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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ - ΤΖΕΜΙΛ  

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ – ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ    ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ      ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ      ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ     ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ     ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ     ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΠ 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ     ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ      

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 04/03/2019. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης 04/03/2019 

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.  Υπάρχει καμία παρατήρηση; 

Εγκρίνονται ομόφωνα; 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα πρακτικά της συνεδρίασης 04/03/2019 . 

 

 Να πάμε στο 6ο θέμα των ανακοινώσεων. 

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

Ανακοινώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά το Δ.Σ. που κάναμε στα Μέγαρα και τώρα το παγώσαμε, να 

μην κάνουμε άλλο σε άλλη περιοχή γιατί είναι ένα μήνα πριν τις εκλογές. Μετά 

τις εκλογές πάλι να συνεχίσουμε τις δράσεις, αυτό που κάναμε, γιατί έχει πολύ 

μεγάλη απήχηση και στο Πέραμα και στην περιοχή των Μεγάρων. Μετά έχουμε 

επιλέξει τη Σαλαμίνα και μετά έχουμε πει Νίκαια, Κορυδαλλό, να επιλέξουμε μία 

από τις δύο περιοχές και θα συνεχίσουμε μετά ένα συμβούλιο πάλι εδώ και ξανά 

πάλι. Εκτός αν προκύψουν κάποια θέματα που θα είναι τρέχοντα και πρέπει να 

κάνουμε έκτακτα Διοικητικά Συμβούλια, να μην πηγαίνουμε μόνο του μήνα, να 

κάνουμε ακόμα ένα συμβούλιο το μήνα.  
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 Κάναμε μία κοινή συνάντηση των αμιγών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, 

μετά από κάλεσμα δικό μας, έγινε μία, εδώ στο Επιμελητήριό μας έγινε μια 

συνάντηση των τριών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων της χώρας. Λοιπόν, μπήκαμε 

σε μία λογική να υπάρχει μία κοινή δράση ή να μπούμε σε μία διαδικασία 

προβολής καταρχήν τι σημαίνει βιοτεχνία, να επιλέξουμε ένα χαμηλό 

διαφημιστικό σποτάκι, ό,τι έχουν κάνει και αντίστοιχα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια 

στο εξωτερικό, να φτιάξουμε κι εμείς τα τρία να το χρηματοδοτήσουμε, να 

παίζει στην τηλεόραση, το τι σημαίνει βιοτεχνία. Να έχει ένα μικρό απόσπασμα, 

το έχετε δει το βιντεάκι που έχουμε παίξει, που είναι ένα κορυφαίο βιντεάκι που 

έχουν κάνει οι Γερμανοί, στο Πέραμα ναι. Το δείχνουμε παντού γιατί το έχουμε 

δανειστεί από τους Γερμανούς. Να κάνουμε κάτι αντίστοιχο δικό μας. Και 

μπήκαμε και σε μία λογική να κάνουμε τακτές συνεδριάσεις μεταξύ μας για να 

μπορούμε να μπούμε να στηρίξουμε και το κομμάτι αυτό που φωνάζουμε κι 

εμείς και το έχουμε πάρει επάνω μας, την Τεχνική Εκπαίδευση. Δηλαδή αυτό να 

το προβάλλουμε τα τρία Βιοτεχνικά Επιμελητήρια μαζί με το Ινστιτούτο της 

ΓΣΕΒΕΕ να μπούμε σε μία λογική να κάνουμε πράγματα από κοινού, γιατί εμάς 

μας αφορά γιατί έχουμε τεχνικά επαγγέλματα και μας αφορά ότι δεν υπάρχουν 

τεχνίτες ευρύτερα στην περιοχή και υπάρχει ζήτηση παντού. 

 Αυτό το είδαν πάρα πολύ θετικά τα άλλα δύο Επιμελητήρια. Ηδη θα 

κάνουμε μία συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρόδο, έχει Γενική 

Συνέλευση η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, έχουμε συνεννοηθεί οι τρείς 

Πρόεδροι και όσοι συμμετέχουμε από τις Διοικητικές που είμαστε εκπρόσωποι 

στην Κεντρική Ενωση να κάνουμε μία συνάντηση εκεί για να προχωρήσουμε τις 

επόμενες δράσεις που μπορούμε να κάνουμε από κοινού ή τι μπορούμε άλλο να 

σχεδιάσουμε, να ξανακάνουμε μετά μία συνάντηση πάλι οι Διοικητικές Επιτροπές 

για να φέρνουμε στα Διοικητικά Συμβούλια θέματα τα οποία από κοινού να 

βγαίνουν προς τα έξω.  
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 Στις 13 Μαρτίου κάναμε εδώ στο Επιμελητήριο μια ανοιχή ενημερωτική 

εκδήλωση με θέμα Παρουσίαση των Δράσεων - Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας - Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού μιας σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία 

του ΕΣΠΑ. Το έκανε η ΕΛΑΝΕΤ και κάναμε ταυτόχρονα και για το ισοδύναμο 

μεταφορικό. Αυτό αφορά τα μέλη μας από τα νησιά, το ισοδύναμο μεταφορικό 

χρηματοδοτεί κάποιες δράσεις. Εκεί το παρουσιάσαμε και στις Σπέτσες, για να 

μην τα λέω πιο κάτω, το παρουσίασαμε και στις Σπέτσες, το παρουσιάσαμε και 

στα Κύθηρα και ταυτόχρονα όπου αλλού χρειαστεί θα είμαστε εκεί "παρών" να 

τους ενημερώσουμε. Και οι δύο εκδηλώσεις είχαν επιτυχία στα νησιά, 

απομακρυσμένες. 

 Τώρα είπαμε να πάρουμε, έχουμε περάσει και στη Διοικητική και θα το 

φέρουμε κάποια στιγμή για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, να κάνουμε ένα 

σύστημα που να έχουμε πλέον μια τηλε... Δηλαδή αυτές οι εκδηλώσεις που 

γίνονται εδώ να παρουσιάζονται ταυτόχρονα και σε απομακρυσμένες περιοχές. 

Δηλαδή να μπορούν να μαζεύονται στους Εμπορικούς Συλλόγους κάποιοι 

άνθρωποι που θέλουν να το παρακολουθήσουν και να βλέπουν και να μπορούν 

να κάνουν και ερωτήματα. Δηλαδή ταυτόχρονα να παρακολουθούν από 'δω για 

να μην κάνουμε κι εμείς έξοδα, πηγαίνουμε προς τα κάτω, γιατί αναγκαστικά 

πάνε και κάποιοι άνθρωποι από την ΕΛΑΝΕΤ, να γίνεται η παρουσίαση εδώ και 

ταυτόχρονα να το παρακολουθούν εκεί και να κάνουν και ερωτήματα από εκεί 

όσοι ενδιαφέρονται, αυτομάτως να είναι απευθείας συνδεδεμένοι δηλαδή με την 

αίθουσα και από άλλες περιοχές. Κοιτάμε και το κοστολόγιο, παίρνουμε έναν 

πρώτο εξοπλισμό που είναι χαμηλός για να μπορούμε να έχουμε και μεταξύ μας 

μια επικοινωνία αλλά μετά σιγά σιγά να το οργανώσουμε όταν φτιάξουμε και 

την αίθουσα να γίνει ένας χώρος πραγματικά που να είναι ένας χώρος 

επικοινωνίας με όλη την περιφέρειά μας. 
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 Κάναμε ένα κοκτέιλ, οι γυναίκες επιχειρηματίες, πραγματικά το τμήμα 

Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου μας, εδώ να δώσουμε 

συγχαρητήρια στις γυναίκες του Επιμελητηρίου μας, κάνανε καταπληκτική 

εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μπράβο σας. Δηλαδή, πραγματικά 

ήταν κάτι πολύ αξιόλογο, πραγματικά έκανε εντύπωση σε όλα τα δρώμενα του 

Πειραιά, ήταν κάτι για πρώτη φορά που έγινε. Η παρουσία ήταν πάρα πάρα 

πολύ καλή, ήταν το πρώτο και είναι και αυτό που μας δίνει το κουράγιο να 

προχωρήσουμε για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, να κάνουμε μια μεγάλη 

εκδήλωση για τις γυναίκες, για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, ταυτόχρονα 

να το συνδυάσουμε και με το πρόγραμμα που πήραμε. Πήραμε ένα πρόγραμμα 

με γυναικεία επιχειρηματικότητα, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει η 

Σμύρνη, εμείς, εμείς μάλιστα είμαστε και leader, και ένα Επιμελητήριο της 

Ισπανίας, ό,τι αφορά τις γυναίκες. Το χειρίζεται το τμήμα Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας και το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ηδη 

ξεκινήσαμε, πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, έφυγε ένας συνεργάτης μας πήγε 

στην Κωνσταντινούπολη για να γίνει η παρουσίαση εκεί του προγράμματος, το 

πρώτο στάδιο. Το επόμενο κάλεσμα είναι να κάνουμε, είπαμε να το κάνουμε 

αρχές Ιουνίου, για να μην πέσουμε μες στις εκλογές, θα καλέσουμε λοιπόν 

αυτούς τους εταίρους μας και τους Τούρκους και τους Ισπανούς, θα τους 

καλέσουμε εδώ, θα είναι το πρώτο μίτινγκ που θα γίνει του προγράμματος για 

να μπουν οι δράσεις και οι γυναίκες μαζί να θέσετε τα επόμενα στάδια και τη 

συνεργασία που θα έχετε μεταξύ σας αυτά τα Επιμελητήρια. 

 Συμμετοχή είχαμε του ΒΕΠ στην ημερίδα με θέμα "Παραγωγική 

ανασυγκρότηση για την ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης" που 

διοργάνωσε το Κέντρο Καινοτομίας. Το Κέντρο Καινοτομίας είναι, το 

Επιμελητήριό μας είναι μέλος στο Κέντρο Καινοτομίας, συμμετέχει και το 

ΣΕΝΑΒΙ εκεί που είναι ο Βασίλης ο Κανακάκης, ο Δήμος Περάματος. Είμαστε οι 
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τρεις εταίροι που ασχολούμαστε με την αναβάθμιση και με νέες ιδέες και νέες 

προτάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ναυπηγικής βιομηχανίας. 

 Εδώ αν θέλει ο Βασίλης να συμπληρώσει κάτι, να πει κάτι. Είναι κάτι που 

προχωράει καλά, έχουμε μια καλή συνεργασία αυτοί οι φορείς.  

 Συμμετείχαμε στον Ασπρόπυργο που έγινε κάτι αντίστοιχο κάλεσμα με 

κάποιες πρεσβείες και όλα αυτά, το έκανε ο Δήμος Ασπροπύργου.  

 Κάναμε μια συνάντηση με την Ενωση Μηχανουργών, το καινούριο 

Διοικητικό Συμβούλιο και για την τεχνική συνάντηση που έγινε στην 

Κωνσταντινούπολη για το πρόγραμμα με την Τουρκία είναι η κα Μαυρομάτη.  

 Εδώ η κα Μαυρομμάτη μπορεί να πει δυο κουβέντες λίγο. Είναι ακριβώς 

αυτό το πρόγραμμα.  

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ: Λοιπόν, το πρόγραμμα αφορά καθαρά ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας σε γυναίκες που είναι στην Τουρκία γενικότερα και Ελλάδα που 

είμαστε εμείς και Ισπανία.  

 Πέρα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας που θα γίνει στον κλάδο της 

Γυναικείας Επιχειρηματικότητας θα δημιουργηθεί και μια πλατφόρμα που θα έχει 

σχέση με την κατάρτιση. Να μπορούμε δηλαδή να αποκτήσουμε τεχνογνωσία 

πάνω στο αντικείμενό μας ή να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις πάνω στην 

γυναικεία επιχειρηματικότητα online, μέσα από μία πλατφόρμα που θα 

δημιουργήσουμε εμείς. Αυτό είναι σαν δράσεις.  

 Στα πλαίσια αυτά θα γίνουν και συναντήσεις, θα γίνει συνάντηση και 

στην Ισπανία, τεχνική κυρίως, θα γίνει και μία στη Σμύρνη. Η πρώτη θα γίνει 

εδώ για να ενημερώσουμε τους εταίρους μας και να ξεκινήσει η υλοποίηση του 

προγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα είναι ένα έτος, δηλαδή ξεκίνησε 1/4 και 

λήγει τον Απρίλιο του 2020. Αυτά.   
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 Πάνω στο κομμάτι της γυναικείας επιχειρηματίας ό,τι προβλήματα έχουν 

αντιμετωπίσει για να δημιουργήσουν τις επιχειρήσεις τους, για να εξελίξουν, 

εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους τι εργαλεία χρησιμοποίησαν από 

χρηματοδοτήσεις είτε της Ευρωπαϊκής Ενωσης είτε όχι. Από κοινοτικούς πόρους 

δηλαδή ή από χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενα κομμάτι 

είναι αυτό. 

 Το άλλο κομμάτι είναι ότι υπάρχουν γυναίκες που έχουν απευθυνθεί σε 

Επιμελητήρια και δεν μπορούν να ασκήσουν καθόλου επιχειρηματικότητα. Εκεί 

θα κοιτάξουμε τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε π.χ. εμείς από την Ισπανία, να το 

εφαρμόσουμε εδώ για να βοηθήσουμε αντίστοιχα τις γυναίκες και αντίστοιχα 

στην Τουρκία και εκείνοι αντίστοιχα από εμάς. Τέτοια παραδείγματα θα 

κατατεθούν αρκετά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύνδεση δεν θα υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών; Θα 

μπορεί να γίνει σύνδεση; 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ: Θα υπάρχει σύνδεση των επιχειρήσεων, θα υπάρξουν 

εργαλεία που θα εξετάσουμε αν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή γυναίκες μεταξύ τους να συνεργαστούν. 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ: Αυτό μπορεί να γίνει σε cluster, να δημιουργηθούν cluster αν 

θέλουμε από εδώ με τις συγκεκριμένες χώρες, αλλά όχι και μόνο με τις δύο 

χώρες που συμμετέχουν στο έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, πάντως θα μπορούν να γίνουν και επιχειρηματικά... 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ: Το έργο δεν έχει μόνον σαν βάση να συνεργαστούμε με την 

Ισπανία και την Τουρκία. Ερχόμαστε οι τρεις χώρες να συζητήσουμε τα 

προβλήματα που έχουμε στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να εξετάσουμε 

τα ενδεχόμενα να επεκταθούμε κι αλλού. Είτε να αντλήσουμε τεχνογνωσία από 

την Ελλάδα επάνω στο κομμάτι από διάφορες επιχειρήσεις και να το 
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εφαρμόσουμε στην Τουρκεία οι αντίστοιχες επιχερήσεις είτε αντίστοιχα από την 

Ισπανία. Δεν σημαίνει όμως ότι μένουμε σ' αυτές τις τρεις χώρες. Το ότι 

συμμετέχουμε αυτοί οι τρεις εταίροι δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να 

αναζητήσουμε εργαλεία γυναικείας επιχειρηματικότητας και ενίσχυσής της π.χ. 

στη Γερμανία ή στην Κίνα. Αυτό θα το δούμε μέσα από το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 1ο θέμα το έχουμε πει, πάμε στο 2ο θέμα. 

  

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού-Ισολογισμού χρήσης 2018. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρία, εσύ θα εισηγηθείς;  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα. Σας έχει σταλεί ο Απολογισμός του 

οικονομικού έτους 2018, σας έχει σταλεί σε σας.  

 Σε ανακεφαλαιοποίηση θα σας πω εγώ ότι τα έξοδά μας για το 2018 ήταν 

1.073.000 ευρώ και τα έσοδά μας ήταν 1.155.000 ευρώ. Το πλεόνασμα ήταν 

72.000 ευρώ και αυτό είναι ας πούμε η ανακεφαλαιοποίηση.  

 Θα ήθελα όποιος κύριος ενδιαφέρεται για κάτι άλλο να με ρωτήσει να του 

απαντήσω. Αυτά σαν ανακεφαλαιοποίηση.  

 Παρακαλώ. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν εχει καταγραφεί καθαρά) 

 Γιατί λοιπόν ήρθε σήμερα, πριν 3-4 ώρες; Ενα ερώτημα. Και θα ήθελα με 

την ευκαιρία που είμαστε... καλό θα ήταν να έρχεται ένας .... απολογισμός, να 

ξέρουμε τουλάχιστον κι εμείς τις δράσεις που κάνετε εδώ πέρα, το 
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Επιμελητήριο. Δεν θα περιμένουμε στο τέλος του χρόνου να δούμε τον 

απολογισμό το τι έχουμε κάνει... Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζουμε κι εμείς ποιες 

είναι οι δράσεις του μήνα, τα έσοδα του Επιμελητηρίου, τι έχετε εδώ, τι έξοδα 

έχετε, τι έσοδα έχετε. Τα βγάζετε στο τέλος. Και σας λέω και σήμερα ο 

απολογισμός ήρθε πριν 3 ώρες. Γιατί να μην έχει έρθει πριν 4 μέρες να το δούμε 

κι εμείς, να το μελετήσουμε, να δούμε τι έχει γίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο απολογισμός έχει έρθει, έχεις μπερδευτεί. Σου έχει έρθει ο 

Απολογισμός Δράσεων. Κοίταξέ το, δεν σε διαψεύδω. Κοίταξέ το, Απολογισμός 

Δράσεων. Ο Οικονομικός Απολογισμός, πότε έχει έρθει ο Οικονομικός 

Απολογισμός;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Σε παρακαλώ, άμα σας λέμε κάτι... Σήμερα ήρθε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Υπηρεσία έχει το λόγο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πότε ήρθε ο Οικονομικός 

Απολογισμός; Παρασκευή. Τι κάναμε, διάκριση στον Μουστάκα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απολογισμός δράσεων, δράσεων. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μιλάμε για τον Οικονομικό Απολογισμό.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εδώ είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι λέει επάνω;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Απολογισμός Δράσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, άλλο Δράσεων. Αυτό σου λέω. Οι δράσεις ναι, ήρθαν πριν...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ωραία. Να διαβάζουμε λίγο καλύτερα τότε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δράσεων είναι άλλο πράγμα, εντάξει. Ο Οικονομικός Απολογισμός 

έχει έρθει την Παρασκευή. Εντάξει, ο Δράσεων είναι άλλο πράγμα.  
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: ... θα το πούμε σε λίγο, κ. Διευθυντά. Μην μας προσβάλλετε 

έτσι "να διαβάζετε καλύτερα"!!! Βλέπουμε, δόξα τω Θεώ, βλέπουμε!!! Αν θέλετε 

να κάνουμε αντιπαράθεση μαζί, εγώ δεν κάνω αντιπαράθεση μαζί σας.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, μισό λεπτό. Οταν λέτε... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν μπορείτε να μας προσβάλλετε έτσι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό. Οταν εσείς προσβάλλετε την υπηρεσία και λέτε ότι σας 

ήρθε ο Οικονομικός Απολογισμός σήμερα, τότε τι είναι; Τι να κάνουμε; Με ποιον 

τρόπο θα αντιδράσουμε εμείς δηλαδή; Για τον άλλο τον Απολογισμό θα τα 

πούμε μετά όταν έρθει η ώρα. Ομως, ο Οικονομικός Απολογισμός ήρθε την 

Παρασκευή σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να κάνουμε 

διάκριση και να σας τα στείλουμε ξεχωριστά εσάς άλλη ημέρα. Εντάξει;  

 Λοιπόν, τα υπόλοιπα στοιχεία αν θέλετε περισσότερη ανάλυση στα 

στοιχεία του Οικονομικού Απολογισμού, είμαι στη διάθεσή σας να τα πούμε.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σας λέω μόνον ότι τα αποθεματικά στο τέλος του 2018 

ήταν 969.000 ευρώ αυξημένα κατά 56.000 ευρώ από το 2017.  

 Αυτά είναι τα οικονομικά στοιχεία ανακεφαλαιοποιημένα, γιατί φυσικά δεν 

μπορούμε να τα πούμε όλα ακριβώς και θα ήθελα όποιος θέλει να με ρωτήσει 

κάτι να του απαντήσουμε είτε εγώ είτε η υπηρεσία.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Η αύξηση των εσόδων από πού προέρχεται;  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Η αύξηση των εσόδων από το ΓΕΜΗ σαν κύριο λόγο και δεν 

ξέρω αν η Υπηρεσία έχει κάτι άλλο.  

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ: Κυρίως από τα ετήσια τέλη του ΓΕΜΗ. Στείλαμε και 

επιστολές στα μέλη για τα παλιά και επίσης αύξηση σχεδόν 100% από τα 

πιστοποιητικά του ΓΕΜΗ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να γραφτούν στα πρακτικά, Μαρία.  
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ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ: Λοιπόν, κυρίως από το ΓΕΜΗ. Σχεδόν 100% είχαμε 

αύξηση στα πιστοποιητικά του ΓΕΜΗ και μεγάλη αύξηση και στα τέλη του 

ΓΕΜΗ. Στείλαμε επιστολές στα μέλη του Επιμελητηρίου, κυρίως οι ατομικές 

επιχειρήσεις όφειλαν πολλά χρόνια ΓΕΜΗ, από το '15 και έχει μπει σε μια 

διαδικασία είσπραξης των τελών του ΓΕΜΗ. Κυρίως από εκεί.  

 Κάτι άλλο αν θέλετε, ευχαρίστως. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Του ΓΕΜΗ; Ναι, στέλνουμε. Φεύγουν κατά ομάδες. Ατομική επιχείρηση 

έχετε; Να σας πω, βασικά οι λογιστές σας έπρεπε και δεν είναι... Οι Α.Ε. γενικά 

και οι επιχειρήσεις που έχουν νομική μορφή, οι εταιρικές επιχειρήσεις 

υποχρεωτικά παίρνουν πιστοποιητικά για τις τράπεζες μεταβολών, δηλαδή 

κάνουν αιτήματα συνέχεια. Ανεβάζουν Ισολογισμούς - να σας πω, το πρόβλημα 

το κύριο το είχαν οι ατομικές. Οι άλλες εταιρείες επειδή είτε ανεβάζουν 

Ισολογισμούς είτε ζητούν πιστοποιητικά μεταβολών κ.λπ., κάνουν 

τροποποιήσεις, συστάσεις, διαλυτικά, μέσα από το σύστημα το βρίσκουν 

μπροστά τους. Οι ατομικές επιχειρήσεις, παρ' όλο που είναι υποχρεωμένες από 

το νόμο κάθε χρόνο να ανεβάζουν τη φορολογική τους δήλωση, οι λογιστές δεν 

το κάνανε και διαπιστώσαμε ότι οι ατομικές επιχειρήσεις δεν ήταν ενημερωμένες 

και γι' αυτό μπήκαμε και σε μία διαδικασία να τις ενημερώσουμε, ούτως ώστε να 

μην αναγκαστούμε, βάσει νόμου πάντα, να πάνε τα τέλη του ΓΕΜΗ το χρέος 

στην Εφορία. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Να σας πω ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες... (παρεμβάσεις 

εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αυτο Δημήτρη έγινε πέρυσι τέτοια εποχή και μάλιστα πήρα 

εγώ την πρωτοβουλία σε συνεννόηση με τον Διευθυντή μας, τον κ. Γιάγκα, και 

υπογράψαμε να γίνει ενημέρωση και να μην βεβαιώσουμε οφειλές, δίνοντας ένα 

εύλογο χρονικο διάστημα στις επιχειρήσεις προκειμένου να λειτουργήσει. 

Λειτούργησε το θέμα, τώρα εάν δεν έχουν πάει ακόμα σε όλες, αυτό επιτρέψτε 
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μου να σας πω ότι έχει γίνει και λίγο με την ανοχή του Επιμελητηρίου για τους 

γνωστούς λόγους, το θέμα της κρίσεως και το θέμα της αδυναμίας που έχουμε 

σαν επιχειρήσεις να πληρώσουμε οφειλές προηγούμενων χρόνων. Ομως, όλες 

θα ενημερωθούν, όλες θα ενημερωθούν, δεν τίθεται θέμα βέβαια ούτε εκλογές 

ούτε τίποτα και το καταλαβαίνετε θεωρώ αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν είπα για τώρα. Είπα όταν εμείς ήταν να κάνουμε εκλογές. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα εγώ.  

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ: Από το '15, συγγνώμη, από το '15 είναι στις ατομικές το 

ΓΕΜΗ. Δεν είναι του Επιμελητηρίου. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν είναι θέμα Επιμελητηρίου, είναι θέμα Υπουργείου. Δεν 

υπάρχει θέμα τέτοιο. Υπάρχει όμως θέμα δόσεων, να το πούμε έτσι ή κάποιας 

ευκολίας αλλά κι αυτό ακόμη...  

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ: Αν επιτρέπεται, είναι από το '15 και είναι 30 ευρώ το 

έτος. Μπορείτε να πληρώσετε το '15 σήμερα, σε ένα μήνα το '16, ούτως ώστε 

σε ένα μικρό εύλογο χρονικό διάστημα να έχετε πληρώσει μέχρι και το έτος 

τουλάχιστον το '18 ή το '19. Είναι διαφορετική Ταυτότητα Πληρωμής, 

διαφορετική εντολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιστεύω ότι το έχει στείλει η Υπηρεσία σε όλους. Απλώς, τα 

ταχυδρομεία, έχουμε πρόβλημα με τα ταχυδρομεία. Εχουμε μεγάλο πρόβλημα 

με τα ταχυδρομεία, δεν πάνε οι επιστολές. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-

διάλογοι) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, να δώσω μιαν απάντηση.  

 Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, οι συνδρομές προς το Επιμελητήριο είναι δύο 

ειδών. Η μία αφορά την εγγραφή στο Επιμελητήριο και η άλλη αφορά την 

εγγραφή στο ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΓΕΜΗ. Σε ό,τι αφορά το Επιμελητήριο 

μπορούσαμε και είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε ανεκτικοί και να μην 
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εισπράττουμε πολλές φορές την ώρα που έπρεπε τα χρήματα. Σε ό,τι αφορά το 

ΓΕΜΗ όμως δεν μπορούμε γιατί πλέον η μη είσπραξη των εσόδων είναι 

παράβαση και είναι απιστία κατά την Υπηρεσία. Την απιστία αυτή την έχει η 

Διοίκηση του Επιμελητηρίου κι εμείς ως... κι εγώ ως διευθυντής στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. 

 Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο εμείς το πρώτο Επιμελητήριο, τώρα το τονίζω 

αυτό, είναι το πρώτο Επιμελητήριο που ξεκίνησε τη διαδικασία να εισπράττει τις 

συνδρομές και ήμασταν παράδειγμα για όλους τους άλλους. Βάλαμε δηλαδή 

δικό μας άνθρωπο εδώ, δεν το κάναμε μέσω της Κεντρικής Ενωσης που έπρεπε 

να γίνει, είχε αναλάβει η Κεντρική Ενωση να κάνει την εφαρμογή ούτως ώστε 

να σταλούν σε όλους τους επαγγελματίες οι επιστολές για την πληρωμή, γιατί οι 

πληρωμές γίνονται μέσα από το σύστημα της Κεντρικής Ενωσης. Δηλαδή ό,τι 

καταθέτετε, ό,τι κατατίθεται για το ΓΕΜΗ πηγαίνει πρώτα στην Κεντρική Ενωση 

και μετά έρχεται στα Επιμελητήρια, μετά γίνεται η κατανομή ανάλογα στο κάθε 

Επιμελητήριο. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται. 

 Σε ό,τι αφορά τη συνδρομή μας, γιατί τέθηκε το θέμα του κουρέματος ή 

όχι, έχουμε δείξει κατά καιρούς ανοχή σε πολλά τέτοια φαινόμενα. Σε πολλούς 

ανθρώπους που χρωστάνε και προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσουμε, μέσα 

όμως στο νομοθετικό πλαίσιο και στις αρμοδιότητες που μας δίνει το νομοθετικό 

πλαίσιο. Παραδείγματος χάριν, εάν κάποιος είναι αδρανής για κάποια χρόνια, 

πληρώνει μόνο το 30% της οφειλής πλέον, έτσι; Τέτοιες διαδικασίες, ό,τι 

προβλέπεται από τη νομοθεσία το εφαρμόζουμε και το εφαρμόζουμε και γι' 

αυτό έχουμε και καλή ανταπόκριση και το ξέρουν και οι συνάδελφοι εδώ 

λογιστές που βρίσκονται εδώ πέρα και έχουμε μια πολύ καλή σχέση και 

συνεργασία. 

 Εμείς έχουμε εισπράξει αρκετά χρήματα μέσα από τη διαδικασία αυτή 

που σας είπα. Κατά κύριο λόγο, δώσαμε βαρύτητα κατά κύριο λόγο στις 
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ατομικές επιχειρήσεις. Οντως, αν κάποιοι, Λευτέρη δεν έχει έρθει, που δεν έχει 

έρθει γιατί μου το έχεις πει κι άλλη φορά αυτό, θα το δούμε, θα ξανακάνουμε 

τώρα άλλη μία φορά να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να ελέγξουμε όλες τις παλιές 

περιπτώσεις. Αλήθεια είναι, αυτό που λες είναι αλήθεια, γιατί κανένας δεν είχε 

συνειδητοποιήσει την υποχρέωση καταβολής των συνδρομών του ΓΕΜΗ, της 

μερίδας.  

 Προσέξτε τώρα. Αυτό είναι 30 ευρώ το χρόνο. Για να καταστεί 

υποχρεωτική η καταβολή και για να μπορέσουν να εισπραχθούν τα χρήματα, 

έθεσε, έκανε μία παρέμβαση το Υπουργείο και δήλωσε και είπε ότι οι 

επιχειρήσεις και οι ατομικές έχουν υποχρέωση να δηλώνουν τα οικονομικά τους 

στοιχεία στο σύστημα. 'Η να βεβαιώνουν ότι τα έχουν δηλώσει με ένα τικ που 

βάζουμε εκεί. Αυτό όμως δεν έγινε κατορθωτό, πολλοί δεν το κάνανε και ούτε οι 

λογιστές φροντίσανε να το κάνουν. Δεν ρίχνω εγώ μομφή σε κανέναν στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, όμως ήταν το σύστημα που έπρεπε όλοι να 

προσαρμοστούμε σ' αυτό και να συνειδητοποιήσουμε τις καινούριες ανάγκες 

που προέκυπταν μέσα από το ΓΕΜΗ. 

 Τώρα, δυο πράγματα ακόμη για τον Απολογισμό που χρειάζεται να 

πούμε. Τα χρήματα τα οποία αναφέρονται εδώ ότι έχουμε η διαφορά εσόδων-

εξόδων για τη χρονιά που μας έχει προκύψει, δεν είναι τόσο πραγματικά. Είναι 

παραπάνω τα έσοδα, μάλλον είναι λιγότερα τα έξοδα, να το πω έτσι. Είναι 

λιγότερα τα έξοδα. Κι αυτό γιατί. Γιατί ένα μεγάλο ποσό των εξόδων, δηλαδή 

γύρω στις 50.000 ευρώ, μεταφέρθηκαν από τα ταμείο του Επιμελητηρίου στην 

επιχείρηση, σ' αυτό που λέμε στο ΚΕΠΑ, στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας που 

έχουμε εδώ, για να μπορέσει να λειτουργήσει το ΚΕΠΑ, γιατί πήραμε κι ένα 

πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα το τρέχει το Κέντρο Επιχειρηματικότητας. 

 Επίσης, έχουμε κάνει δαπάνες για το - ναι, πέρα από το γραφείο, κ. 

Πρόεδρε, που είναι και αυτά και βεβαίως η αγορά των γραφείων, άρα αυτά είναι 
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δαπάνες. Ομως, έχουμε κάνει δαπάνες για το πρόγραμμα New Brain γύρω στις 

50.000 ευρώ, τις οποίες θα τις πάρουμε τώρα όμως, γιατί τώρα από τις 

ελεγκτικές αρχές ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και μας ήρθε η επιστολή με την 

οποία θα πάρουμε τα χρήματα αυτά πίσω. Αρα, θα φανούν τα χρήματα αυτά 

στη φετινή μας χρονιά.  

 Αυτά τα δύο ήθελα να σας τονίσω για να σας πω ότι δηλαδή πήγαμε 

πολύ καλύτερα απ' ό,τι συνήθως πηγαίνουμε τη χρονιά.  

 Δεν ξέρω αν θέλετε τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μισό λεπτό, 

Δημήτρη, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Προσέξτε λίγο, μισό λεπτό. Μισό 

λεπτό να σου πω κι εγώ μια κουβέντα. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: ... Σε αυτό που είπες έχεις δίκιο, γιατί το είδα τώρα. Είχε έρθει 

μαζί με τα πρακτικά, άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξω τα γυαλάκια μου... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εντάξει, εντάξει. Είδες απολογισμό κι απολογισμό... 

 Απλά, εκείνο που ήθελα να πω και να τονίσω είναι, εντάξει, καλό είναι να 

αποφεύγουμε εντάσεις και από μένα. Από μένα λέω, από τον τρόπο που 

απάντησα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Το άλλο που ζήτησα από τον Ταμία ήταν να ξέρουμε, 

τουλάχιστον κάθε μήνα να ξέρουμε τις δράσεις...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό λίγο για να απαντήσουμε σ' αυτό το θέμα. Αν μιλάτε για 

οικονομικό απολογισμό για κάθε μήνα να δίνουμε έσοδα-έξοδα δεν είναι 

δυνατόν, γιατί η Υπηρεσία δεν ασχολείται συνέχεια με αυτό το θέμα, γιατί όλα 

αυτά... Αλλο οι δράσεις που αναπτύσσει το Επιμελητήριο. Το αποθεματικό μας 

είναι αυτή τη στιγμή στις 969.000, μισό λεπτό. Τέλος πάντων, στο τέλος, 31/12 

τα αποθεματικά μας ήταν 969.876 ευρώ, 31/12.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Το ανέφερα κι εγώ.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Κι αυτά ήταν κατανεμημένα στην Τράπεζα Πειραιώς, στο κοινό 

κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος και στους λογαριασμούς που έχουμε στην 

Τράπεζα Πειραιώς. 431.000 είναι στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος 

και τα υπόλοιπα σε διάφορους λογαριασμούς που έχουμε στην Τράπεζα 

Πειραιώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνονται ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018 και ο 

Ισολογισμός έτους 2018 ως επισυνάπτονται;  

Εγκρίνονται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018 και ο 

Ισολογισμός έτους 2018 ως επισυνάπτονται. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: κ. Πρόεδρε, αφου πήγαμε και τόσο καλά απ' ό,τι φαίνεται, 

να ευχαριστήσουμε την Προϊσταμένη και στο πρόσωπό της όλο το οικονομικό 

επιτελείο που πήγαμε καλά και κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορούμε 

κι εμείς να λέμε εδώ πέρα σε όλους και να είμαστε υπερήφανοι ότι πάμε καλά. 

 κα Κουλούρα, σας ευχαριστούμε και να μεταφέρετε σε όλο το προσωπικό 

τις ευχαριστίες μας.  

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Απολογισμός δράσεων έτους 2018. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον έχετε, σας έχει έρθει έρθει, αν θέλετε να τον διαβάσουμε, 

είναι πάρα πολλά πράγματα που έχουμε κάνει, θέλετε να πάρετε μια εικόνα; 

Γραμματέα, διάβασε λίγο άμα θέλεις. Μια εικόνα, καταρχήν, σας έχουν έρθει οι 

προσκλήσεις. Δεν νομίζω ότι... Αυτό είναι που θα στείλουμε στο Υπουργείο. 

Είμαστε υποχρεωμένοι να στέλνουμε τον Απολογισμό Δράσεων. Ο,τι έχουμε 

κάνει, τώρα μην τα λέμε πάλι.  
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ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γνωρίζετε τι έχουμε κάνει, δυο τρία πράγματα να σας πω 

αν θέλετε. Ειδάλλως, να κατατεθεί όπως είναι στα πρακτικά. Οπως είναι στα 

πρακτικά να κατατεθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα ως επισυνάπτεται; 

 Εγκρίνεται ομόφωνα ο Απολογισμός δράσεων έτους 2018 ως 

επισυνάπτεται. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Αγορά ακινήτου στον 4ο όροφο - Εκθεσης εκτίμησης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ακριβώς, έχουμε πάρει μία σειρά γραφεία από πάνω ακριβώς 

εδώ και υπήρχε ένα γραφείο κενό, ένα γραφείο που ήταν ξένο. Δεν ήταν δικό 

μας δηλαδή. Τώρα, αυτή τη στιγμή είπε κι αυτός ότι αποχωρεί κάποιος που ήταν 

εκεί και το πουλάει. Και το αγοράζουμε σε καλή τιμή, πιστεύω ότι είναι αρκετά 

καλή τιμή. Εχουμε βάλει όμως, βάζουμε εκτιμητή γιατί πρέπει να βάλουμε έναν 

εκτιμητή να μας πει ακριβώς την αξία, φέρνουμε την εκτίμηση εδώ στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 κ. Διευθυντά, έχετε το λόγο. Αυτό τώρα θα γίνει ένα, θα πάρουμε σχεδόν 

όλη τη σειρά, το οποίο μετά και με μία είσοδο παίρνουμε όλη την πλευρά αυτή 

την μπροστινή. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Καταρχήν, να δώσουμε και συγχαρητήρια, έγινε μια καταπληκτική 

εκδήλωση, ο Δημήτρης όπως ξέρετε είναι και στη ΓΣΕΒΕΕ, είναι στο Προεδρείο 

της ΓΣΕΒΕΕ. Εκανε μια καταπληκτική εκδήλωση η ΓΣΕΒΕΕ για τα 100 της 

χρόνια, εδώ περιμέναμε όμως να μας φέρει, βγάλατε ένα πολύ ωραίο λεύκωμα, 

έχω το ένα εγώ, μου δώσατε στην εκδήλωση, αλλά να φέρουμε και 2-3 για να 
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υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Επιμελητηρίου. Ενα ωραίο λεύκωμα για τα 100 

χρόνια της ΓΣΕΒΕΕ.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το ακίνητο που βρίσκεται στον 4ο όροφο είναι ανάμεσα σε δύο 

ακίνητα που έχουμε αγοράσει εμείς. Η κυρία που έχει το ακίνητο αυτό είχε 

πρόθεση να το πουλήσει και ήρθε στο Επιμελητήριο και μας είπε αν 

ενδιαφερόμαστε να το αγοράσουμε. Λοιπόν, το Επιμελητήριο σ' αυτή την 

προσπάθεια που κάνει για να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες του, έχουμε και μια 

εκκρεμότητα να φτιάξουμε την αίθουσα, θεωρεί, η Διοίκηση θεωρεί ότι πρέπει 

να αγοραστεί. Δεν είναι ανάγκη να μεσολαβεί κάποιος ανάμεσα στα δικά μας 

γραφεία. Υπάρχει άλλο ένα γραφείο εκεί το οποίο το χρησιμοποιούμε σαν 

αποθήκη, το νοικιάζουμε εμείς, ζητήσαμε να το αγοράσουμε κι αυτό, δεν μας 

έχουν απαντήσει ακόμη.  

 Λοιπόν, πριν από 2 χρόνια αγοράσαμε αυτά τα τρία γραφεία που έχουμε 

τώρα και η τιμή ήταν περίπου γύρω στα 850 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Πριν 

από ένα χρόνο αγοράσαμε στον 6ο όροφο και εκεί η τιμή ήταν 1.200 το 

τετραγωνικό μέτρο. Αυτό το γραφείο τώρα που θα αγοράσουμε η τιμή αγοράς 

του είναι στα 1.050 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 1.050 ευρώ εδώ 

αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Η τιμή που έχει βγάλει ο εκτιμητής 

είναι 1.250 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τόσο θα μπορούσαμε να το 

αγοράσουμε. Η προσφορά της ιδιοκτήτριας είναι 1.050 ευρώ το τετραγωνικό 

μέτρο. 

 Είναι το γραφείο ακριβώς εδώ πάνω. Είναι 25,37, περιλαμβάνει και την 

αναλογία του διαδρόμου και της τουαλέτας κ.λπ. Αυτό είναι το ακίνητο. Η 

εκτίμηση έγινε από τον ορκωτό εκτιμητή και πλέον θα κινήσουμε τη διαδικασία 

για την αγορά του το επόμενο διάστημα, μετά την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Λέω, είναι ανάμεσα από τα τρία που έχουμε, στον 4ο όροφο, 

ακριβώς εδώ από την αίθουσα. Στον ίδιο όροφο που αναφερόμαστε τώρα, στον 
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4ο όροφο, υπάρχει ένα ακόμη το οποίο το χρησιμοποιούμε εμείς όμως ως 

αποθήκη. Αν μπορέσουμε να το πάρουμε κι αυτό έχουμε πάρει όλη αυτή την 

πλευρά του ορόφου αυτού, του 4ου ορόφου. Εχει αυξηθεί δηλαδή ουσιαστικά 

κατά πολύ η περιουσία του Επιμελητηρίου σε ακίνητα. Και έχουμε 

ανεκμετάλλευτο, κ. Πρόεδρε, και πρέπει να το δούμε, στην Πραξιτέλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην Πραξιτέλους να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί εδώ πέρα τα 

χρειάζεται η Υπηρεσία. Εδώ τα χρειαζόμαστε.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι ένας όροφος στην Πραξιτέλους. Εκεί ήταν γραφεία, είναι 

διαμορφωμένα, το είχε προηγούμενα ο κ. Κατσαφάδος, βουλευτής της Νέας 

Δημοκρατίας ο οποίος το άφησε τώρα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός χώρος τον 

οποίο μπορεί να τον χρησιμοποιήσει το Επιμελητήριο, αυτό που σχεδιάζαμε, 

γιατί αυτό που λέει ο κ. Κανακάκης, αυτό που σχεδιάζαμε ήταν να φτιάξουμε 

σχολές για να μπορέσουμε σε συνεργασία με κάποιο Πανεπιστήμιο να κάνουν 

μεταπτυχιακές σπουδές. Αυτό είχαμε πει σε κάποια φάση. Λέγαμε επίσης για 

σχολές πιστοποίησης, τέλος πάντων εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Διάλογοι εκτός 

πρακτικών). 

 Αμα θέλετε κάποια ερώτηση για το θέμα του ακινήτου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα η αγορά του ακινήτου στον 4ο 

όροφο;  

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

εκτενώς και λεπτομερώς αναλύθηκαν κατά την προηγηθείσα συζήτηση και 

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

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

σήμερα (τρόπος αγοράς ακινήτων από τα Επιμελητήρια) 

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

Εταιρεία Δικηγόρων», 
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4) την από 29/03/2019 προσφορά της Χατζηνικήτα Αικατερίνης ιδιοκτήτριας του 

γραφείου (Δ5) στον 4ο όροφο του κτιρίου όπου ήδη στεγάζεται το γραφείο και 

η γραμματεία του Διευθυντή του Β.Ε.Π. καθώς και το γραφείο Προέδρου, μαζί 

με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του 3ου και 6ου ορόφου, η οποία έλαβε αριθμό 

πρωτοκόλλου 414/01-04-2019 στο πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου, 

6) την από 468/08-04-2019 έκθεση εκτίμησης του ακινήτου από τον εκτιμητή 

Πολιτικό Μηχανικό κ. Πολυχρονόπουλο Βασίλειο,  

και συνεκτιμώντας α) την ανάγκη άμεσης γειτνίασης του προς αγορά γραφείου 

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

απρόσκοπτη λειτουργία του και το ότι το προς αγορά γραφείο βρίσκεται εντός 

του ιδίου κτηρίου, όπου ήδη διατηρεί γραφεία το Β.Ε.Π., β) τις αυξημένες 

ανάγκες δράσεων του Β.Ε.Π. και της αναμενόμενης αύξησης του προσωπικού 

του που επιτάσσουν την επίσπευση της διαδικασίας λόγω έλλειψης χώρου ήδη 

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

προσφοράς που υποβλήθηκε, όπως αυτή αναλυτικά προαναφέρθηκε, αφού η 

τιμή αγοράς του είναι χαμηλότερη από την αγοραία αξία αυτού,  

ομόφωνα αποφασίζει 

και εγκρίνει την αγορά του γραφείου του 4ου ορόφου (συμπεριλαμβανομένων 

του WC και της επιφάνειας του διαδρόμου που του ανήκουν) με συνολική τιμή 

αγοράς 26.640€ (είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ). Επίσης το Δ.Σ. 

εξουσιοδοτεί τη Διοικητική Επιτροπή και το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού να 

προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες που προβλέπει η σχετική 

νομοθεσία για την αποδέσμευση των διαθεσίμων για την ανωτέρω αγορά καθώς 

και την πληρωμή όλων των δαπανών που θα προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας της αγοράς. 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Παράταση της πρακτικής άσκησης της ασκούμενης δικηγόρου, κας 

Τσαγκαρλιώτη Ελένης, για ένα εξάμηνο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε πάρει δύο κορίτσια, μας έχει στείλει ο Δικηγορικός 

Σύλλογος εδώ, που είναι στο ΓΕΜΗ που κάνουν την πρακτική τους δύο κορίτσια 

που είναι νομικοί. Απλώς έχουμε δικαίωμα να εγκρίνουμε την... 

ΥΠ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ: Μπορούμε μέχρι και δύο εξάμηνα. Η μία κοπέλα λήγει, η 

παράτασή της το β' εξάμηνο, θα φύγει, η άλλη κοπέλα έχει ακόμα ένα εξάμηνο 

και ζητάει να παραταθεί για άλλο ένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγκρίνεται;  

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να το έχετε υπόψη σας τώρα γιατί υπάρχουν άτομα, παιδιά που 

θέλουν να έρθουν ασκούμενοι, γιατί σε λίγο διάστημα θα τελειώσει η μία 

παράταση, θα τελειώσει η μία ασκούμενη, θα φύγει. Αν έχετε κάποιον που 

γνωρίζετε, πέστε του να έρθει να υποβάλλει αίτηση, να ετοιμαστεί, όταν 

είμαστε έτοιμοι κι εμείς να έρθουν να υποβάλλουν αιτήσεις και να δουλέψουν οι 

άνθρωποι. Να το έχετε υπόψη σας αυτό.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν έχουμε και την, ξέρετε με τους υποψήφιους που 

έχουμε εδώ. Τώρα είναι και η κα Μουδάτσου υποψήφια με τον κ. Βλαχάκο, 

δημοτική σύμβουλος Πειραιά. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Τους άλλους τους 

ξέρετε, είναι ο Θόδωρας ο Ματθιουδάκης με τον κ. Μώραλη και η κα 
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Καρακατσάνη με τον κ. Μώραλη. Εχουμε άλλον υποψήφιο, ξέρουμε κάποιον 

υποψήφιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου; Δεν έχουμε κάποιον 

καινούριο. Ο Κατσώρης ο Βαγγέλης μήπως κατεβαίνει στις Σπέτσες, τίποτα;  

 Συγγνώμη, έχουμε και τον Διευθυντή που είναι υποψήφιος Δήμαρχος 

στην Αγία Βαρβάρα. Εντάξει, το έχουμε δει. Και ο κ. Παπαμανώλης, που είναι 

μαζί με τον κ. Γιάγκα.  

 κ. Κανακάκη, θα είσαι υποψήφιος πουθενά; Ωραία. Εσύ Δημήτρη, τίποτα; 

Θα κατέβει ο Δημήτρης στον Κορυδαλλό; Λοιπόν, καλορίζικος και ο Δημήτρης 

στον Κορυδαλλό.  

 Τελείωσε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν έχετε κάποιο θέμα να 

κουβεντιάζουμε. Ωραία, έχεις το λόγο, δεν το κλείνουμε το συμβούλιο.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Απλά, Πρόεδρε, για τα πρακτικά ο Μουστάκας είμαι, τόση ώρα 

που λέγαμε "Δημήτρη", ακούει και ο άνθρωπος, τον μπερδεύουμε. Σου λέει 

συνέχεια, ποιος είναι αυτός που μιλάει εκεί πέρα, Δημήτρης... Δημήτρης... Είναι 

κι άλλοι Δημήτρηδες, για να μην μπερδευτούμε. 

 Λοιπόν, καταρχάς κ. Διευθυντά όπως είπατε θα πάω να αλλάξω γυαλάκια, 

δεν υπάρχει περίπτωση και έχω μάθει να αναγνωρίζω όταν κάνω λάθος. Πάντα 

το κάνω. Αρα, λοιπόν, δεν είχα σκοπό να σας κάνω επίθεση και να σας χαλάσω 

την ορμή τώρα που είστε και υποψήφιος Δήμαρχος. Μπορεί να είμαστε δίπλα 

αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, ξέρετε ότι σας στηρίζουμε. 

 Λοιπόν, το άλλο όμως που με είχε πειράξει ήταν η θέση του Ταμία στο 

Διοικητικό Συμβούλιο στα Μέγαρα. Οταν κάνουμε ή συζητάμε από το βήμα κάτι, 

δεν είναι ανάγκη να απαντάει ο  Ταμίας εκείνη την ώρα και εκτός του 

Επιμελητηρίου εδώ πέρα. Είχαμε μία αντιπαράθεση όσον αφορά αν θυμάστε 

Πρόεδρε, αλλά εσύ είχες κατέβει από το βήμα, είχες κατέβει από το βήμα, 

επικαλούμαι και τον Γραμματέα που ήταν στο βήμα, δέχθηκα μία επίθεση. Εγώ 
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την είδα έτσι, σαν επίθεση. Τώρα, αν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με τον Ταμία 

δεν νομίζω να είναι θέμα αυτό.  

 Βάλαμε ένα θέμα εκεί πέρα, σας είπα να βοηθήσουμε εκεί τον τοπικό 

σύνδεσμο μέσα σε όλα αυτά τα έξοδα που έχουμε κι επειδή είστε από την 

περιοχή γνωρίζετε λοιπόν με την ευκαιρία αυτή, ότι είναι ένα πολύ μικρό 

σωματείο που ήταν ο πρόεδρος των ηλεκτρολόγων εκεί. Και λόγω ότι πλέον 

όπως ξέρετε ο συνδικαλιστικός πόρος βγαίνει μέσα από τα Επιμελητήρια και τα 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια όργανα, λέμε ας βοηθήσετε και λίγο το σωματείο. 

Μάλιστα, χαριτολογώντας ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Κανάκης μου είπε να 

δεσμευθεί ο Ταμίας. Από 'κει και πέρα όμως, υπήρξε μία αντιπαράθεση, η οποία 

δεν μ' άρεσε. Ειλικρινά δεν μ' άρεσε και δεν είναι το στυλ μου, το ποιόν μου 

εγώ έτσι, να προσβάλλω, ούτε να προσβάλλομαι. Δεν μ' αρέσει. Θα μπορούσαμε 

να βρεθούμε κατ' ιδίαν  και να μου πει, Δημήτρη, ό,τι θέλεις. Τώρα, επάνω στο 

βήμα, εντάξει, εγώ έκανα μία τοποθέτηση. Ενα αυτό.  Για να μπορούμε να 

μιλάμε κιόλας, έτσι;  

 Ενα δεύτερο, αυτό που βάλατε τώρα για το θέμα του 100 χρόνια της 

ΓΣΕΒΕΕ. Θα δούμε αν έχουν μείνει πραγματικά, θα κοιτάξουμε να σας φέρουμε 

εδώ πέρα να έχετε. Πήρατε νομίζω εσείς, έτσι; Πήρατε. Ναι, ήταν ένα πάρα 

πολύ επιτυχημένο, επιτυχημένη παρουσίαση υπό την αιγίδα του Προέδρου της 

Δημοκρατίας. Πραγματικά, άλλο, το κύρος το είδατε, έτσι; Αλλο κύρος. Μια 

πάρα πολύ καλή εκδήλωση αυτή, αναγνωρίστηκε. Τέτοιες δράσεις θα πρέπει να 

κάνουν, θα πρέπει να κάνουν και οι άλλες Συνομοσπονδίες και να σταματήσει 

αυτό που βλέπουμε, αυτό το χάλι τα τελευταία που γίνονται τώρα με άλλες 

συνομοσπονδίες. Να ηρεμήσουν τα πράγματα γιατί δεν χρειάζεται η χώρα να 

μπαίνουμε σε τέτοιες διαμάχες τώρα. Και μιλάω για την ΕΣΕΕ, ξέρετε, γι' αυτά 

που γίνανε πάλι και στη Ρόδο και στην Καλαμάτα. Ε, αυτά πρέπει να 
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σταματήσουν κάποια στιγμή. Δεν κάνουν καλό για τη χώρα μας, γενικά δεν 

κάνουν. Και μετά το συνδικαλιστικό κίνημα, όλα αυτά. 

 Πρόεδρε, είσαι εσύ εδώ πέρα, εγώ δεν θα απευθυνθώ πάλι στον Ταμία 

για την Ομοσπονδία, γιατί θα μου πεί πάλι ότι είμαι παραπονούμενος και όλο 

εγώ διαμαρτύρομαι όλο το χρόνο. Μπορείς να ανέβεις επάνω, εσύ είσαι τώρα 

Πρόεδρος, να πεις. Ορίστε, βεβαίως. Ευχαριστώ.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Πρώτα απ' όλα, με όλο το σεβασμό, δεν είμαι Ταμίας. Είμαι 

Οικονομικός Επόπτης. Ούτε παίρνω λεφτά ούτε δίνω. 

 Δεύτερον, δεν είχα κανένα... Εντάξει, δεν με θίξατε, κ. Μουστάκα, δεν 

θίγομαι. Δεν θίγομαι. Σας είπα δεν μοιράζω χρήματα. Θα μπορέσετε τουλάχιστον 

να με αφήσετε να ολοκληρώσω όπως σας άφησα εγώ. Τουλάχιστον αυτό πρέπει 

να γίνει. Ορίστε; 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ξέρετε ότι σας σέβομαι. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κι εγώ σας σέβομαι, αλίμονο.  

 Δεύτερον, δεν κατάλαβα καμία επίθεση προς το πρόσωπό σας. 

Απευθυνθήκατε σε μένα κι εγώ σας απάντησα. Και μάλιστα σας είπα θα εγκριθεί 

το αίτημά τους, με μεγάλη μου χαρά, είναι στον τόπο που είμαι εγώ εκεί, 

χάρηκα, ήταν όλοι φίλοι μου. Κάνανε την αίτησή τους, εγκρίθηκε απ' ό,τι ξέρω, 

με μεγάλη μου χαρά. Δεν κατάλαβα καμία επίθεση προς το πρόσωπό σας. Ούτε 

αυτά που είπατε ούτε σ' αυτό που ζητήσατε. Οχι, δεν κατάλαβα την επίθεση, 

αυτά που είπα. Δεν είναι επίθεση. Εγώ δεν έχω επιτεθεί σε κανέναν, δεν έχω 

κανέναν λόγο. Ολους πιστεύω ότι είμαι με το χαμόγελο, όλοι εδώ πέρα, δεν έχω 

κανένα λόγο. Δεν έχω έρθει σε αντιπαράθεση με κανέναν. Αυτό με θίγει, ότι 

γιατί δεν έχω έρθει σε αντιπαράθεση με κανέναν και γι' αυτό νομίζω ότι λάθος 

καταλάβατε και το λέω και τώρα, δεν έχω κανένα θέμα μαζί σας. Με κανέναν 

βέβαια και γιατί να έχω; Εδώ όλοι προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, 
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προσπαθούμε για το καλύτερο, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αντιπαράθεση και 

δεν κατάλαβα από πού προήλθε ότι σας έκανα επίθεση. Σας το λέω ότι εάν εσείς 

καταλάβατε αυτό, εγώ δεν έκανα επίθεση σε σας, σε κανέναν, σε οποιονδήποτε. 

Μάλλον καταλάβατε πιστεύω λάθος. Εγώ δεν είχα κανέναν λόγο να θίξω την 

εικόνα σας. 

 Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, πιστεύω ότι...  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αρα, είχα άδικο εγώ πάλι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν είναι άδικο. Λέμε ότι δόθηκαν τώρα αμοιβαίες εξηγήσεις, 

εντάξει, μπορεί να έγινε και παρεξήγηση οτιδήποτε ή μπορεί να έχεις δίκιο κι 

εσύ, πραγματικά να μην το έθεσε καλά και ο Γιώργος. Δεν νομίζω και ο Γιώργος 

να είχε πρόβλημα να είναι απέναντι σε σένα τώρα, για ποιο λόγο;  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Να πω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν νομίζω ότι είναι κανένας απέναντι από τον άλλον. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Να πω κάτι. Δεν λέμε ότι έχεις άδικο, όχι, όχι. Εχεις δίκιο, 

έχεις δίκιο, απλά ήταν η ώρα και η στιγμή εκεί που παρεξηγηθήκατε. Καλό θα 

είναι να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έτσι;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Καλό είναι, εγώ ξέρετε, μήπως δεν καταλάβατε πώς το είπα. Δεν 

έχω κανένα πρόβλημα με τον... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε ο Γιώργος έχει με σένα τώρα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν έχω, ούτε και σαν άνθρωπο ούτε και σαν Οικονομικό. Απλά 

ήταν λάθος η συγκυρία. Οταν είμαστε εκτός Επιμελητηρίου, αυτό είπα, δεν 

ήμασταν εδώ. Να είμαστε εδώ και να πούμε ό,τι θέλουμε, είναι άλλο. Εκεί τώρα 

υπήρχαν επίσημοι προσκεκλημένοι.. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Το ξέρω, εκεί ήμουνα.  
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ακούστηκαν στα μικρόφωνα. Ε, αυτό δεν μ' άρεσε, Πρόεδρε. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Εγινε παρεξήγηση, εντάξει. Να λυθεί αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να προχωρήσουμε λιγάκι ένα θέμα προτού κλείσει το 

συμβούλιο. (διάλογοι εκτός μικροφώνου) 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: κ. Κανακάκη, εγκρίθηκε ήδη, προς Θεού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο,τι παίρνουν τα άλλα σωματεία θα πάρουν κι αυτοί, προς Θεού. 

Προσπαθούμε να καλύψουμε όλους, τις ανάγκες δηλαδή ό,τι υπάρχει τώρα και 

μπορούμε να βοηθήσουμε. Εντάξει, εδώ υπάρχει η Ομοσπονδία που έχει και 

δίκιο, που θέλει κάτι παραπάνω.  

 Λοιπόν, αυτό που θέλουμε τώρα εμείς να πούμε είναι, κάναμε μία επαφή, 

μία συνάντηση και θα εξηγήσω το λόγο, γιατί ξέχασα, προτού κλείσω το 

συμβούλιο, με τον κ. Τσέτση, τον κ. Σταύρο Τσέτση. 

 Ο κ. Τσέτσης είναι πολεοδόμος, είναι καθηγητής στο Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται πάρα πολύ με τα πολεοδομικά 

θέματα. Και στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι και στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ένας 

άνθρωπος τον οποίο έχουμε ανάγκη πραγματικά, γιατί έχουν προκύψει ήδη 

θέματα πάρα πολλά με αυτό το καινούριο νομοσχέδιο που λέει Επιχειρηματικά 

Πάρκα. Επιχειρηματικά Πάρκα εκ του πονηρού, ας γράφεται και στα πρακτικά, 

εκ του πονηρού βοηθάει τις πολύ μεγάλες εταιρείες. Οι μικρές, οι βιοτεχνικές 

επιχειρήσεις που είναι σε κάποιες περιοχές που είναι ευρύτερα, όπως το Θριάσιο, 

όπως μπορεί να είναι στη Λαυρεωτική, εκεί προκύπτουν θέματα που μπορεί να 

υπάρχουν άνθρωποι που διαμαρτύρονται και έχουν έρθει πάρα πολλά παράπονα 

στο Επιμελητήριό μας και έχουν δημιουργηθεί και σύλλογοι γιατί ξαφνικά 

βρέθηκαν οι άνθρωποι, ενώ είχαν το εργοστάσιό τους, την επιχείρησή τους, να 

τους πάρουν το μισό και να τους στείλουν στο Δημόσιο Ταμείο ένα πολύ μεγάλο 
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ποσό σε εισφορά σε γη και τους κατασχέτουν λογαριασμούς ή τους σφραγίζουν 

ή δεν παίρνουν φορολογικές ενημερότητες, υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλά. 

 Προέκυψε ένα θέμα στην Μάνδρα, ευτυχώς μαζευτήκαμε το 

σταματήσαμε και κινητοποιήσαμε και τις επιχειρήσεις. Να τους ενημερώσουμε. 

Εμείς το μόνο που θέλουμε να μάθουμε είναι την αλήθεια. Μπορεί και τα 

Επιχειρηματικά Πάρκα να είναι σοβαρά και σωστά σε περιοχές που δεν 

υπάρχουν όμως, που δεν υπάρχει πολεοδόμηση, σε περιοχές που ειναι μια 

παρθένα περιοχή το κόβουμε, το κάνουμε. Εκεί που ειναι κτισμένα ήδη 

υπάρχουν προβλήματα.  

 Εμείς λοιπόν θέλουμε έναν άνθρωπο που να είναι συνεργάτης μας, γι' 

αυτό φέραμε τον κ. Τσέτση, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολεοδόμος, να είναι 

δίπλα μας. Θα τον πάρουμε σαν σύμβουλο στο Επιμελητήριό μας, όπως έχουμε 

τους άλλους εξωτερικούς συνεργάτες, νομικούς κι αυτά, θα έχουμε κι αυτόν σε 

ό,τι αφορά πολεοδομικά θέματα ή χωροταξικά θέματα να είναι ο σύμβουλος του 

Επιμελητηρίου μας και ταυτόχρονα και των μελών και των σωματείων. Για όλα 

τα μέλη. 

 Απλώς, θέλουμε την έγκρισή σας. Εμείς σαν Διοικητική Επιτροπή - ό,τι 

αφορα την πολεοδόμηση και χρήσεις γης. Είναι ο ειδικός, είναι καθηγητής. Τώρα 

θα κοιτάξουμε να πάρουμε και την έγκρισή σας για να έρθουμε σε διαβούλευση 

μαζί του. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για το κοστολόγιο, θα είναι χαμηλό, μια 

φορά το μήνα θα συμμετέχει, δεν θα είναι τίποτα υψηλό. Θα είναι ό,τι παίρνουν 

όλοι οι άλλοι σύμβουλοι, δηλαδή μέχρι 3-4 χιλιάρικα το χρόνο θα είναι περίπου. 

Αυτό θα πάρουμε την έγκριση καταρχήν, θα πάρουμε και την έγκριση του 

ποσού. Οταν συμφωνήσουμε και κάνουμε το συμφωνητικό, θα πάρουμε την 

έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν γίνεται διαφορετικά. Και το ποσό, όλα 

θα... 

 Ναι, κα Λιόση. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019  
 

  35 

ΛΙΟΣΗ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά)  

 ....είναι προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή περιμένουν πώς 

και πώς να πάρουν την ΚΥΑ, την Κοινή Υπουργική Απόφαση. Δηλαδή δεν είναι 

στη φάση της Μάνδρας, στη Μάνδρα έγινε μια κουβέντα. Εκεί κοιτάνε να 

πάρουν αδειοδότηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αύριο έχουμε ένα ραντεβού, κ. Κανακάκη, θα είστε αύριο στο 

ραντεβού το μεσημέρι. Τετάρτη, ναι. Αρα, λοιπόν, θα έχουμε με τον κ. 

Πιτσιόρλα, θα έχουμε ραντεβού, θα του θέσουμε κι αυτό το θέμα κατ' ιδίαν με 

τον Βασίλη. Ωραία. 

 Τώρα θέλει το λόγο ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο Α' Αντιπρόεδρος. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα. Αισθάνομαι την ανάγκη να 

μοιραστώ μαζί σας την αγωνία και τον προβληματισμό μου για την κατάσταση 

που βιώνουμε ως βιοτέχνες και γενικότερα ως επαγγελματίες.  

 Η ελληνική οικονομία βυθίζεται από χρόνο σε χρόνο. Είναι προφανές ότι 

η Ελλάδα έχει μπει σε ένα κύκλο αυτοτροφοδοτούμενης ύφεσης. Σε ένα 

υφεσιακό σπιράλ απο το οποίο θα βγει πολύ δύσκολα και θα χρειαστεί πολύς 

χρόνος.  

 Τα μεγαλύτερα προβλήματα για μένα είναι το δημοσιονομικό κενό σε 

συνδυασμό με το ιδιωτικό χρέος. Το έλλειμμα του ασφαλιστικού συστήματος. 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το ανύπαρκτο τραπεζικό 

σύστημα, αλλά και το κενό μιας συνολικής αναπτυξιακής πρότασης που δεν 

απαντά σ' αυτά. Αν αύριο το πρωί έρθουν κάποιοι μάγοι και μας δώσουν για 

παράδειγμα 5-10 δις, ουδείς στην Ελλάδα γνωρίζει πού πρέπει να αναπτυχθούν. 

Δεν έχουμε σχεδιασμό, αναπτυξιακό μοντέλο κι εδώ νομίζω ότι ειναι η βασική 

μας ευθύνη ως Επιμελητήριο.  
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 Οφείλουμε άμεσα να ξεκινήσουμε ένα μεγάλο διάλογο για την επόμενη 

ημέρα της ελληνικής οικονομίας. Θα πρότεινα άμεσα να διοργανώσουμε ένα 

αναπτυξιακό συνέδριο και να ανοίξουμε ένα μεγάλο διάλογο μέσα από το 

διαδίκτυο. Ακολούθως πρέπει να διατυπώσουμε μια συνολική πρόταση για την 

ανάπτυξη της χώρας, να περιγράψουμε τις περιφερειακές εξειδικεύσεις, τα 

μοντέλα ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας ανά κλάδο και περιφέρεια, τν 

προώθηση της καινοτομίας, το μοντέλο του κράτους που θέλουμε, το διάλογο 

ανά Περιφέρεια για το εξειδεκευμένο μοντέλο κάθε περιοχής και για τη διάχυση 

της γνώσης.  

 Νομίζω ότι όλοι πρέπει να αντιληφθούμε την κρισιμότητα της 

κατάστασης. Η ελληνική οικονομία έχει χάσει το 35% του πλούτου της και 

κινδυνεύει να χάσει άλλο ένα 15%. Αν η Ελλάδα δεν διατυπώσει και δεν 

υποστηρίξει μια δική της αξιόπιστη πρόταση ανάπτυξης στους Ευρωπαίους, η 

οικονομία μας θα στηρίζεται επ' άπειρον σε επιδοτήσεις από το εξωτερικό ή θα 

μείνει σε ένα εισοδηματικό επίπεδο λίγο πιο πάνω από το βαλκανικό.  

 Η ευθύνη είναι δική μας αυτη την ώρα και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για 

παράδειγμα, πρέπει να δούμε ποια είναι τα αίτια που κλείνουν οι επιχειρήσεις. 

Πρέπει να προβούμε σε ένα σχεδιασμό βιοτεχνικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. 

Πρέπει να δώσουμε ελπίδα, διεξόδους και δυνατότητες στην παραγωγή. Η 

ενέργεια για παράδειγμα είναι πάρα πολύ ακριβή. Πώς θα γίνουμε 

ανταγωνιστικοί όταν οι γείτονές μας πληρώνουν 10% φορολογία; Οφείλουμε 

λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε ότι χωρίς μείωση της φορολογίας, των εισφορών, 

του κόστους ενέργειας και των επιτοκίων δανεισμού και χωρίς οργάνωση των 

υποδομών, σύνδεση της Παιδείας με την επιχειρηματικότητα, υποστήριξη της 

καινοτομίας, επανενεργοποίηση του τραπεζικού συστήματος, σταθερό 

φορολογικό σύστημα, επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης, αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, συναίνεση και συνεργασία του 
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πολιτικού συστήματος στα μεγάλα εθνικά και οικονομικά θέματα, δεν 

οδηγούμεθα σε καλύτερο μέλλον αλλά σε μεγαλύτερες περιπέτειες και 

προβλήματα. Με μια φράση, δεν πάμε πουθενά. 

 Εδώ, παιδιά, πρέπει να σταθούμε όλοι, Πρόεδρε, να δούμε τι μπορούμε 

να κάνουμε τουλάχιστον να διατηρήσουμε...  

 Τελείωσα, ευχαριστώ. Τελείωσα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αρα, αν κατάλαβα καλά μιλήσατε για συνέδριο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Γενικά για συνέδριο, κάτι μπορούμε να κάνουμε να 

αλλάξει κάτι, η κατάσταση που βιώνουμε. Να μας ακούσουν κάποιοι που έχουν 

ευθύνη. Αυτό εννοώ.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

 Με την ευκαιρία τώρα των 100 χρόνων της ΓΣΕΒΕΕ και τις δράσεις που 

έχουμε κάνει, είναι μια ευκαιρία αυτή να γίνει -  δεν είναι ότι κάναμε προχθές 

την... τα 100 χρόνια και σταμάτησε. Η χρονιά είναι μέχρι τέλος. Αρα, λοιπόν, 

είχαμε πει και με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ ότι κάτι εδώ στον Πειραιά να γινόταν 

κι εδώ μια εκδήλωση ή με τα Επιμελητήρια μαζί ή με τις Ομοσπονδίες μαζί. 

Ακούγοντας αυτά που είπε τώρα ο Αντιπρόεδρος, καλό θα είναι να το 

συζητήσουμε και μάλιστα να έχουμε και την ευκαιρία να βρεθούμε στην 

Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων την Παρασκευή, θα είναι και ο Πρόεδρος της 

ΓΣΕΒΕΕ αλλά παράλληλα θα είναι και οι άλλοι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, άρα 

λοιπόν μήπως είναι μία ευκαιρία να το συζητήσουμε, μήπως με την ... να 

κάνουμε μία εκδήλωση όλα τα Επιμελητήρια του Πειραιά σε ένα χώρο εδώ, ένα 

συνέδριο υπό την αιγίδα του... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το κάνουμε του Πειραιά ή να το κάνουμε τα δύο Βιοτεχνικά 

Αθήνα, Πειραιά μαζί με τη ΓΣΕΒΕΕ; Γιατί εμάς μας αφορά η βιοτεχνία, δεν μας 

αφορά το εμπόριο.  
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, εάν δεν ξεκαθαρίσουμε με αυτό το θέμα τώρα που 

βάζεις είναι ολόκληρο, είναι μεγάλο θέμα και μπορούμε ν' ανοίξουμε μια 

συζήτηση και κάποια στιγμή θα πρέπει να την ανοίξουμε κι αυτή όσον αφορά τις 

δράσεις των Επιμελητηρίων. Γιατί εγώ έχω ξανατοποθετηθεί και πιο παλιά, γιατί 

κι εμείς κάναμε το λάθος. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουν τα Επιμελητήρια 

το Μητρώο. Αυτός είναι ο σκοπός, τον οποίο τον γνωρίζετε. Πρέπει λοιπόν να 

ξεκαθαρίσουμε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ότι έχει βιοτέχνες, το Επαγγελματικό 

ότι έχει τους εμπόρους, το ... Προσέχτε όμως τι γίνεται τώρα. Το θέμα δεν είναι 

αυτό. Το θέμα είναι αν πάμε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο θα βρείτε 

αρκετούς συναδέλφους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, ασ' τα μέλη. Μιλάμε τώρα για το συνέδριο. Το συνέδριο να 

κάνουμε.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Το συνέδριο θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των 

Επιμελητηρίων, εμείς το έχουμε βάλει και ενδεχομένως να το βάλουμε και θέμα, 

εγώ να το βάλω και θέμα την Παρασκευή στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, 

κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Και θυμάστε που είχαμε έρθει 

και στις προηγούμενες Διοικήσεις πριν από σας Πρόεδρος αλλά και σε σας σαν 

Πρόεδρος, είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση που γράφαμε τον κάθε τυχόντα. 

Οποιον ερχόταν εδώ και η απάντηση αν θυμάμαι, ο διευθυντής εδώ είναι, μου 

έλεγε ότι εάν δεν τον γράψω εγώ εδώ θα πάει στον απέναντι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε τμήμα Υπηρεσιών, γράφουμε κι εμείς. Εχουμε και Τμήμα 

Υπηρεσιών.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Να τελειώσω ένα λεπτό, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι άλλοι είναι παράνομοι που γράφουν βιοτέχνες. Εμείς έχουμε 

Τμήμα Υπηρεσιών και γράφουμε υπηρεσίες. 
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν με πειράζει εμένα αν θα είναι τώρα το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο της Αθήνας και του Πειραιά αλλά λέω ότι οι δράσεις, το συνέδριο 

αυτό να γίνει μέσα στον Πειραιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, να το κάνουμε πειραιώτικο δηλαδή. Εντάξει, αυτό λέω. 

Ελεγα σαν σκέψη εγώ μήπως το κάναμε σαν Βιοτεχνικά.  

 Λοιπόν, προτού φύγουν οι συνάδελφοι λίγο, υπάρχει ένα, μας έστειλε 

ένας μία επιστολή, το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Μίχαλος είναι ο Διευθυντής 

του τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών, όχι ο Μίχαλος ο γνωστός, είναι ο 

Παναγιώτης ο Μίχαλος, είναι για μια επιχειρηματική αποστολή που κάνει το 

Υπουργείο Εξωτερικών, θα είναι και ο Κατρούγκαλος, στη Ντόχα. Εκεί λοιπόν, 

στο Κατάρ, εκεί λοιπόν αν θέλει κάποιος, το θέτω θέμα στο Διοικητικό 

Συμβούλιο αν θέλει κάποιος να πάει, εκεί καλύπτει τα έξοδα της αποστολής τα 

κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών, τα εισιτήρια όμως και η διαμονή είναι του 

καθενός που θα πάει. Εκεί αν πάνε κάποιοι τώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

είναι να πάνε εκεί, μπορούμε να βγάλουμε μία οικονομική ενίσχυση για κάποιους 

που θα πάνε εκεί στην αποστολή αυτή. Αν κάποιος θέλει να πάει και έχει 

ενδιαφέρον γιατί έχει διάφορα θέματα εκεί που θα γίνουν, τι θεματολογία είναι. 

Ενέργεια, έργα υποδομής - δομικά υλικά, προστασία περιβάλλοντος, δίκτυα 

υδάτων, διαχείρισης αποβλήτων. Λιμενικά έργα και διαχείριση λιμένων. 

Φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές υπηρεσίες. Τρόφιμα και 

ποτά, αγροτική παραγωγή, βιομηχανικά προϊόντα, σχεδόν όλα τα έχει και 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Δηλαδή με λίγα λόγια τα έχει όλα. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πότε είναι αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πότε είναι αυτό, μισό λεπτό τώρα. Οχι, δεν έχει γίνει. 

Επιχειρηματική αποστολή στη Ντόχα 1 έως 3 Μαϊου. Θα πάει ο κ. 

Κατρούγκαλος. Λέει: Με την ευκαιρία της επίσκεψης στη Ντόχα του Υπουργού 

Εξωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου, το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδος - 
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Κατάρ με την υποστήριξη των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδος και Κατάρ, 

καθώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Κατάρ, 

διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στη Ντόχα Κατάρ, την Τετάρτη 1η έως 

Παρασκευή 3 Μαϊου του 2019. Στο πλαίσιο της αποστολής θα διοργανωθεί 

επιχειρηματικό φόρουμ και θα εξασφαλιστούν btob συναντήσεις και σε 

συνεργασία με το αντίστοιχο Επιμελητήριο. Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν 

όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους εξής τομείς: ενέργεια 

κ.λπ., που σας είπα. 

 Αν κάποιος ενδιαφέρεται να το μελετήσει, σκεφτείτε το, μιλάτε εδώ με 

την Υπηρεσία, κάποιος που έχει ενδιαφέρον να κάνει κάποια δουλειά εκεί ή 

κάποια συνεργασία εκεί, να δούμε πόσοι θα είναι μήπως δώσουμε κι εμείς 

κάποια χρήματα για να ενισχύσουμε αν πάει κάποιος. Εντάξει, μπορούμε να 

δώσουμε ένα ποσό 250 ευρώ στο άτομο, δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. 

Εντάξει, άμα είναι ένας μπορεί να δώσουμε 300.  

 Βασίλη, εσύ μήπως ενδιαφέρεσαι με τη ναυπηγοεπισκευή; Λοιπόν, ο κ. 

Σαμιωτάκης έχει το λόγο. 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ: Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τις επιτροπές που είχαμε 

ξεκινήσει. Ξεκινήσαμε 15-20 άτομα, ξαφνικά βρεθήκαμε μια παρέα 3-4 άτομα, 

απ' ό,τι γνωρίζω έχουν καταθέσει αρκετές προτάσεις και για διαφήμιση στην 

τηλεόραση και για το site και πολλά άλλα, τα οποία δεν υπάρχει καμία 

ενημέρωση. Γνωρίζετε κάτι εσείς; Θα συνεχίσει η ομάδα ή θα την διαλύσουμε; 

Για να μην χάνουμε και χρόνο, όχι τίποτε άλλο ας πούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σαμιωτάκη, η ομάδα προχωράει, το site έχει ήδη δρομολογηθεί, 

έχετε μιλήσει με τον κ. Τουλκαρίδη, μίλησε η επιτροπή, είχατε θέσει κάποια 

θέματα για το site, κάτι έχει γίνει. Για το site είναι υπεύθυνος ο κ. 

Παπασταμάτης.  

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ: Αυτή η εξέλιξη πού είναι. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε μια κοπέλα που ήταν έγκυος, γέννησε τώρα τελευταία και 

ήταν αυτή που είχε ασχοληθεί με το site του Επιμελητηρίου, εντάξει, είναι 

θετικό.  

 Και το άλλο για τη διαφήμιση, το έχουμε βάλει τα τρία, αυτό είπα, 

ακριβώς θέμα και θα μιλήσουμε και στη Ρόδο, είναι ακριβώς το θέμα να κάνουμε 

μια διαφήμιση από κοινού τα τρία Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, το είπα πριν που 

ξεκινήσαμε, να κάνουμε ένα βιντεάκι όπως είναι το γερμανικό. Τώρα έχουμε 

ζητήσει, ο κ. Κατσώρης είναι εδώ. Βαγγέλη... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-

διάλογοι) 

 Λοιπόν, κύριοι, κλείνουμε το συμβούλιο. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, 

καλό βράδυ και καλό Πάσχα, γιατί το επόμενο συμβούλιο είναι μετά το Πάσχα. 

Και στους υποψήφιους καλή επιτυχία. 

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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