις 

τρομοκρατικές ενέργειες οι οποίες έγιναν στην Τουρκία, με όλα αυτά τα 

προβλήματα, με τον πληθωρισμό που έφτασε το 80%. Λοιπόν, μέσα σ' αυτή 

την κρίση λοιπόν δημιουργήθηκαν 250 επιπλέον τουρκικές επιχειρήσεις 

ελληνικών συμφερόντων. Είχαμε 500 ελληνικές επιχειρήσεις με ένα 

επενδεδυμένο κεφάλαιο της τάξεως των 6,5 δισεκατομμυρίων. Η Τουρκία είναι 

η πρώτη χώρα αποδέκτης των ελληνικών επενδύσεων και η δεύτερη χώρα είναι 

η Βουλγαρία με 3,1 δισεκατομμύρια. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης 

και ελληνικών προϊόντων να πάνε προς την Τουρκία αλλά και τουρκικών 

προϊόντων προς την Ελλάδα, διότι όταν αγοράζουμε φτηνά προϊόντα από την 

Τουρκία ή από τη Βουλγαρία πάλι όφελος έχουμε εμείς διότι θα πληρώναμε το 

αντίστοιχο προϊόν σε πολλαπλάσια αξία εάν το φέρναμε από οποιαδήποτε άλλη 

χώρα, από τη Γερμανία ή κάπου αλλού. 

 Με τον κ. Μιχάλαρο νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, 

ήδη και σήμερα συνεννοηθήκαμε να κάνουμε ένα συνέδριο ελληνοτουρκικό που 

θα είναι το Επιμελητήριο το Ελληνοτουρκικό μαζί με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

του Πειραιά και με τη ΓΣΕΒΕΕ να δημιουργήσουμε και με το Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας που έχουμε συνεννοηθεί τις τελευταίες ημέρες, να δημιουργήσουμε 

ένα συνέδριο και να φέρουμε επιχειρηματίες και γιατί όχι να γίνει εδώ στην 
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περιοχή. Στην περιοχή μας μπορεί να γίνει, μπορεί να υποδεχθεί γύρω στους 

200 με 250 επιχειρηματίες οι οποίοι θα έρθουν από το εξωτερικό και μετά το 

συνέδριο να γίνουν btob business. Λοιπόν, αυτό θα το συζητήσουμε και νομίζω 

ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε.  

 Σε ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου.  

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση για τις δράσεις του Enterprise Greece στον 

αγροδιατροφικό κλάδο, από στέλεχος του Οργανισμού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα να δώσουμε λίγο το λόγο στην κα Αννίτα Τρυποσκούφη, 

που είναι από το Enterprise Greece, σας είπα τι σημαίνει Enterprise Greece, θα 

τα πει και η ίδια τώρα. Εμείς να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι κοντά 

μας. Πιστεύω ότι εδώ να σας χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, δεν είναι πάρα πολλοί 

αγρότες αυτή τη στιγμή εδώ κοντά μας, είναι όμως παραγωγικές επιχειρήσεις και 

καλό είναι να τις καλέσουμε να μπουν μέσα αν είναι κάποιοι απέξω, είδαμε 

κάποια οινοποιεία κι αυτά, γιατί αυτά που θα πει θα είναι χρήσιμα γι' αυτούς.  

ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗ: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την 

πρόσκληση.  

 Ο Οργανισμός μας είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προσέλκυση 

επενδύσεων και την προώθηση των εξαγωγών υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

 Εχει στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ένα σημαντικό στρατηγικό εταίρο. 
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Ακολουθούμε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για να προσελκύσουμε τις 

επενδύσεις αλλά και να προωθήσουμε τις εξαγωγές. Εχουμε ένα χαρτοφυλάκιο 

με έργα συγκεκριμένο, ενημερώνουμε ποιοι είναι οι κλάδοι οι οποίοι 

ενδιαφέρουν κάποιον να επενδύσει στην χώρα και βέβαια βοηθάμε τον 

επενδυτή και την κάθε εταιρεία σε όλα τα στάδια για να φτιάξει την επιχείρησή 

της, να ιδρύσει μία σωστή επιχείρηση, για το κομμάτι της αδειοδότησης μέχρι 

να λειτουργήσει.  

 Για το κομμάτι της εξωστρέφειας έχουμε, σε συνεργασία πάντα με τους 

κρατικούς φορείς, τους θεσμικούς φορείς, βασικό τα Επιμελητήρια πάνω απ' 

όλα, και με τις ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό και με τους Οικονομικούς και 

Εμπορικούς Ακολούθους που υπηρετούν στη χώρα μας, φτιάχνουμε το 

πρόγραμμα δράσεων κάθε χρόνο. Το πρόγραμμά μας κυρίως στηρίζεται στις 

επιχειρηματικές συναντήσεις που διοργανώνουμε btob στην Ελλάδα ή με 

επιχειρηματικές αποστολές κυρίως κλαδικές, που επισκέπτονται το εξωτερικό για 

να έχουν συναντήσεις με συγκεκριμένους αγοραστές εισαγωγείς ή στο κομμάτι 

του λιανεμπορίου, σούπερ μάρκετ, φτιάχνουμε, διοργανώνουμε τα εθνικά 

περίπτερα σε εκθέσεις, που το πρόγραμμα των εκθέσεων καταρτίζεται ανάλογα 

με το ενδιαφέρον που υπάρχει και εφόσον έχει γίνει διαβούλευση πρώτα με 

όλους τους φορείς. Δίνουμε πληροφορίες ανάλογα στις επιχειρήσεις, αυτές που 

θέλουν να βγουν να εξάγουν, για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, το οποίο 

μπορεί να είναι τελωνεία, όπως αναφέρατε πιο πριν ότι θέλετε το Τελωνείο, για 

κομμάτια τα οποία μπορεί να είναι κάποιες χρηματοδοτήσεις και βέβαια κάνουμε 

ενημερωτικές συναντήσεις και ημερίδες για χώρες στόχους, αγορές στόχους. 

Πρόσφατα επειδή ήταν εδώ πέρα το Ελληνοβουλγαρικό Επιμελητήριο, κάναμε 

ημερίδες για να ενημερώσουμε για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών στα 

Βαλκάνια, γιατί όντως η χώρα μας σ' αυτό το κομμάτι λίγο υστερεί. 

 Για το κομμάτι των τροφίμων ιδιαίτερα, επειδή είπατε ότι υπάρχουν 
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οινοποιεία, ήδη αυτή τη στιγμή αναφέρω ένα παράδειγμα, έγινε το Οινόραμα 

στο Ζάππειο που είναι όλες οι οινοποιητικές επιχειρήσεις, ήδη έχουμε 

προσκαλέσει αγοραστές από χώρες στόχους, οι οποίοι σήμερα έκαναν και αύριο 

θα έχουν επιχειρηματικές συναντήσεις με οινοποιούς εδώ στην Αθήνα και θα 

μετακινηθούν και στη Θεσσαλονίκη για να εχουν και με αντίστοιχα οινοποιεία 

συναντήσεις. 

 Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις αν θέλετε κάτι, πώς μπορώ να 

βοηθήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καλέσουμε κάποιους περισσότερο, να είναι πιο εξειδικευμένο, 

να κάνουμε ένα σεμινάριο, ο κόσμος συμμετέχει, ο κόσμος διψάει, το θέλει 

αυτό. Εμείς έχουμε κάνει στο Επιμελητήριο, να κάνουμε κι εδώ.  

ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗ: ...για όποιον ενδιαφέρεται να δει το πρόγραμμα εκθέσεων, 

επειδή το αναφέρατε αυτό, είναι ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας και είναι 

βέβαια πρώτα στοχευμένα. Αλλά προτού φτάσετε σε μία έκθεση, διευκρινίζω 

κάτι, ενημερωθείτε. Μιλήστε με το Επιμελητήριο ή φέρτε μας συγκεντρωτικές 

προτάσεις, γιατί αυτό βοηθάει για να πάμε κατευθείαν εκεί που θέλετε, εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

 Μαζί μας είναι και ο πρώην Δήμαρχος και νυν υποψήφιος ο κ. Μαρινάκης 

Γιάννης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας.  

 Ο κ. Κότσιρας. κ. Κότσιρα, κάντε κι εσείς έναν χαιρετισμό.  

ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Καλησπέρα. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί πρέπει να 

συνεδριάσετε κιόλας, Πρόεδρε, κι επειδή έχω υπάρξει και μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ξέρω ότι οι συνεδριάσεις μπορεί 

να αργήσουν και να έχουν πολυδαίδαλες καταστάσεις, εν συντομία. 

 Συγχαίρω τον Πρόεδρο τον κ. Μιχάλαρο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο 

για την δραστηριότητά τους, για την επιλογή να λάβει χώρα η σημερινή 
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συνεδρίαση στα Μέγαρα, τους καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά μου. Θεωρώ ότι 

έχουν έρθει σε μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολλές δυνατότητες και 

σηματοδοτεί και τη βούλησή τους να αναδείξουν τα προβλήματα της Δυτικής 

Αττικής. Και μιας και αναφέρθηκα σ' αυτό, ξέρετε, πολλές φορές στενοχωριέμαι 

γιατί όταν μιλάμε για τη Δυτική Αττική αισθάνομαι σαν να θρηνούμε ορισμένες 

φορές και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο 

η οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής, η δημιουργία θέσεων εργασίας και 

αυτό θα μπορέσει να λάβει χώρα μέσω της μείωσης της φορολογίας, το να 

ρίξουμε μια ματιά, πραγματική ματιά στον ιδιωτικό τομέα, αναφέρθηκε ο 

Πρόεδρος για όλη τη ζώνη που υπάρχει και τις χαμένες ευκαιρίες που υπήρξαν 

και αν δεν σηματοδοτήσει πολιτικά το προσεχές διάστημα έναν εθνικό στόχο για 

την ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής και του ευρύτερου πεδίου θεωρώ ότι θα 

χάσουμε το τρένο. Και είναι κρίμα γιατί το μέρος αυτό παράγει ένα μεγάλο 

κομμάτι του εθνικού ΑΕΠ και πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη 

και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 

 Σε ό,τι με αφορά, θα είμαι δίπλα σας και υπό την ιδιότητά μου την 

τωρινή υποψήφιου βουλευτή Δυτικής Αττικής και υπό οποιαδήποτε άλλη 

ιδιότητα κριθεί ή κρίνει ο κόσμος ότι θα με αναφέρει στο μέλλον. 

 Να 'στε καλά και ευχαριστώ πολύ για τον χαιρετισμό. Να 'στε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο, ένα 

συμβούλιο το οποίο στην ουσία έχει εορταστικό χαρακτήρα, δεν είναι ένα 

συμβούλιο, έχουμε αρκετά θέματα αλλά θα θέλαμε το Διοικητικό Συμβούλιο να 

αφιερωθεί τώρα σε σας. Δηλαδή κάποιοι βιοτέχνες συνάδελφοι τι βλέπετε, 

βλέπω δύο καθηγητές π.χ., τον κ. Ζαμπράκο και τον κ. Κουλουριώτη. Δηλαδή ο 

ένας είναι στον Πειραιά καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, αναγνωρισμένος και 

ο κ. Κουλουριώτης είναι στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης. Εσείς πώς βλέπετε, 

καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εγώ προσωπικά όταν σας παίρνω 
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τηλέφωνο και ζητάω τη βοήθειά σας είστε πάντα δίπλα μας και στηρίζετε την 

προσπάθεια του Επιμελητηρίου και θέλω να συνεχίσετε να είστε δίπλα μας και 

μακάρι να βρούμε και τρόπους να είστε ακόμα πιο ενεργά. 

 Ο κ. Ζαμπράκος, τον γνωρίζουμε, ξέρετε είναι συγκοινωνιολόγος, τον 

τιμήσαμε στην Ελευσίνα, τον ξέρουμε από τον Επιμελητηριακό Σύνδεσμο των 

Μεταφορών που είχαμε, ήταν λάτρης των τρένων, λάτρης των μεταφορών, 

λάτρης, να προσπαθήσει ότι η μεταφορά είναι ουσιαστικό για να έχεις ένα 

προϊόν φτηνό πρέπει να έχεις γρήγορη μεταφορά και με χαμηλό κόστος. 

 Θέλετε να πείτε κάτι, κ. Ζαμπράκο;  

ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.  

 κ. Κουντουριώτη.  

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σαλαμίνος θέλει να πει 

κάτι; Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ κοντά μας. (εκτός 

μικροφώνου) 

 Δεν είναι μαζί μας γιατί έχει κάνει μια ψιλοεπέμβαση και απουσιάζει. 

Βέβαια, πρέπει να συνεργαστείτε μαζί οι δύο γυναίκες. 

 Κάποιος που θέλει το λόγο; κ. Δήμαρχε, θέλετε να πείτε κάτι; Εγώ 

ευχαριστώ, Δήμαρχε, πάρα πολύ. 

 Τώρα θα δώσω όμως το λόγο, γιατί τον είδα πριν, έχει πάει πίσω, στον 

Σπύρο τον Γαρυφάλλη. Ο Σπύρος ο Γαρυφάλλης για μας εδώ στα Μέγαρα, είναι 

από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη, είναι επιχειρηματίας, δραστηριοποιείται 

εκεί, να κάνει ένα χαιρετισμό. Μας ήρθε προχθές, να τον καλωσορίσουμε κιόλας. 

Ερχεται πολύ συχνά όμως. Εμείς δεν τον θεωρούμε ξένο γιατί πιο πολλες φορές 
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είναι  στα Μέγαρα παρά στην Αμερική.  

ΓΑΡΥΦΑΛΛΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα δώσω το λόγο στους συμπατριώτες μας 

Μεγαρείς συμβούλους. Θα ξεκινήσω από τον Οικονομικό Επόπτη, τον Γιώργο 

τον Παπαθανασίου.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα. Είμαι χαρούμενος, θα έλεγα 

συγκινημένος γιατί κι εγώ πρώτη φορά μιλάω στον κόσμο εδώ των Μεγάρων. 

Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, τόσο από τον 

Πρόεδρο, όσο και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλο το 

Συμβούλιο γενικά. Νομίζω τιμούμε τα Μέγαρα όπου κι αν πάμε και αφού σας 

ευχαριστήσω γιατί πραγματικά ήταν ζεστή η ατμόσφαιρα εδώ, με ιδιαίτερη 

χαρά, εγώ χαίρομαι για τους φίλους μου εδώ που ήταν ζεστή η ατμόσφαιρα. 

Δεν μπόρεσαν πολλοί να μείνουν και έφυγαν, ο χώρος ήταν σχετικά μικρός.  

 Θέλω να πω για ακόμη μια φορά και να σας ευχαριστήσω ότι το 

Βιοτεχνικό είναι παντού, σε όλες τις περιπτώσεις και στα Μέγαρα, έχει βοηθήσει 

πάρα πολλούς συμπατριώτες και συλλόγους και θα είμαστε πάντα μαζί σας ό,τι 

μας χρειαστείτε. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ απόψε. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη Δήμητρα, είσαι η μοναδική γυναίκα και έπρεπε να 

δίναμε πρώτα το λόγο σε σένα. Δεν πειράζει.  

 Είναι η Δήμητρα η Νάστου, η οποία η Δήμητρα η Νάστου εκπροσωπεί το 

Επιμελητήριο μας στο Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος, είναι μέλος του 

Δ.Σ. και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι αρκετά χρόνια που είναι ο 

εκπρόσωπος του γυναικείου φύλου του Επιμελητηρίου μας, μαζί φυσικά με όλες 

τις άλλες συμβούλους, είναι πάρα πολλές, είναι η Αντιγόνη η Λιόση, είναι η 

Χριστίνα η Σιβισίδου, είναι η Κλαίρη η Περηφάνου, είναι η κα Καρακατσάνη. 
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Εχουμε πολλές γυναίκες, είναι κι άλλες, απουσιάζουν. Καταρχήν, δεν έχει έρθει 

κοντά μας και η συμπατριώτισσά μας, είναι η νύφη μας δηλαδή, είναι η γυναίκα 

του Τέλη του Νάστου, η Ελένη η Μπρεγιάννη. Κάτι είχε, μια υποχρέωση και δεν 

μπορούσε να παρευρεθεί.  

 Δήμητρα, έχεις το λόγο. 

ΝΑΣΤΟΥ: Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω κι εγώ στην πόλη μας. 

Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ. Είμαι κι εγώ όπως είπε και ο 

Γιώργος πολύ συγκινημένη η αλήθεια είναι. 

 Είμαστε όλοι μια ομάδα χωρίς αντιπαλότητες, συνεργαζόμαστε πολύ 

όμορφα και ο Πρόεδρος βοηθάει πάρα πολύ σ' αυτό γιατί είναι ένας πολύ 

ήσυχος άνθρωπος, όπως ακούσατε εδώ και όπως ειπώθηκε απ' όλους τους 

συμπολίτες μας.   

 Τίποτε άλλο, απλά να σας ευχαριστήσω.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κι όπως είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο παίρνουμε και 

μία απόφαση γιατί μου το φέρανε και το απαιτεί και οι ηλεκτρολόγοι, δεν 

μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τους ηλεκτρολόγους εύκολα. Θα πάρουμε 

απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, κάνουμε και μια οικονομική μικρή ενίσχυση 

στον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων της περιοχής εδώ.  

 Ψηφίζουμε; Ομόφωνα.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Μπισταράκης, είναι νέο παιδί, είναι σύμβουλός μας 

καινούριος. Ο Γιώργος ο Μπισταράκης είναι ένα παιδί πραγματικά αξιόλογο, είναι 
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το μέλλον των Επιμελητηρίων νέα παιδιά να προχωρήσουν, να μπουν μπροστά, 

βλέπω και το γιό μου, και ο γιος μου πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθεί γιατί 

όλο απέξω κάθεται και τα βλέπει.  

ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ και από μένα, κ. Πρόεδρε, που ήρθατε. Εγώ δεν 

έχω να πω κάτι, με έχει καλύψει ο Πρόεδρος σε ό,τι είπε.  

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε, είναι από τους παλαιότερους συμβούλους ο Χρήστος ο 

Παπαηλίας, είναι σιγανό ποτάμι, δεν μιλάει πολύ αλλά και ο Χρήστος είναι από 

τους... ξεκίνησε σχεδόν μαζί στον επιμελητηριακό θεσμό, μια τετραετία διαφορά 

έχουμε, πιο παλιός εγώ.  

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ: Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω που είστε απόψε κοντά μας 

και κάνουμε μια προσπάθεια με τον Πρόεδρο να κάνουμε κάτι το καλύτερο. 

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ. 

Εμείς θα μιλήσουμε τώρα, άμα θέλετε να αποχωρήσετε, θα έχουμε τα δικά μας 

εσωτερικά θέματα, μην σας δεσμεύσουμε. Αν κάποιοι βιοτέχνες όμως θέλετε να 

παραμείνετε καλό είναι να παραμείνετε και να θέσετε και τον προβληματισμό και 

να μας ακούσετε.  

 Γιώργο Στρατούρη, καλώς ήλθες, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, καλώς 

ήλθατε. Και ο Γιώργος ο Ζαχαριάς και ο Γιώργος ο Μουρτζούκος είναι δύο από 

τα παλαιότερα μέλη μας του Επιμελητηρίου. Θέλαμε να κάνουμε μία βράβευση 

να τους τιμήσουμε, το ακυρώσαμε. Ξέρετε γιατί το ακυρώσαμε; Ηταν πάρα 

πολύ, δεν περιμέναμε ποτέ όταν είδαμε τα αρχεία του Επιμελητηρίου τόσα 

πολλά μέλη το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο απλωμένα και θέλουμε τώρα να 

κάνουμε τη βράβευση ανά κλάδο. Και οι δύο είναι στο χώρο των μηχανουγείων, 

ο Γιώργος είναι πορτοποιός, ο Γιώργος ο Μουρτζούκος φτιάχνει μοδέλα, είναι 
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από τους καλύτερους μοδελάδες που έχει η χώρα μας και ο Γιώργος ο Ζαχαριάς 

από τους καλύτερους τορναδόρους και είναι άνθρωποι, παρ' όλο που είναι τόσα 

χρόνια, είναι ακόμα ενεργοί. Δεν σταματάνε να εργάζονται. Είναι δίπλα στα 

παιδιά τους και δίπλα να στηρίζουν τις επιχειρήσεις.  

 Είπαμε και το τονίζουμε και κάνουμε προσπάθεια μεγάλη, Γιώργο. Το 

Επιμελητήριό μας αυτό κάνει συνέχεια εδώ και τόσα χρόνια. Προσπαθούμε να 

πείσουμε τα παιδιά να ξαναμπούν στην τέχνη και στην παραγωγή. Αυτό λέμε, 

αυτό φωνάζουμε, τεχνική εκπαίδευση, γι' αυτό λέμε τεχνική εκπαίδευση το Α 

και το Ω.   

 Πάντως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ και να ξέρετε ότι 

θα γίνει τιμητική βραδιά ανά κλάδο όμως, γιατί ήταν πάρα πολλοί και δεν θα 

ήταν σωστό για σας που θα σας τιμούσαμε να ήταν εκατό άτομα. Είναι λάθος. 

Θα το κάνουμε ανά κλάδο.  

 Θέλει κάποιος, το λόγο έχουν οι σύμβουλοί μας, αν θέλει κάποιος το 

λόγο. Πρώτα ο κ. Μουστάκας, είναι ο Πρόεδρος των Ηλεκτρολόγων του Πειραιά 

και είναι και Αντιπρόεδρος όπως σας είπα στη ΓΣΕΒΕΕ, Ταμίας, συγγνώμη.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα κι από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα 

που βρίσκομαι στην περιοχή σας. Ειλικρινά με τα Μέγαρα με συνδέουν πολύ 

σφικτοί δεσμοί και με τον χώρο των ηλεκτρολόγων, μάλιστα εδώ Πρόεδρε 

είχαμε κάνει κι εμείς, λείπει ο φίλος μου ο Χρήστος όμως τώρα, δεν είναι εδώ, 

δεν ξέρω γιατί δεν είναι. Εδώ είχαμε κάνει αρκετές και Γενικές Συνελεύσεις της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας όλης της χώρας, είχαμε μαζευτεί όλοι οι 

ηλεκτρολόγοι της χώρας εδώ στην περιοχή. Είναι μια πραγματικά όπως το 

είπατε φιλόξενη περιοχή.  

 Αυτό που θέλω να σταθώ είναι και να ενημερώσω και τους κυρίους που 

είναι εδώ, ότι πράγματι η ΓΣΕΒΕΕ που είπαμε για τις τεχνικές επιχειρήσεις κι 

αυτά, ήδη η Ομοσπονδία έχουμε συνεργασία οπωσδήποτε, ήδη δημιουργείται 
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μαζί με το Ινστιτούτο ένας χώρος μέσα ο οποίος ήταν στη ΓΣΕΒΕΕ, πολύ 

σύντομα θα το μάθετε και θα είναι καθαρά για τις τεχνικές εκπαιδεύσεις όχι 

μόνο στον κλάδο των ηλεκτρολόγων αλλά και όλων των επιχειρήσεων, οι οποίοι 

μάλιστα θα δούμε μήπως μπορέσουμε αυτό που είπατε κι εσείς, πού μπορούμε 

να βοηθήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας. Να ξέρετε ότι είναι δίπλα η 

ΓΣΕΒΕΕ σ' αυτά τα θέματα πραγματικά και το Ινστιτούτο των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων. Εχουμε ένα από τα καλύτερα Ινστιτούτα της χώρας μας, το οποίο 

ευτυχώς τα τελευταία χρόνια καταλάβανε οι κυβερνώντες αυτού του τόπου ότι 

τι πραγματικά εργαλείο έχουμε. Και δεν το λέω έτσι, για να ανεβάσουμε το 

επίπεδο της ΓΣΕΒΕΕ, είναι γνωστά, αλλά όταν ένα Ινστιτούτο το χρησιμοποιεί 

όλη η Ευρώπη, όλη η Αμερική, η Αμερική και όλες οι χώρες, δεν το 

χρησιμοποιούσε η Ελλάδα. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια και μιλάμε για τα 

τελευταία 7-8 χρόνια, πράγματι το αναγνωρίσανε και όπως βλέπετε το 

χρησιμοποιούν και οι εκάστοτε κυβερνήσεις πάνω σε θέματα δημοσκοπήσεων, 

θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος, τεχνικών θεμάτων κ.λπ.. 

 Ο Πρόεδρος κατέβηκε αλλά, Ταμία, θα πρέπει να δεσμευθείτε και το 

ποσό που είπατε εδώ πέρα για τους συναδέλφους ηλεκτρολόγους, γιατί 

πραγματικά είναι ένα πολύ μικρό σωματείο, καλό είναι, το ποσό Βασίλη θα 

πρέπει να δεσμευθείτε και να μην κάνετε περικοπές εδώ. Τα μνημόνια 

τελείωσαν απ' ό,τι ακούμε. Βγήκαμε.  

 Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ κοντά όλοι 

και στα Επιμελητήρια αλλά και σε όλους τους φορείς. Ακουσα προηγουμένως 

την κυρία που έλεγε εδώ πέρα για το θέμα της παραγωγικότητας. Ηδη υπάρχει, 

αν θυμάστε έχουμε ξεκινήσει, έγινε η συνεργασία, η συνεργασία που έγινε με 

τους οινοποιούς, αυτό με τα cluster τα οποία δημιουργήθηκαν πάλι μέσα από το 

Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ, είχε τεράστια επιτυχία στις εξαγωγές και στην 

παραγωγικότητα και αυτό που λέγαμε θα έπρεπε να το ξέραμε την επόμενη 
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φορά Πρόεδρε και Γραμματέα, μια που απουσιάζει ο Πρόεδρος, καλό θα είναι να 

μου πείτε να φέρουμε να δείχναμε κι αυτό το βιντεάκι για την εξωστρέφεια, το 

οποίο ήδη κυκλοφορεί στη ΓΣΕΒΕΕ και για το κλείσιμο και πώς φτάσαμε εδώ 

μέχρι σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κλείσιμο των καταστημάτων. 

Παίχτηκε αυτό στο συνέδριο που είχαμε στο Χίλτον με τους Ευρωπαίους ξένες 

αντίστοιχες συνδικαλιστικές και Υπουργεία Ανάπτυξης κ.λπ. των ευρωπαϊκών 

χωρών, οι οποίοι μείνανε κατάπληκτοι για το πόσο αντισταθήκαμε σ' αυτά τα 10 

χρόνια που περνάμε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. 

 Αξίζει να το βλέπαμε κι αυτό, καλό είναι σε όλες τις παρουσιάσεις που θα 

πηγαίνουμε από 'δω και πέρα να το κοιτάξουμε να το βλέπει ο κόσμος, να το 

εντάξουμε. Να το εντάξουμε, ναι, Θοδωρή μου, και για το κλείσιμο όπως είπαμε 

αυτό το βιντεάκι για την εξωστρέφεια και το κλείσιμο των καταστημάτων αλλά 

και τα cluster.  

 Οπως γνωρίζετε, μου δίνεται η ευκαιρία και το βήμα, την άλλη βδομάδα 

όπως γνωρίζετε η ΓΣΕΒΕΕ είναι η χρονιά η οποία γιορτάζει τα 100 χρόνια. Στις 2 

του μηνός, θα δείτε κι αυτό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήδη με την 

χορηγία και υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού 

της χώρας, όλων των πολιτικών θα παρουσιαστούν στο Μέγαρο Μουσικής, είναι 

στις 2 του μηνός, στο οποίο θα παρευρεθούν όλοι, το γνωρίζετε, έτσι;  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ: κ. Μουστάκα, αυτό που έχουμε καταφέρει, χάρηκα που το 

είπατε τώρα, είσαστε ο μοναδικός που κάνετε παράπονα όλο το χρόνο, όλοι 

είναι ευχαριστημένοι, κάναμε μία οικονομική πολύ καλή διαχείριση. Τώρα εσάς 

σας ξέρω, σας ρίξαμε λίγο αλλά θα επανορθώσουμε κάποια στιγμή βέβαια, 

εντάξει, αλλά προσπαθούμε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Σ' αυτό τουλάχιστον 

είμαι κι εγώ ικανοποιημένος και όλοι του Οικονομικού Τμήματος που τα 

καταφέραμε πολύ καλά σε εποχές κρίσης, γιατί και η κρίση χτύπησε και τα 
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Επιμελητήρια. Εμείς όμως τα καταφέραμε, προσπαθούμε όλο το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τα έχουμε φέρει εις πέρας. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να σας 

βοηθήσουμε όσο μπορούμε, με τη σειρά σας φυσικά, έτσι;  

 Λοιπόν, να 'στε καλά. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Μην ξεχάσεις μόνο ως ταμείο ότι συμβάλαμε κι εμείς σ' αυτό, 

έτσι; Και εμείς δεν προερχόμαστε από άλλη οικογένεια. Από τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις είμαστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν είναι επί του παρόντος τώρα.  

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κάναμε παρουσίαση των δράσεων Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση. Τώρα θα τα κάνουμε είπα. 

Είπα τα κάναμε; Θα τα κάνουμε. Εστίαση, Εκπαίδευση. Αυτό θα γίνει στις 13/3, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα στο Επιμελητήριό μας. Και κάνουμε 

και κάτι πολύ ωραίο για τις γυναίκες, κι εδώ να τις ευχαριστήσουμε τις γυναίκες, 

γιατί κάνουμε ένα κοκτέιλ με άρωμα γυναικείας επιχειρηματικότητας. Αυτό θα 

γίνει την Τετάρτη 20 Μαρτίου στις 6 η ώρα το απόγευμα, στο φουαγιέ του 

Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είναι μια καταπληκτική εκδήλωση, έχουν δηλώσει 

πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή οι γυναίκες επιχειρηματίες, θα είναι κάτι πάρα 

πολύ ενδιαφέρον και εσείς θα είσαστε κυρία, να συμμετέχετε, είστε μέλος του 

Επιμελητηρίου μας, να παρακολουθείτε τις δράσεις μας και να συμμετέχετε πιο 

ενεργά, κ. Σίρμπα.  
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 Θέλει κάποιος άλλος το λόγο; Αρα, λοιπόν, να κλείσουμε. Ο κ. 

Κανακάκης, ο οποίος κ. Κανακάκης είναι ο Πρόεδρος των Ναυπηγοεπισκευαστών 

και μέλος του Δ.Σ. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Διαφορετικά πράγματα θα μπορούσα να πω όσο ήταν και οι 

Μεγαρείς στην αίθουσα, διαφορετικά τώρα που είμαστε μεταξύ μας. Δεν έχει 

σημασία. Ισως εγώ να έχω λάθος εντύπωση, εγώ πίστευα ότι ήρθαμε στα 

Μέγαρα ή σε κάθε περιφερειακό Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΒΕΠ για να προσεγγίσουμε τα προβλήματα της τοπικής 

κοινωνίας, του τοπικού βιοτέχνη, οικοτέχνη, επαγγελματία, επιτηδευματία και να 

μπορέσουμε να αναζητήσουμε λύσεις και προοπτικές στην περιοχή του.  

 Σήμερα δεν έγινε αυτό. Ηρθα αδιάβαστος, φεύγω πάλι αδιάβαστος. Ισως 

εγώ να μην έχω καταλάβει γιατί. Ναι, ήταν εορταστικό το πρόγραμμα, 

ανταλλάξαμε πολλά ευχαριστήρια, ήταν όμορφο το κλίμα, θεωρώ ότι πρέπει να 

κάνουμε ένα επόμενο συμβούλιο εδώ στην περιοχή που δεν θα είναι οι 

καλεσμένοι όλοι αυτοί οι επίσημοι ή κι αν είναι δεν μας πειράζει, αλλά θα είναι 

πιο πολλοί βιοτέχνες και επιτηδευματίες των Μεγάρων για να συζητήσουμε αν 

μπορούμε να πετύχουμε κάτι αναπτυξιακό ή όχι.  Γιατί αν μένουμε μόνο στα 

λόγια καθημερινά βγαίνει και κάποιος πολιτικός, πολιτευτής, δημιουργεί κάποιες 

σύνθετες λέξεις, τις ακούμε πολλές φορές, τις μαθαίνουμε κι εμείς και το μόνο 

που αναπτύσσεται είναι το λεξιλόγιό μας και όχι η κοινωνία και η δουλειά μας.  

 Πρέπει να επαναλάβουμε ένα συμβούλιο εδώ με τους πραγματικά 

ενδιαφερόμενους που είναι οι βιοτέχνες, εδώ που είναι το σπίτι τους, λειτουργεί 

γι' αυτούς και απ' αυτούς, για να τα δούμε και να πάμε μπροστά. Δεν έχω να πω 

κάτι άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως τους δώσαμε και είπαμε και κάποια στιγμή και τους 

δώσαμε το λόγο. Αλλος συνάδελφος;  

 Αρα, λοιπόν, κλείνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα 
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πολύ που ήσασταν εδώ.  

 Συγγνώμη, να πούμε αφ’ ενός για τα πρακτικά από 11/02/2019 και 

αφετέρου να σας ενημερώσουμε ότι στην από 20/02/2019 συνεδρίαση της 

Διοικητικής Επιτροπής, κατόπιν της υπ’ αρίθμ.259/20-02-2019 αιτήσεως του κ. 

Τριποδάκη για ορισμό πραγματογνώμονα, αποφασίστηκε να αναλάβει την 

πραγματογνωμοσύνη ο Β΄ Αντιπρόεδρος, κ. Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος. 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιληφθεί του θέματος, λόγω ανειλημμένων 

υποχρεώσεων, η Διοικητική Επιτροπή όρισε επιπλέον τον κ. Καμπελιάρη Ιωάννη, 

ο οποίος είναι Μηχανολόγος – Μηχανικός. 

Εγκρίνεται; 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 11/02/2019. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης 11/02/2019 

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους. 

 Υπάρχει καμία παρατήρηση; Εγκρίνονται ομόφωνα; 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα πρακτικά της συνεδρίασης 11/02/2019 . 
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 Λοιπόν, καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. 

Λύεται η συνεδρίαση.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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