
 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2019 

 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 

 

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ - ΤΖΕΜΙΛ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ    ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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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     ΧΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

    

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα σας. 

Εκτός ημερησίας διάταξης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ύστερα από τη 

διακοπή των εργασιών της επιχείρησης της κας Βασιλάτου Ιωάννας, στις 

28/05/2019, η οποία ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή δεν 

έχει άλλη δραστηριότητα, διεγράφη από τα Μητρώα του Επιμελητηρίου και για 
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το λόγο αυτό έχασε αυτοδίκαια και την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.3, αρθ.71 του Ν.4497/2017. 

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.1 του αρθ.71 του Ν.4497/2017, τη θέση της 

καταλαμβάνει η κα Βρεττάκου Μαρία ως πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού 

«ΒΙΟΤΕΧΝΟΡΑΜΑ», σύμφωνα με την απόφαση ανακήρυξης των εκλεγμένων 

συμβούλων του Επιμελητηρίου από το Πρωτοδικείο Πειραιά (απόφ.5639/2017). 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει και εκδίδει την προβλεπόμενη 

διαπιστωτική πράξη για τη συμμετοχή της κας Βρεττάκου Μαρίας στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε το Διοικητικό Συμβούλιο και 

περνάμε στα θέματα ημερησίας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 10/06/2019. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου από 10/06/2019. Εγκρίνονται; 

 Εγκρίνονται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Εγκριση Α' Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2019. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Οικονομικός Επόπτης, ο Γιώργος ο Παπαθανασίου. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα. Σας έχει σταλεί μαζί με την 

πρόσκληση οι αλλαγές στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 2019, το 

οποίο κρίθηκε αναγκαίο γιατί το Επιμελητήριό μας υλοποιεί ένα καινούριο 

πρόγραμμα, το πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων από την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων και Καυσίμων για την απόκτηση 

πιστοποίησης. 

 Το πρόγραμμα αυτό είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο το υλοποιούμε 

εμείς και μέσα σ' αυτό βέβαια δεν δημιουργείται κάποιο ιδιαίτερο θέμα, αλλά 

έχουμε και έσοδα και έξοδα, τα οποία παραμένουν τα ίδια. Και αλλάζουμε 

κάποιους κωδικούς για να το υλοποιήσουμε, μεταφέρουμε κάπου αλλού τα 

χρήματα, σε κάποιο άλλο σημείο για διάφορες αλλαγές που έχουμε. Στο τέλος 

βέβαια παραμένουν τα ίδια Εσοδα και τα ίδια Εξοδα.  

 Σε ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε, να σας απαντήσω σε 

οποιοδήποτε θέμα εσείς ενδιαφέρεστε. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, έχετε λάβει όλοι την πρόσκληση;  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Οποιαδήποτε διευκρίνιση εμείς μπορούμε να σας... Να μην 

σας κουράσω φυσικά με κάθε κωδικό, γιατί σίγουρα δεν είναι, οποιαδήποτε 

διευκρίνιση μπορούμε αν θέλετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, θα το δούμε, κ. Νικολακάκη. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχει φύγει πάντως, έχετε όλοι πάρει. Τώρα, αν δεν είναι, πρέπει να 
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ψάξετε λίγο καλύτερα, γιατί το ίδιο έλεγε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρία, θέλεις να κάνεις κάποια διευκρίνιση; Ναι, έλα Μαρία, στο 

βήμα.  

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ: Να σας ενημερώσω εν ολίγοις. Η ανάγκη τροποποίησης 

του προϋπολογισμού προέκυψε από τη συμμετοχή μας σε ένα καινούριο 

πρόγραμμα, δηλαδή ανοίξαμε νέο κωδικό. Με το ίδιο ποσό και στα έσοδα και 

στα έξοδα. Από 'κει και πέρα, θα δείτε στα έξοδα κάποιους κωδικούς που 

μειώνονται και κάποιους κωδικούς που αυξάνονται, ανάλογα με τις ανάγκες που 

έχουν προκύψει στην Υπηρεσία. 

 Η διαφορά είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται ότι 

αυξάνονται τα έξοδα, αλλά συγχρόνως κατά το ίδιο ποσό μειώνονται γιατί τα 

αφαιρούμε εσωτερικά από κονδύλια πάλι των εξόδων. Στην ουσία πέρα από τη 

διαφορά που θα δείτε αυξημένο το ποσό και στα έσοδα και στα έξοδα, στην 

τροποποίηση, γι' αυτό ακριβώς το ποσό που προγράμματος, όλα τα άλλα δεν 

αλλάζουν. Εχουμε πλεόνασμα.  

 Διαβάζεται στο σημείο αυτό η εισηγητική έκθεση του Οικονομικού 

Επόπτη για την Α΄ Τροποποίηση του Προϋπολογισμού χρήσης 2019. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια ερώτηση; Τοποθέτηση; Ωραία. 

 Ευχαριστούμε, κα Κουλουρά. Ο κ. Οικονομικός Επόπτης. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Το Επιμελητήριό μας αυτή τη στιγμή, το γενικό σύνολο 

αυτή τη στιγμή έχουμε 1.153.467 ευρώ, κ. Κανακάκη, το οποίο έχουμε στην 

Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα της Ελλάδος και λίγες μετοχές του ΟΛΠ. Αυτό 

είναι.  

 Πρέπει να πούμε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από το Οικονομικό 

Τμήμα και από το ΓΕΜΗ και απ' όλα τα παιδιά εδώ από τα προγράμματα, γιατί 

υλοποιούμε προγράμματα και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι γι' αυτό και τους 
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ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Είναι εδώ η Προϊσταμένη του Οικονομικού, 

την ευχαριστούμε εκ μέρους όλων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εγκρίνεται η Α΄ Τροποποίηση του 

Προϋπολογισμού χρήσης 2019, όπως συντάχθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή 

και επισυνάπτεται; 

 Εγκρίνεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Β.Ε.Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ τι ακριβώς κάνουμε. Εγώ από το νόμο, από τον καινούριο 

επιμελητηριακό νόμο επιτρέπεται να έχω έναν ειδικό συνεργάτη. Δεν το είχαμε 

χρησιμοποιήσει αυτό, δεν το είχαμε κάνει από την αρχή της θητείας μου. Είναι 

μια διαδικασία που πρέπει να γίνει, θα σας πει ο Διευθυντής. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Απλά είναι με σύμβαση έργου. Απλά, θα ζητήσουμε την έγκριση των 

διαδικασιών από το ΑΣΕΠ και θα πρέπει να κάνουμε την προκήρυξη και βεβαίως 

να έχουμε και μια τριμελητή επιτροπή η οποία θα πρέπει να οριστεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να λύσουμε όλο το θέμα. Αρα, 

προτείνω εγώ τον κ. Παπαμανώλη, ένας θα είναι ο Διευθυντής γιατί 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ο διευθυντής και ένα άλλο μέλος, όποιος θέλει από 

το Διοικητικό Συμβούλιο. Ποιος θέλει; Ο Γιώργος; Ο Γιώργος, εντάξει. Εντάξει, 

θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Εχει μια διαδικασία που πρέπει να 

την κάνουμε όμως, υποχρεωτικά. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 Εδώ μιλάμε για ειδικό συνεργάτη ο οποίος ακολουθεί τον Πρόεδρο και 
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λήγει με την θητεία του Προέδρου. Μόλις τελειώσει ο Πρόεδρος, η θητεία του 

Προέδρου, τελειώνει και η σχέση του Επιμελητηρίου με τον... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εγκρίνεται η διαδικασία;  

Εγκρίνεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο η πρόσληψη ενός 

ειδικού συνεργάτη με τη διαδικασία που ορίζει η παρ.5 του αρθ.80 του 

Ν.4497/2017. 

Επίσης ορίζονται ως τριμελής Επιτροπή για την αξιολόγηση των 

υποψηφίων οι: 

1). Γιάγκας Μιχαήλ, Διευθυντής Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, 

2). Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής και 

μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και 

3). Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής 

και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για τη 

δημιουργία ομάδας προμηθευτών με σκοπό τη διεξαγωγή εργασιών 

επισκευής πλοίων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπαμανώλης έχει το λόγο.  

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Η μόνη ενημέρωση που έχω Βασίλη είναι από τα 

δημοσιεύματα, συν αυτό που έχει κυκλοφορήσει... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανακάκης. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Πρώτα απ' όλα, εκτός από την πρόσκληση ενδιαφέροντος του 

επενδυτή, της Cosco, άκουσα με ευχαρίστηση ότι έχουμε ταμείο 1.150.000 και 

έχουμε και την πιο άθλια αίθουσα συμβουλίων και συνελεύσεων στον Πειραιά. 

Αυτή η αίθουσα πρέπει να αλλάξει μορφή. Τα λεφτά δεν τα έχουμε για να τα 

κληρονομήσουν τα παιδιά μας. Τα έχουμε για τους βιοτέχνες. Το λοιπόν είναι 

αναγκαιότητα να αλλάξει. Δεν είναι τώρα αίθουσα αυτή. Καλό θα είναι ο κ. 

Διευθυντής που είναι εδώ και μας ακούει, να κοιτάξει να φωνάξει έναν 

αρχιτέκτονα να κάνετε μια μελέτη, να γίνει μία... (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου) 

 Προσωπικά για μένα αν με ρωτάτε, νομίζω ότι η αίθουσα είναι σωστά 

τοποθετηθημένη έτσι, γιατί είναι πίσω μια βιβλιοθήκη, που αν δεν την πετάξετε 

δεν μπορείς να την έχεις στο πλάι, να πάτε εδώ, να φτιάξετε εκεί, να φύγουν τα 

γραφεία, να προχωρήσετε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ενας αρχιτέκτονας μπορεί να 

εκφράσει άποψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση του Διευθυντή ήταν να χωρίσει εδώ η αίθουσα και να 

είναι ένα μακρυνάρι.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Να μην χωρίσει η αίθουσα. Η αίθουσα να μεγαλώσει και να 

ευχόμαστε να έχουμε κόσμο να τη γεμίζει. Σε μας οφείλεται, στο χέρι μας είναι 

να έχουμε κόσμο. Αν συνεχίσουμε έτσι, μας φτάνει το γραφείο του Προέδρου 

να κάνουμε συνελεύσεις.  

 Το λοιπόν, αν και στη Διοίκηση εδώ υπάρχουν 7-8 ναυπηγοεπισκευαστές, 

σήμερα παρόντες είναι 3-4. Κρίμα, θα έπρεπε να είμαστε πολύ παραπάνω εδώ. 

Ο Μπαλκάμος είναι στο κόμμα και, στο υπόλοιπο. 

 Το λοιπόν, είμαστε λίγοι εδώ, παρότι το θέμα που έχει βάλει ο 

Παπαμανώλης είναι κάτι που μας αφορά όλους και είναι πολύ καυτό. Υπάρχει 
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ένας επενδυτής στον Πειραιά, τον υποδεχθήκαμε με καλή πρόθεση και διάθεση 

για ανάπτυξη του λιμανιού και για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

βιοτεχνική ανάπτυξη.  

 Στα τρία χρόνια τώρα που διαχειρίζεται το λιμάνι του Πειραιά ούτε 

ανάπτυξη έχουμε δει, ούτε επενδύσεις έχουμε δει, ούτε το ... του ξέρει ο 

Πειραιάς. Αντίθετα, καθημερινά κάνει προσπάθειες να κάνει τον Πειραιά 

φτωχότερο. Εκανε αίτηση για να πάρει άδεια ναυπηγείου για το Πέραμα στην 

Περιφέρεια, απορρίφθηκε, πήγε στην ενδικοφανή επιτροπή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, απορρίφθηκε. Το κατέθεσε στο master plan την πρώτη φορά 

απορρίφθηκε, το κατέθεσε και τώρα δεύτερη φορά, έγινε ΕΣΑΛ την 1η του 

μήνα με πρωτοβουλία δική μας, του ΣΕΝΑΒΙ και εμένα σαν εκπρόσωπο του 

Επιμελητηρίου και απορρίφθηκε ξανά η δημιουργία ναυπηγείου γιατί δεν 

προβλέπεται ούτε από τη σύμβαση παραχώρησης ούτε από την εθνική 

νομοθεσία. 

 Συνεχίζοντας όμως, όπως γράφει και ο Τσιπλάκης σήμερα που έχει την 

εφημερίδα εκεί ο Παπαμανώλης, να είναι σταθερός στο πρόγραμμά του 

προσπαθώντας να δημιουργήσει την προϋπόθεση λειτουργίας ναυπηγείου 

βγάζοντας μία πρόσκληση ενδιαφέροντος για δημιουργία Μητρώου στον ΟΛΠ 

των ναυπηγοεπισκευαστών. Το Μητρώο που υπάρχει, το Εθνικό Μητρώο του 

3551, είναι εγγεγραμμένες 451 επιχειρήσεις ναυπηγοεπισκευαστικές. Πριν 10 

χρόνια ήμασταν 1.400. Μέσα από αυτή τη δεκαετή κρίση κατάφεραν να 

επιβιώσουν 451, που σημαίνει ότι και ισχυρή θέληση είχαν και δύναμη και τον 

τρόπο τους για να επιβιώσουν μέσα από 10 χρόνια κρίσης.  

 Η COSCO ΟΛΠ θέλει να δημιουργήσει ένα μητρώο δικό της, το οποίο 

είναι αντίθετο και με τους εθνικούς νόμους τη στιγμή που υπάρχει Εθνικό 

Μητρώο, αλλά και αντίθετο σε κάθε λογική από τη στιγμή που δεν μπορεί να 

πάρει άδεια ναυπηγείου το να δημιουργήσει Μητρώο ναυπηγοεπισκευαστών 
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προκειμένου να τους αναθέτει να δουλεύουν υπεργολαβικά πλοία τα οποία θα 

τα έχει σαν κύριος του έργου ο ΟΛΠ απαγορεύεται. Δεν έχει το δικαίωμα να 

είναι κύριος του έργου. Είναι ιδιοκτήτης διαχειριστής των υποδομών, όχι 

χρήστης. Χρήστες είμαστε εμείς οι ναυπηγοεπισκευαστές και μόνο.  

 Αυτό το καταγγείλαμε στη Δημόσια Αρχή Λιμένος, η Δημόσια Αρχή 

Λιμένος έστειλε, έκανε μια καταγγελία πάρα πολύ καυστική σε όλους τους 

συναρμόδιους Υπουργούς αλλά και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, που καλεί και 

την COSCO να αποσυρθεί αλλά και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να επιβάλει 

ισχυρό πρόστιμο στην COSCO.  

 Τι συμβαίνει αν γίνει αυτό το μητρώο και αν μπορέσει να υλοποιηθεί η 

σκέψη αυτή του επενδυτή. Θα παίρνει από δεσπόζουσα θέση όλα τα πλοία που 

είναι για επισκευή, θα επιλέξει 10 επιχειρήσεις και οι υπόλοιπες 440 πρέπει να 

κλείσουν. Δεν θα έχουν αντικείμενο, γιατί ο ΟΛΠ από δεσπόζουσα θέση που 

ελέγχει τις υποδομές θα παραχωρεί ντόκους και δεξαμενές μόνο στα πλοία που 

θα τα έχει αυτή σαν κύριος του έργου.  

 Ποια θα είναι η συνέχεια, γιατί αυτό είναι μια αλυσίδα. Αφού παίρνει όλες 

τις ναυπηγοεπισκευές και τις κάνει με τους δέκα εκλεκτούς της, που κανένας δεν 

της δίνει το δικαίωμα να επιλέξει και να χαρακτηρίσει εταιρείες καλές, κακές, 

από τις 451, οι 451 έχουν όλες τις προϋποθέσεις να είναι εταιρείες σε λειτουργία 

στον Πειραιά. Το καλές, κακές δεν μπορεί να το εκτιμήσει η COSCO είναι όλοι 

ίσοι, μεγάλοι μικροί. Αφού λοιπόν πάρει όλες τις επισκευές θα πάρει και όλες τις 

πρακτορεύσεις. Θα πάρει και όλες τις τροφοδοσίες. Θα πάρει και όλες τις 

ρυμουλγικές εργασίες. Φαντάζεστε τον Πειραιά που είναι μια πόλη λιμάνι χωρίς 

το λιμάνι; Ολες αυτές τις λιμενικές εργασίες να τις πάρει και να τις διαχειρίζεται 

η COSCO με 10-20 εκλεκτούς; Φαντάζεστε πού θα φτάσει η ανεργία και το 

πρόβλημα; Πόσο θα χτυπηθεί η βιοτεχνία και γενικότερα η εργασία στο χώρο 

μας;  
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 Εμείς σταθήκαμε απέναντι σε όλα αυτά, συμμετείχαμε στην ΕΣΑΛ σαν 

εκπρόσωπος του ΒΕΠ αλλά και του ΣΕΝΑΒΙ, τοποθετηθήκαμε, απορρίφθηκε η 

αίτηση ναυπηγείου. Καταγγέλθηκε η προσπάθεια δημιουργίας μητρώου και να 

πω και κάτι. Είχαν δώσει ένα μήνα για την κατάθεση εγγραφής στο Μητρώο. 

Τρεις εταιρείες πήγανε. Οι δύο είναι μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου. Δεν 

μπορώ να πω ονόματα. Τρεις εταιρείες κατέθεσαν μόνον και οι δύο είναι μέλη 

της Διοίκησης. Είναι κρίμα. Ναι. Παρότι την προηγούμενη ή την πιο 

προηγούμενη εβδομάδα - το ξέρω ότι εσύ δεν έχεις πάει, θα σ' το έλεγα αφού 

είσαι παρών. Οι άλλοι δεν είναι παρόντες.  

 Την πιο προηγούμενη εβδομάδα κάναμε εδώ μια συνάντηση οι φορείς και 

βγάλαμε ένα ψήφισμα, ουδείς να συμμετέχει σ' αυτό που λέγεται Μητρώο της 

Cosco. Υπάρχει το Εθνικό Μητρώο, που μπορεί να το πάρει η Cosco και να 

αναζητήσει συνεργάτες, αν αυτό που δεν της επιτραπεί, που δεν πρέπει να 

αφήσουμε ποτέ να της επιτραπεί γιατί θα καταστραφεί ο Πειραιάς. Θα 

καταστραφεί όλη η ναυπηγική βιομηχανία και όλη η παραναυτιλία. 

 Το λοιπόν, πρέπει να σταθούμε όλοι υπεύθυνα. Οταν όμως εδώ τα μέλη 

της Διοίκησης του Επιμελητηρίου δεν συμμετέχουν στο μαζικό συνδικαλιστικό 

φορέα που λέγεται ΣΕΝΑΒΙ ή λέγεται Ενωση Μηχανουργών στο χώρο μας και 

στέκονται μακριά και δεν ενημερώνονται, το λάθος είναι εύκολο να γίνει. Πρέπει 

όλοι να γραφτείτε στους φορείς του χώρου σας.  

 Γιώργο, το λέω για σένα. Και για σένα και για άλλους συναδέλφους. Και 

να συμμετέχετε. Το παιχνίδι για 35 χρόνια που θα είναι εδώ οι Κινέζοι θα είναι 

πολύ σκληρό. Κάποιοι μεγαλώνουμε και θα αποσυρθούμε. Αλλά πρέπει κάποιοι 

άλλοι νεότεροι να συνεχίσετε, γιατί οι άνθρωποι εδώ δεν έχουν έρθει σαν 

επενδυτές. Είναι ακρίδες και καταστροφείς του χώρου μας. Πρέπει να 

δυναμώνουμε κάθε μέρα για να τους αντιμετωπίσουμε. Εκανα εγώ την 

προηγούμενη βδομάδα μια συνάντηση μαζί τους και το πήγαμε το ψήφισμα που 
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βγάλαμε εδώ και που βλέπω από κάποιο λάθος της γραμματέως μας δεν το έχει 

κοινοποιήσει εδώ, κάτσαμε και το συζητήσαμε ένα ένα.  

 Θα σας καθυστερήσω για πέντε λεπτά να πω δυο πραγματάκια. Αρχισαν 

οι Κινέζοι το '16 που παρέλαβαν το λιμάνι να δημιουργούν πρόβλημα, μπαίνεις 

στο λιμάνι, δεν μπαίνεις στο λιμάνι, βγάλανε κάποια πάσα για τους ανθρώπους 

και για τα αυτοκίνητα. Οταν πήγαινε να μπει του έλεγε το πάσο δεν ισχύει, πού 

πας; Είσαι ναυπηγοεπισκευαστής, σου έχουμε δώσει το πάσο αλλά δεν ισχύει. 

Εχεις βαπόρι μέσα; Δεν έχω, πάω να κάνω επίσκεψη στον αρχιμηχανικό. Δεν 

μπαίνεις. Παρότι η σύμβαση παραχώρησης είναι σαφέστατη. Ελεύθερη 

πρόσβαση των ναυπηγοεπισκευαστών στη χερσαία λιμενική ζώνη.  

 Αρχίσανε, χωρίς να δικαιολογείται από κανέναν κανονισμό του λιμανιού 

και εισπράττουν 5 ευρώ για τα μικρά αυτοκίνητα, 10 για τα μεγαλύτερα, 25 γι' 

αυτά που έχουν "παπαγάλο". Πέντε φορές μπεις; Θα πληρώσεις 5Χ25. Δέκα 

φορές μπεις; 10Χ25. Εντελώς παράνομα. Το καταγγείλαμε. Προσπαθούν να μας 

μάθουν ελληνικά, πως αυτό που διαβάζουμε έχει άλλη έννοια.  

 Εν πάση περιπτώσει, το καταγγείλαμε και στη ΔΑΛ και στη ΡΑΛ και θα 

τους πάνε και δικαστικά. Και η εντολή που θα δοθεί από την επόμενη βδομάδα, 

κανένας δεν ξαναπληρώνει αυτό το παράβολο που ζητάνε των 5, 10, 25 ευρώ. 

Δεν το ξαναπληρώνει κανένας και όποιος τους σταματήσει στην πύλη θα 

γκρεμίσουμε την μπάρα και το φυλάκιο. Νταβατζήλικια, γιατί αυτό τι σημαίνει; 

Μας ζητάνε να βγάλουμε ετήσιο. Το ετήσιο των 600 ευρώ για μέχρι 10 τόνους ή 

900 για έναν "παπαγάλο", σημαίνει ότι τον Γενάρη θα πάνε 1.500, 2.000 

αυτοκίνητα επαγγελματικά να βγάλουν ετήσιο, ότι θα εισπράξει η Cosco το 

Γενάρη 1 εκατομμύριο, που δεν το δικαιούται. Με το έτσι θέλω.  

 Αυτό τους το αποκλείσαμε και νομίζω ότι αν δεν το πάρουν μέχρι το 

τέλος της εβδομάδας από την επόμενη εβδομάδα θα εφαρμόσουμε εμείς την 

απόφασή μας.  
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 Χαιρετίσαμε σαν Ενωση την απόφαση της ΕΣΑΛ να απαγορεύσει τη 

δημιουργία Mega Yacht Shipyard και Ναυπηγείο στο Πέραμα, καθώς επίσης τους 

δώσαμε και μια προειδοποίηση γιατί παρ' όλες τις απορρίψεις που έχουν φάει οι 

Κινέζοι στο Πέραμα έχουν βάλει ταμπέλα που λέει PPA Shipyard, Piraeus Port 

Authority Shipyard, ναυπηγείο της Cosco. Δεν είναι ναυπηγείο. Δεν έχουν το 

δικαίωμα να το κάνουν. Τους έχουμε δώσει από την προηγούμενη Τετάρτη 15 

μέρες προθεσμία να το ξηλώσουν, αλλιώς θα το ξηλώσουμε εμείς. 

 Για το Μητρώο σας τα είπαμε, μην σας τα ξαναναφέρω. (παρέμβαση 

εκτός μικροφώνου) 

 Εληξε στις 10 Ιουλίου και επειδή ήταν μόνον τρεις που είχαν καταθέσει 

δώσανε παράταση ένα μήνα και μετά διαρκεί η παράταση που θα κλείνει κάθε 

Δεκέμβρη.  

 Το λοιπόν, αν θα στηρίξουμε τον εργασιακό μας χώρο εμείς ή θα μας 

καταπιούν. Κακώς λείπουν όλοι οι ναυπηγοεπισκευαστές, κακώς λείπει ο 

εκπρόσωπος του Κασιδιάρη, κακώς λείπει ο Λυγερός και αρκετοί άλλοι 

συνάδελφοι ναυπηγοεπισκευαστές. Πρέπει όλοι μας να το απορρίψουμε, το δε 

Επιμελητήριο πρέπει να το καταγγείλει. Θα σας κοινοποιήσουμε την καταγγελία 

της ΔΑΛ και την καταγγελία τη δική μας και στα ίδια πλαίσια πρέπει και το 

Επιμελητήριο να το καταγγείλει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε κάνει ήδη. Τώρα θα το κάνουμε πάλι. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Πρέπει καθημερινά να είμαστε σε δράση μαζί τους γιατί έχουν 

και τον Τύπο. Σήμερα ήρθε εδώ ο Παπαμανώλης και έχει της Ναυτεμπορικής, 

του γνωστού Αντώνη Τσιπλάκη, ο οποίος πάλι λέει ότι θα μας βάλει η Cosco σε 

τάξη. Το μήνυμα που του στέλνουμε είναι ότι θα τον βάλουμε εμείς σε τάξη, 

γιατί το παιχνίδι που παίζει για κάτι χαρτζιλίκια να θέλει κι αυτός να συμμετέχει 

στην καταστροφή της ναυπηγικής βιομηχανίας, είναι χτυπήματα κάτω από τη 

μέση. Κι εμείς δεν τα δεχόμαστε. 
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ως Επιμελητήριο έχουμε κάνει μια συνεργασία με έναν 

δημοσιογράφο, ο οποίος βγάζει το Επιμελητήριο προς τα έξω. Εδώ Βασίλη μαζί 

με τους ναυπηγοεπισκευαστές να τον καλέσουμε να μιλήσει μαζί σας, να 

βγάλετε κάποιες δηλώσεις προς τα έξω. Αν οι θέσεις οι δικές σας, των 

σωματείων των μηχανουργών, όπως είχατε έρθει προχθές, που είναι η Ενωση 

Μηχανουργών, εσείς και άλλα σωματεία και τα ναυπηγεία που ήταν και τα 

καρνάγια, να βγάλετε τις θέσεις σας προς τα έξω κι εμείς ως Επιμελητήριο 

είμαστε δίπλα να στηρίξουμε τα μέλη μας. 

 Να καλωσορίσουμε τον Πρόεδρο, τον κ. Τσουκαλά, τον Πρόεδρο των 

αρτοποιών που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Εχουμε ένα θέμα και θα σας 

ενημερώσουμε γι' αυτό. Είναι το 7ο θέμα, θα πάμε στο 7ο που είναι ο Πρόεδρος 

και μετά θα πάμε στο 6ο που είναι η Δομή Στήριξη Επιχειρήσεων. Ωραία, 

ξεκινάμε με το 6ο θέμα, λοιπόν. 

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένας θεσμός που έχει βγει από την επιμελητηριακή 

νομοθεσία. Είναι ένα ΚΕΠ των επιχειρήσεων. Αυτός ο θεσμός πρόκειται να 

λειτουργήσει, πρόκειται να ξεκινήσει. Η προηγούμενη κυβέρνηση υπήρχε 

στόχος να ξεκινήσει και να λειτουργήσει, τώρα με την καινούρια κυβέρνηση δεν 

ξέρουμε αν θα το συνεχίσει, το πιο πιθανό θα το συνεχίσει. Μπορεί να αλλάζουν 

και οι πολιτικές πολλές φορές, είναι κάτι σαν ΚΕΠ των επιχειρήσεων. Εμείς ως 

Επιμελητήριο το είχαμε στηρίξει από την αρχή, όλα τα Επιμελητήρια. Βγήκε η 
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απόφαση, θα σας ενημερώσει τώρα η Υπηρεσία περισσότερο για την διαδικασία 

που πρόκειται να γίνει στο μέλλον από αυτή την απόφαση.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το πρόγραμμα αυτό είναι ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο 

και αφορά σε όλα τα Επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Είναι κάτι σαν το παλιό 

Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων που είχαμε στα Επιμελητήρια, τώρα αυτό θα 

στελεχωθεί από προσωπικό με υψηλά προσόντα, τις προδιαγραφές των 

προσόντων τις βάζει το Υπουργείο. Το δικό μας Επιμελητήριο προβλέπεται να 

πάρει μέχρι 4 ή 5 τέτοια πρόσωπα, θα πληρώνονται αυτοί κατευθείαν από το 

Υπουργείο, δεν έχει ανάμειξη το Επιμελητήριο ή μπορεί να έρχονται τα χρήματα 

στο Επιμελητήριο και να τους πληρώνει το Επιμελητήριο. Αυτό αφορά σε όλα τα 

Επιμελητήρια, σε όλη την Ελλάδα. Η Αττική θα έχει, τα Επιμελητήρια της 

Αττικής και της Θεσσαλονίκης θα έχουν περίπου από 4 ή 5 άτομα, ανάλογα 

πόσα θέλει και ο καθένας και τα υπόλοιπα σε όλη την Ελλάδα θα είναι από δύο 

άτομα περίπου το κάθε Επιμελητήριο. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Αυτό είχε προχωρήσει, ήταν στο τελικό στάδιο, αν θα προχωρήσει είναι 

άλλο θέμα. Πάντως, τώρα εμείς αυτή τη στιγμή το έχουμε πάρει απόφαση ήδη 

στο προηγούμενο διάστημα από το Επιμελητήριο για να φτιάξουμε αυτή τη 

Δομή Στήριξης, έχω την εντύπωση ότι επιβεβαιώνουμε να προχωρήσει αυτή η 

Δομή Στήριξης. Τώρα, αν θα προχωρήσει κεντρικά ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα, 

θα το δούμε. Πολλά έτσι κι αλλιώς πράγματα μπορεί να αλλάξουν κατεύθυνση 

αλλά αυτό δεν εμποδίζει εμάς να πάρουμε την απόφαση να είμαστε, δηλαδή να 

φτιαχτεί η Δομή Στήριξης. Τώρα, το πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί, μόλις θα 

έχουμε νεότερες οδηγίες, αν θα έχουμε νεότερες οδηγίες, θα τις εφαρμόσουμε. 

Αυτό είναι το ζήτημα, τίποτε άλλο δεν έχουμε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Εγκρίνεται αυτή η διαδικασία. 
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ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση για τη γιορτή ψωμιού (21, 22-23/09/2019, πλατεία 

Κανάρη) - Αίτημα για παραχώρηση αιγίδας, οικονομικής ενίσχυσης και 

συνδρομής του Επιμελητηρίου κατά την προετοιμασία και τη διάρκεια 

των εκδηλώσεων. (Ενημέρωση από τον Πρόεδρο Αρτοποιών, κ. 

Τσουκαλά Γεώργιο). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αίτημα έκανε ο Σύλλογος των Αρτοποιών για να παραχωρήσουμε 

την αιγίδα μας, να ενισχύσουμε οικονομικά όπου μπορούμε κι εμείς με τη 

συνδρομή του Επιμελητηρίου την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια των 

εκδηλώσεων. Εδώ θα έρθει στο βήμα ο Πρόεδρος, ο κ. Τσουκαλάς Γεώργιος, να 

σας κάνει μια ενημέρωση ακριβώς γι' αυτή την εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση 

όμως που αφορά την αρτοποιία, εμάς είναι πάρα πολλά μέλη μας ευρύτερα σε 

όλο τον Πειραιά που είναι μέλη μας, έχουμε και την Αντωνία την Καρακατσάνη 

εδώ σύμβουλο, έχουμε τον κ. Ντούρα που είναι αρτοποιοί, τον κ. Ντούρα που 

σήμερα δεν είναι εδώ, ούτε ο κ. Ντούρας, αλλά ο κ. Ντούρας κάπου έχει πάει, 

ζήτησε άδεια. Παλιά είχαμε τον κ. Εξαρχο τον Ηλία, τον κ. Καλαμπόκα. Εντάξει, 

είναι ο χώρος μας, ο χώρος των βιοτεχνών. 

 Πρόεδρε, έχεις το λόγο. Εμείς κάναμε Διοικητική, πριν λίγο είχαμε 

Διοικητική, θα προτείνουμε στο σώμα μία οικονομική ενίσχυση έως 2.000 ευρώ, 

ό,τι χρειαστεί θα είμαστε δίπλα μας. Να μην τα πάρετε όλα αλλά έως 2.000 

ευρώ εμείς βγάλαμε για να μπορέσετε να καλύψετε κάποιες ανάγκες.  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Λέγομαι Τσουκαλάς Γιώργος, 

είμαι αρτοποιός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, εγκρίνεται το ποσό; Να υπάρχει στον κωδικό. 
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Εγκρίνουμε.  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ν' ακούσετε λιγάκι πρώτα, να γνωριστούμε; Αρτοποιός πρώτα 

απ' όλα και κατά δεύτερον εκπροσωπώ και τους βιοτέχνες αρτοποιούς, είμαι 

Πρόεδρος των αρτοποιών, του Σωματείου Πειραιά και Νήσων.  

 Είμαστε οι βιοτέχνες αρτοποιοί, δεν έχουμε καμία σχέση με τις μεγάλες 

αλυσίδες που έχουν κατακλύσει τον Πειραιά και γενικώς όλες τις μεγάλες πόλεις. 

Αγωνιζόμαστε κι εμείς να κρατήσουμε ανοιχτά τα μαγαζιά, έχουμε εδώ και μια 

εξαετία, επταετία, από τότε που άρχισαν τα πολλά προβλήματα, μεγάλες 

απώλειες, φίλοι και φίλες. Είκοσι αρτοποιεία στον Πειραιά έχουν κλείσει και δεν 

μιλάω για τον ευρύτερο Πειραιά που αντιπροσωπεύουμε και αυτόν, έτσι; 

Δραπετσώνα, Νίκαια, Κορυδαλλό, Πέραμα, σφαγή παντού, μακελειό. Εχουν 

κλείσει πάρα πολλά μαγαζιά, δεν φαίνονται αυτά, εγώ όμως κρατάω κάποια 

στοιχεία από συναδέλφους, από συνεργάτες και είναι πραγματικότητες. Με 

νύχια και με δόντια, λοιπόν, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας 

ανοιχτά. 

 Οικογενειακές επιχειρήσεις είμαστε ως επί το πλείστον. Οταν μπορούμε 

και όλοι μπορούμε να βοηθάμε έναν Ελληνα, έναν αρτεργάτη, μια πωλήτρια, 

όσο μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα μαγαζιά μας να έχουμε κι ένα δύο 

άτομα να απασχολούμε, να δίνουμε δουλειά και σε κάποιους άλλους.  

 Εντάξει, είμαστε όλοι βιοτέχνες, ο καθένας στον κλάδο του, ανήκουμε 

όλοι στη μεγάλη οικογένεια του Επιμελητηρίου μας, για το οποίο έχουμε 

εκτίμηση. Ολα τα χρόνια έχουμε πάντα αντιπροσώπους.  

 Από 'κει και πέρα, προς την κατεύθυνση αυτή, για να μην μακρηγορώ και 

σας κουράζω, προς την κατεύθυνση αυτή, για να μπορέσουμε να 

υπενθυμίσουμε στον κόσμο την ύπαρξή μας και το προϊόν που παράγουμε ότι 

είναι ένα ιερό προϊόν, ότι είναι η βάση της διατροφής μας και, εν πάση 

περιπτώσει, επειδή έχει εκπέσει πολύ και στα μάτια του κόσμου με την 
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ασυδοσία που υπάρχει παντού και την άλωση στην κυριολεξία της αγοράς από 

τα μεγάλα καταστήματα, γιατί δεν θέλω να μπω σε διαδικασία να κατηγορήσω 

αλλά αυτά που ακούγονται περί κατεψυγμένης ζύμης σ' αυτές τις μεγάλες, 

απρόσωπες επιχειρήσεις, εισαγόμενης ζύμης από το εξωτερικό, που ψήνεται, ναι 

μεν μυρίζει ψωμί αλλά δεν ξέρει κανείς τι είναι, δεν είναι ότι θέλω εγώ να 

υπερασπιστώ αυτό που κάνουμε εμείς οι απλοί αρτοποιοί, οι φούρνοι της 

γειτονιάς, τα μικρά μαγαζιά. Απλά, πολλά είναι πραγματικότητα γιατί είναι 

διαπιστωμένα και με έρευνες.  

 Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε 

αυτή τη στιγμή, γιατί σαν σωματεία, σαν συνδικάτα έχουμε ξεδοντιαστεί ολοι 

στην κυριολεξία και δεν έχουμε να διεκδικήσουμε πολλά εφόσον όλα έχουν γίνει 

ας πούμε ίσιωμα, να το πω έτσι λαϊκά, αυτό που κάνουμε είναι με διάφορες 

μορφές, με διάφορες εκδηλώσεις να υπενθυμίζουμε ότι είμαστε βιοτέχνες 

αρτοποιοί, ότι κάνουμε το αγνό το ψωμάκι βάζοντας τα αγνά υλικά, αλευράκι, 

μαγιά, αλάτι και πολλή αγάπη και μεράκι, αυτό που ξέρουμε να κάνουμε από 

μικρά παιδιά, τουλάχιστον εγώ είμαι 30 χρόνια και άλλοι περισσότερα, εν πάση 

περιπτώσει και προς αυτή την κατεύθυνση μετά από πολλά πολλά χρόνια γιατί 

δεν είχαμε τη δυνατότητα ούτε την οικονομική ούτε τους χώρους, επειδή έγινε 

και εργοτάξιο γύρω γύρω η πλατεία μας εδώ, αποφασίσαμε να κάνουμε μια 

γιορτή φέτος το Σεπτέμβριο με σκοπό αυτό που σας είπα, να προβάλλουμε το 

βιοτεχνικό, παραδοσιακό ψωμί και συνάμα να δώσουμε την ευκαιρία και σε 

παιδάκια από δημοτικά που θα καλέσουμε απ' όλο τον Πειραιά, μικρά παιδιά, Γ'-

Δ' Δημοτικού να δουν τη διαδικασία όλη την παραγωγική. 

 Θα είναι ένα υπαίθριο αρτοποιείο στημένο με τη σειρά πλάσιμο, ζύμωμα, 

ψήσιμο και διάθεση στο κοινό, ό,τι κι αν βγάλουμε. Θα διαρκέσει τέσσερις 

ημέρες, δύο για τα παιδιά και δύο για το κοινό, με διάφορες εκδηλώσεις πάνω 

στο θέμα, κουλούρια Θεσσαλονίκης, ψωμάκια, οτιδήποτε φτιάχνουμε μέσα στα 
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μαγαζιά μας θα το κάνουμε κι εκεί. Γι' αυτό και ζητήσαμε και τη συνδρομή του 

Επιμελητηρίου μας ό,τι μπορούν να μας συνδράμουν γιατί, εντάξει, θεωρούμε 

ότι κι εμείς έχουμε... Ετσι, κομμάτι του Επιμελητηρίου είμαστε Πρόεδρε, 

ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι επειδή έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει, 20 χρόνια, 

αυτή η γιορτή, αξίζει να την κάνουμε με τη στήριξη όλων των φορέων. Τίποτε 

άλλο. 

 Ραντεβού το Σεπτέμβρη, σας καλούμε όλους να μας τιμήσετε με την 

παρουσία σας και να γευτείτε τα ωραία αρτοπαρασκευάσματα που εμείς οι ίδιοι 

οι αρτοποιοί θα είμαστε παρόντες, δεν θα έχουμε άλλους, εμείς οι φουρναραίοι 

θα είμαστε, να φτιάξουμε και να περάσετε να τα δοκιμάσετε.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πλατεία Κανάρη 21-22-23 Σεπτέμβρη, 

πρώτα ο Θεός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόεδρε, κάτσε λιγάκι να σε ρωτήσει κάτι ο κ. Μαυρογένης. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Η Artoza υπάρχει. Γίνεται κάθε δύο χρόνια στο μεγάλο, στο 

Metropolitan Expo, στα Σπάτα, αλλά αυτή είναι μια άλλη έκθεση που, ναι, εκεί... 

Και όχι μόνον, απ' όλες τις εταιρείες μαζεύονται. Εδώ είναι τοπική γιορτή του... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόεδρε, θα είμαστε δίπλα σου. Χαρήκαμε πάρα πολύ, καταρχήν 

και ολόψυχα εμείς θα είμαστε δίπλα. Εμείς κάναμε κάποιες κλαδικές διαδικασίες 

και ήταν, το επόμενο στάδιο ήταν να ασχοληθούμε μαζί σας και το κάνετε εσείς. 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Μας το είπατε. Μας το είπατε, Πρόεδρε, και σ' ευχαριστούμε 

πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κάναμε και με το κρασί. Λοιπόν, καταρχήν υποχρέωσή μας 

και είσαστε μέλη μας και είναι πρωτοβουλίες που το Επιμελητήριο τις έχει πάρει 

πολύ ζεστά και τις στηρίζει. 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόεδρε, κι εμείς. 

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Κάλυψη ναυτιλίας και πρόταση για μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 

ΟΑΕΠ και ΒΕΠ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι σημαίνει ΟΑΕΠ. ΟΑΕΠ, είχε έρθει την άλλη φορά εδώ πέρα 

θυμόσαστε, σήμερα απουσιάζει, δεν μπορούσε να ήταν εδώ κοντά μας, είναι 

αυτός ο Οργανισμός που ασφαλίζει τις εξαγωγές. Και ασφαλίζει γενικά τους 

ανθρώπους που ασχολούνται με άλλες χώρες και με ένα πολύ μικρό ασφάλιστρο 

μπορεί να είναι δίπλα σε κάθε επιχείρηση. Ακόμα μπορεί να δώσει και τα 

χρήματα, δηλαδή μπορεί με δάνεια, με μορφή δανείου στην ουσία, να σου κάνει 

μια προεξόφληση με κάποια προϊόντα που θα έχεις πουλήσει στο εξωτερικ ή 

οτιδήποτε.  

 Εμείς θα κάνουμε μια συνεργασία μαζί τους, είναι ένας ιδιωτικός 

Οργανισμός αλλά συνεργάζεται με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είχε έρθει, μας είχε κάνει την 

παρουσίαση - μπορείς Βίκυ να φέρεις λιγάκι, αυτό το έχεις εύχερο; Αυτή την 

πρόταση που έχει κάνει. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Είχε έρθει, το είχε 

παρουσιάσει εδώ, θέλουμε απλώς την έγκριση της υπογραφής αυτής της 

συνεργασίας μαζί τους. Είχε γίνει, το θυμόσαστε όσοι ήσαστε εδώ ότι είχε γίνει 

αυτή η παρουσία, το είχαμε δει πολύ θετικά. Τώρα προσθέσανε και τη ναυτιλία, 

τη ναυπηγοεπισκευή, δηλαδή εδώ που υπήρχαν άνθρωποι ναυπηγοεπισκευαστές 

που έχουν πάθει ζημιά, ότι κάποιος δεν πληρώνει ή οτιδήποτε, αυτός ο 

Οργανισμός είναι ένας Οργανισμός που αναλαμβάνει σε ασφαλίζει για τη 
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δουλειά σου αυτή. Γιατί το είχαμε ζητήσει εμείς ως Επιμελητήριο να ενταχθεί και 

το κομμάτι της ναυπηγοεπισκευής και της ναυτιλίας μέσα, γιατί είχαμε πολλές 

επιχειρήσεις που κάνουν δουλειές με εταιρείες του εξωτερικού.  

 Τέλος πάντων, λέει: Ο ΟΑΕΠ παρέχει προγράμματα ασφάλισης 

εξαγωγικών πιστώσεων εξασφαλίζοντας παράλληλα και τη χρηματοδότησή τους. 

Απευθύνεται σε κάθε εξαγωγική επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και 

χώρας εξαγωγής, παρέχοντας κάλυψη ακόμα και για πολιτικούς κινδύνους. Κάτω 

από την ομπρέλλα προστασίας και χρηματοδότησης ενός μεγάλου οργανισμού, 

όπως ο ΟΑΕΠ, η ελληνική εξαγωγική επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί με 

ασφάλεια στις ξένες αγορές, αυθάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά 

της.  

 Εχοντας την πεποίθηση ότι οι υπηρεσίες του Οργανισμού μας μπορούν 

να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την εξαγωγική προσπάθεια των μελών σας, 

σας προτείνουμε τη σύναψη ενός πλαισίου συνεργασίας προς όφελος τόσο 

αυτών όσο και της ελληνικής οικονομίας. 

 Η πρότασή μας περιλαμβάνει συμμετοχή του ΟΑΕΠ σε εκδηλώσεις σας, 

π.χ. διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής, εκπαιδευτικά σεμινάρια για 

εξαγωγείς όπου θα προβάλλονται στα μέλη σας τα εργαλεία διαχείρισης 

πιστωτικού κινδύνου και χρηματοδότησης που προσφέρονται απο πλευράς του 

Οργανισμού.  

 Διάθεση στον Οργανισμό καταλόγου με πλήρη στοιχεία των μελών σας 

που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα ώστε να επιταχύνεται η  ταυτοποίησή 

τους, αποστολή κοινής επιστολής και ενημερωτικού υλικού του Οργανισμού 

προς τα μέλη σας, έκδοση δελτίων τύπου και άλλων προωθητικών ενεργειών, 

φιλοξενία ενός μπάνερ του ΒΕΠ στην ιστοσελίδα μας, ειδικοί όροι συνεργασίας 

για τα μέλη που θα συνάψουν -αυτά είναι αυτά που ζητάγανε αυτοί-, ειδικοί 

όροι συνεργασίας για τα μέλη σας που θα συνάψουν ασφαλιστήρια συμβόλαιο 
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με τον ΟΑΕΠ, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νεοφυείς, όπως: 

προνομιακό ασφάλιστρο, προνομιακή τιμολόγηση στην αναζήτηση εμπορικών 

πληροφοριών ανεξαρτήτως χώρας και αγοραστή, ενιαία τιμή 50 ευρώ, με 

ιδιαίτερη πρόνοια σε περίπτωση μαζικών αναζητήσεων.  

 Δηλαδή θα ρωτάτε εκεί για κάθε προμηθευτή που έρχεται από κάποια 

άλλη χώρα να παίρνετε πληροφορίες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του 

εξωτερικού. Είναι μια πληροφόρηση που θα την έχεις άμεσα, αυτή η εταιρεία 

που θα συνεργαστείς τι καπνό φουμάρει. 

 Δέσμευση επιβράβευσης καλής εμπειρίας. Χαμηλός δείκτης ζημιών. 

Ανοδικός εξαγωγικός τζίρος, με ακόμα πιο προνομιακό ασφάλιστρο στην 

επόμενη ετήσια ανανέωση του συμβολαίου σας. Αξιολόγηση σε ετήσια βάση της 

γόνιμης και παραγωγικής μας συνεργασίας και ανάλογη επιβράβευσή σας. 

 Για τα ανωτέρω επισυνάπτεται σχετική σύμβαση συνεργασίας.  

 Εγώ, μας στείλανε τη συνεργασία και να την υπογράψουμε και να την 

στείλουμε, αυτοί την έχουν υπογράψει, πιστεύω ότι κι εμείς θα την 

υπογράψουμε και θα κάνουμε μια συνεργασία. Θα ξαναέρθουν στο επόμενο 

συμβούλιο. Εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα, δεν καλύπτουμε τίποτα. Οποια 

εταιρεία συνεργαστεί είναι το ασφάλιστρο. Είναι καλύτερες τιμές, δεν παίζει 

ρόλο αυτό. Είναι ανάλογα το ποσό, ανάλογα την εξαγωγή, ανάλογα τα προϊόντα 

και όλα αυτά. 

 Με λίγα λόγια μας είχε πει την άλλη φορά που μας το είχε παρουσιάσει, 

είναι πάρα πολύ καλές τιμές και προσιτές. Δηλαδή φαντάσου για μια εξαγωγή 

που κάνει 100.000 ευρώ ή 200.000 ευρώ είναι 500 ευρώ περίπου το 

ασφάλιστρο. 0,5%. Είναι πολύ χαμηλό. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-

διάλογοι)  
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 Λοιπόν, εγκρίνεται να υπογράψουμε τη σύμβαση; Ωραία, ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα θα σας κάνουμε τις ανακοινώσεις. Απλώς είχα ξεχάσει, θα 

τις διαβάσει ο Γενικός Γραμματέας, έχω ξεχάσει κάτι. Εχω ξεχάσει ότι κάναμε μια 

επίσκεψη στα ελληνικά ναυπηγεία, στα δύο μεγάλα ελληνικά ναυπηγεία, της 

Ελευσίνος και του Σκαραμαγκά. Η εικόνα ήταν απογοητευτική. Δηλαδή ο 

Σκαραμαγκάς, αυτή τη στιγμή ένα ναυπηγείο κολοσσός, που θέλεις 20 λεπτά να 

το διασχίσεις, είναι αυτή τη στιγμή γονατισμένο. Δεξαμενές δεν υπάρχουν, ήδη 

πουλήθηκε μία δεξαμενή, την πήρε ο κ. Σπανόπουλος, ένα μέλος του 

Επιμελητηρίου, να την χρησιμοποιήσει αλλού. Ενα ναυπηγείο όμως που ήταν η 

καρδιά, το μεγαλύτερο ναυπηγείο των Βαλκανίων και το καλύτερο της Νότιας 

Μεσογείου. Πιστεύω ότι εμείς είπαμε ότι θα είμαστε δίπλα, μίλησα με τους 

εργαζόμενους, μιλήσαμε με κάποιους ανθρώπους εκεί ότι όπου μπορούμε, 

θέλουμε αυτό το ναυπηγείο να ξαναλειτουργήσει, με τι μορφή, τώρα με την 

καινούρια κυβέρνηση πιστεύω κι αυτοί θα το δουν σοβαρά και να ξαναπάρει 

μπροστά, γιατί είναι ένα ναυπηγείο που δίνει δορυφορικά δουλειά σε πολλές 

πολλές επιχειρήσεις, απο το τυπογραφείο που είναι ο Τάσος ο Πάλλας, από το 

αρτοποιείο, από παντού. Δηλαδή μιλάμε η δουλειά ήταν 5.500 κάποτε 

εργαζόμενοι και δορυφορικά μην πω χιλιάδες, χιλιάδες από μικρές μικρές 

επιχειρήσεις που δουλεύανε, ο Γιώργος, δουλεύανε όλοι αυτοί όσοι είχαν επαφή 

με το μέταλλο ή με το ξύλο ή με το ηλεκτρολογικό υλικό ή με τα υδραυλικά, με 

όλα. 
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 Και το ίδιο κάναμε και στα Ναυπηγεία της Ελευσίνος, όπου και στα 

Ναυπηγεία της Ελευσίνος πάλι τα ίδια, με τρεις δεξαμενές, σχεδόν δύο 

βουλιαγμένες, η άλλη δεν έχει χαρτιά, πιστοποιήσεις μας λέγανε οι εργαζόμενοι. 

 Τέλος πάντων, πιστεύουμε η ναυπηγική βιομηχανία να το πάρουν σοβαρά 

και να ξαναπάρει μπροστά. Δεν είναι μόνον τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε στο Πέραμα, αντιμετωπίζουμε και τα άλλα δύο. Δεν 

δικαιολογείται τώρα μία χώρα, πρώτη δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας σχεδόν 

και να μην έχουμε ναυπηγεία, ή να μην μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό. Τα 

πολεμάμε, βέβαια, το ξέρω. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Τώρα να δώσουμε συγχαρητήρια για τις γυναίκες μας. Κάναμε μια 

καταπληκτική βραδιά γυναικείας επιχειρηματικότητας. Εδώ να δώσω 

συγχαρητήρια στο γυναικείο τμήμα του Επιμελητηρίου μας, όλες οι γυναίκες 

βάλανε πλάτη. 

 Κλαίρη, έχεις το λόγο εκ μέρους της Διοικητικής, σαν γυναίκα να πεις γι' 

αυτή τη βραδιά. 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ: Εγινε μια καταπληκτική βραδιά στο σημείο που λέει εδώ στον 

Πειραιά. Εγινε παρουσίαση ενός βιβλίου της κας Λίας Λάππα, που μιλούσε για 

την γυναίκα, πώς μπορεί να ακολουθήσει αυτό που θέλει να κάνει, να 

επιχειρήσει, τις δυσκολίες που έχει. Είχε έρθει και η κα Ελπίδα Κόκκοτα από το 

ΜeΧΟΧΟ, που είναι μια ΜΚΟ που βοηθάει γυναίκες επιχειρηματίες ή γυναίκες 

που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες και είχαμε και μια ψυχολόγο, η οποία μας 

ανέλυσε θέματα για το πώς είναι η ψυχολογία μιας γυναίκας επιχειρηματία, τα 

θέματα με την οικογένεια που μπορεί να έχει. 

 Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η βραδιά, είχε έρθει πάρα πολύς κόσμος, 

πάρα πολλές γυναίκες και θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες βραδιές και επίσης 

με την κα Κόκκοτα θα κάνουμε κι ένα πολύ ωραίο σεμινάριο για τις γυναίκες 

επιχειρηματίες. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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 Ευχαριστώ.  

.......: ...και στη συνέχεια να τους ενημερώσουμε πως μπορεί κάθε μία πλέον 

μπορεί να έχει τον προσωπική της σύμβουλο μέσω της συγκεκριμένης Μη 

Κυβερνητικής Οργάνωσης. Ολα αυτά είναι δωρεάν. Δεν θα έχει δηλαδή κάποια 

επιβάρυνση η γυναίκα που θα έρθει π.χ. στη MeXOXO για να έχει 

συμβουλευτική υποστήριξη, είτε θέλει να δημιουργήσει καινούρια εταιρεία είτε 

θέλει να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη. Π.χ. μπορεί να θέλει μια κυρία να κάνει 

εξωστρέφεια στην επιχείρησή της. Ολο το coaching πάνω σ' αυτό το κομμάτι, 

από το business plan μέχρι όλη την υποστήριξη θα της την παρέχουν από εκεί 

και θα δώσουν και τρεις γυναίκες, είπαν θα προσπαθήσουν να τους δώσουν τη 

δυνατότητα να φύγουν για εκπαιδεύσεις προς τα έξω και συναντήσεις πάλι 

δωρεάν. Αυτά. Προς το εξωτερικό, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τάσο, έχεις το λόγο. Κάτι θέλει να πεις.  

ΠΑΛΛΑΣ: Εκτός ημερήσιας αλλά πιστεύω αν δεν είναι αυτό στην ημερήσια 

διάταξη, τι είναι; Τώρα, πίστευα ότι σήμερα κάποια αναφορά θα υπήρχε αλλά 

από την προηγούμενη Κυριακή είναι φανερό ότι ζούμε σε ένα άλλο κλίμα, σε μια 

άλλη εποχή, έτσι; Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό.  

 Είναι φανερό ότι οι εξελίξεις τρέχουν, ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν 

που αφορούν πρώτα και εμάς και ανεξάρτητα αν είμαστε από αυτούς που 

είμαστε υπέρ ή κατά της καινούριας κατάστασης, αυτό το Επιμελητήριο δεν 

ενδιαφέρει. Ενδιαφέρουν τα συμφέροντά μας με την ευρύτερη έννοια, έτσι; Οχι 

τη στενή έννοια την συντεχνιακή. Ναι, πέρα από το να βγάλουμε ένα δελτίο 

τύπου πιστεύω ότι πρέπει το Επιμελητήριο να είναι ακόμα και τώρα το καλοκαίρι 

σε εγρήγορση, γιατί μέχρι το Σεπτέμβρη που θα ξαναλειτουργήσουμε πάρα 

πολλά πράγματα θα έχουν κριθεί. Δηλαδή και επαφές πρέπει να γίνουν αλλά 

πράγματα που πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν τώρα. Είναι κρίσιμο να γίνουν 

τώρα. Δηλαδή σ' αυτά που θα γίνουν τώρα πρέπει να μπουν οπωσδήποτε 
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πράγματα που μας αφορούν άμεσα. Και είναι και οι φόροι κι ένα σωρό άλλες 

λεπτομέρειες που κρίνονται. Πρέπει το Επιμελητήριο να αναδραστηριοποιηθεί 

γιατί αν θέλετε και γενικότερα, ο παραδοσιακός τρόπος του Επιμελητηρίου πια 

κατά τη γνώμη μου έχει σχεδόν εξαντληθεί. Το βλέπετε και από εδώ και από το 

τι θέματα συζητάμε και έχει ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ, είχε κάποιες απόψεις. Δεν 

συμφωνώ με όλες, αλλά βάζει κάποια ζητήματα. Δηλαδή, πώς πρέπει να είναι 

πια ένα Επιμελητήριο. 

 Εγώ είχα πει πάντα ότι το Επιμελητήριο βασικά πρέπει να είναι ένα λόμπι, 

ένα λόμπι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που να στηρίζει, ανεξάρτητα από τα 

γραφειοκρατικά του και τα διοικητικά του και τις ημερήσιες συνεδριάσεις και τις 

αποφάσεις και όλα αυτά που ουσιαστικά λειτουργεί για να βρίσκουν δουλειά 

κάποιοι άνθρωποι, πρέπει να υποστηρίξει, δεν υπάρχει και τίποτε άλλο, 

συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι δεν υπάρχουν πια. Μην αστειευόμαστε, δεν 

υπάρχουν πρωτοβάθμια, δεν υπάρχουν δευτεροβάθμια, μια ΓΣΕΒΕΕ υπάρχει κι 

αυτή ούτε ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Δηλαδή αν εμείς δεν βγούμε να 

υποστηρίξουμε τώρα, άμεσα, να μειωθούν οι φόροι, να γίνουν αυτά τα 

πράγματα που πρέπει να γίνουν, δεν σημαίνει και καλά ότι είναι αυτό ακριβώς το 

πρόγραμμα της κυβέρνησης αλλά είναι τώρα το έδαφος που γίνονται αυτά τα 

πράγματα. Και πρέπει να γίνουν τώρα. Δηλαδή, πράγματα που είναι να γίνουν το 

'19 προς '20 και γίνουν το '20 προς '21 μπορεί να έχει τεράστια σημασία για μας.  

 Ας πούμε να σας πω τώρα το δικό μου παράδειγμα, χάρηκα πέρσι που 

αυξήθηκε ο τζίρος 14%, το '19 εννοώ και μου ήρθε φόρος 60% παραπάνω. Με 

όλα αυτά τα κρυφά που υπάρχουν από πίσω με τις εισφορές αλληλεγγύης και τα 

τέτοια και το 100% προκαταβολή. Εάν δεν μειωθεί άμεσα η προκαταβολή, αν 

δεν αρχίσουν να μειώνονται οι συντελεστές, που δεν είναι μόνον ότι θα βάλουν 

πέντε φράγκα στην τσέπη, αυτό όλο το κλίμα, η αγορά είναι 50% ψυχολογία. 

Ολο αυτό το κλίμα που θα γυρίσει θα δημιουργήσει άλλα πράγματα. Και με την 
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ευκαιρία, δηλαδή αυτό με το λιμάνι, είναι τρελό δηλαδή με τα ναυπηγεία. Στην 

κρίση, εντάξει, τα ναυπηγεία πήγαν κατά διαόλου, για χίλιους δυο λόγους. Εχει 

αυξηθεί η κίνηση του λιμανιού, όπως λένε τα επίσημα στοιχεία, ξέρω 'γω, τρεις 

φορές; 300%; Πώς γίνεται αυτή η ναυπηγοεπισκευαστική να είναι από το κακό 

στο χειρότερο; Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ποιος φταίει; Ποιος φταίει; 

Μήπως δεν είμαστε ανταγωνιστικοί; Μηπως είμαστε τέλος πάντων... Αυτά.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Να υπερθεματίσω στον κ. Πάλλα 

ότι η κλιματική αλλαγή ισχύει, σήμερα είναι κατακαλόκαιρο, είναι 15 Ιουλίου και 

βλέπετε τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, όμως, να πω κι εγώ μια κουβέντα. Οτι μου 

λείπουν το υπόλοιπο συμβούλιο. Πρέπει να είναι περισσότερος κόσμος εδώ και 

όχι μόνον οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε τις επόμενες φορές. 

 Να πω μερικές ανακοινώσεις που έχουν μείνει, τις πρώτες τις κάλυψε ο 

Πρόεδρος. 

 Οτι είχαμε συναντήσεις με τους υποψηφίους βουλευτές, την κα Κανά, 

τον κ. Μανουσάκη, τον κ. Αθανασιάδη, ήρθαν και μας είδαν ο Ο κ. Κατσαφάδος, 

όπως και ο κ. Πάντος. Ο κ. Μπουτσικάκης είχε έρθει την προηγούμενη φορά, το 

είχαμε ανακοινώσει αυτό. 

 Αυτά. Οι  υπόλοιπες ανακοινώσεις τις είπαμε, είναι για τη βραδιά 

Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 Ισχύει. Απλά, το θέμα είναι ότι πρέπει να έρχεται κόσμος, όχι να τους 

διώχνουμε. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κλείνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ευχόμαστε καλό 

καλοκαίρι, τώρα τον Αύγουστο δεν θα έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο. Θα πάμε 

το επόμενο, το επόμενο όπως ξέρετε πάντα κάθε δεύτερη Δευτέρα που έχουμε 

πει συνεχίζεται, απλώς τώρα λόγω εκλογών το κάναμε την τρίτη Δευτέρα. Κάθε 

δεύτερη Δευτέρα, και για σένα Πρόεδρε ισχύει αυτό αν θέλεις να έρχεσαι, εμείς 
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κάθε δεύτερη Δευτέρα κάθε μήνα κάνουμε Διοικητικό Συμβούλιο. Θα είναι 

μεγάλη μας χαρά να έρχεσαι, να παρευρίσκεσαι. Μακάρι να μπορείς να έρχεσαι 

κοντά μας και να συμμετέχεις κιόλας και στις διαδικασίες. 

 Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και ευχαριστούμε πάρα πολύ και 

ευχαριστούμε πάρα πολύ εσείς που είστε η παλιά φουρνιά του Επιμελητηρίου 

μας που ερχόσαστε κοντά μας. 

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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