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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ - ΤΖΕΜΙΛ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ    ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

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: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Ξεκινάμε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, ένα Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματικά έχει και μεγάλες εξελίξεις, 

έχουμε να συζητήσουμε και τις εξελίξεις που γίνονται σήμερα στο Υπουργείο 

αυτές τις ημέρες με το Υπουργείο Ανάπτυξης και στη Βουλή για το καινούριο 

νομοσχέδιο. Ενα νομοσχέδιο που πιάνει γενικά, είναι 400 σελίδες, είναι ο 
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καινούριος αναπτυξιακός νόμος και γενικά έχει πάρα πάρα πολλά θέματα, άλλα 

είναι υπέρ μας, άλλα είναι ενάντια σε μας και θέλουν λιγάκι προσοχή. Εμείς 

έχουμε κάνει τις παρατηρήσεις μας, έχουμε κάνει τους σχολιασμούς μας, 

πιστεύω ότι έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τις προτάσεις μας και τις θέσεις 

μας. 

 Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται θέλω να το παρακολουθήσετε κι εσείς 

στενά και αν έχει κάτι πέσει στην αντίληψή σας να το μεταφέρετε. Εγώ αυτό 

που εντόπισα, γιατί τώρα τελευταία είχαμε ένα πρόβλημα μεγάλο εδώ κι ένα 

χρόνο με τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση και διάθεση 

και από την προηγούμενη κυβέρνηση και μέχρι στιγμής συνεχίζεται και με αυτήν 

εδώ, να δημιουργηθούν κάποια Επιχειρηματικά Πάρκα. Τελικά, αποδείχθηκε ότι 

στην Αττική ενώ δεν επιτρεπόταν η μέση όχληση, ξαφνικά μες στο καινούριο 

νομοσχέδιο περνάει η μέση όχληση. Περνάει όμως η μέση όχληση μέσα στα 

Επιχειρηματικά Πάρκα, οπου υπάρχουν Επιχειρηματικά Πάρκα. Τώρα λοιπόν 

καταλάβαμε κι εμείς γιατί αυτή η μεγάλη πίεση να γίνουν Επιχειρηματικά Πάρκα 

στην Αττική. Και ποια στην Αττική; Στις περιοχές φυσικά τις δικές μας. Δυτική 

Αττική και στο Δυτικό Πειραιά.   

 Αυτές, λοιπόν, είναι οι περιοχές οι οποίες πραγματικά, δεν μιλάνε για 

άλλες περιοχές, οι ουσιαστικές περιοχές είναι αυτές. Αρα, λοιπόν, θέλουν να 

φέρουν τη μέση όχληση μες στην Αττική, άρα σημαίνει σε κάποιες περιοχές. 

Δηλαδή εδώ πρέπει να μπουν φραγμοί  τι σημαίνει μέση όχληση. Είμαστε υπέρ 

της επιχειρηματικότητας, αλλά μην γεμίσει ξαφνικά όλη αυτή η περιοχή με 

σκραπ και με στυλ ανακυκλώσεις που όλοι ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται.  

 Αρα, λοιπόν, να είναι μια μέση όχληση που να έχει παραγωγικές 

επιχειρήσεις, να έχει βιοτεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που θα δίνουν θέσεις 

εργασίας, θα δίνουν υπεραξία στην περιοχή και στην εργασία και στην ποιότητα 

ζωής της κάθε περιοχής, εκεί συμφωνούμε. Αλλά το να δημιουργηθούν μέση 
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όχληση για να δημιουργηθούν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θα κάνουν 

υποβάθμιση των περιοχών, αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, τελικά αποδείχθηκε 

γιατί αυτή η πίεση και μιλάω για τη Χριστίνα, μιλάω για τους ανθρώπους που 

έχουμε ασχοληθεί με τα Επιχειρηματικά Πάρκα, τελικά πάντα κάτι  υπάρχει από 

πίσω και δυστυχώς σκάνε κάποιες στιγμές που πόσο να προλάβεις και πόσο να 

αντιδράσεις. Εμείς έχουμε αντιδράσει ως Επιμελητήριο, έχουμε πει ότι αυτό είναι 

εις βάρος των μικρών επιχειρηματιών και των ανθρώπων που έχουν γη θα γίνει 

εις βάρος τους γιατί υπάρχει τεράστια εισφορά σε γη και σε χρήμα.  

 Αρα, λοιπόν, ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα σήμερα να το καλύψουν 

αυτό; Το πιο πιθανό να πάθουν αυτό που πάθανε στη Βαμβακιά που τους έχουν 

πάει στο Δημόσιο Ταμείο, απέναντι από την Χαλυβουργική είναι η περιοχή της 

Βαμβακιάς, τους έχουν πάει στο Δημόσιο Ταμείο και τους έχουν κάνει 

κατασχέσεις λογαριασμών, δεν μπορούν να κινηθούν, δεν έχουν φορολογικές 

ενημερότητες, δηλαδή είναι κάτι τραγικό. Να μην χρωστάς σαν επιχείρηση και 

ξαφνικά να βρεθείς χρεωμένος. Δηλαδή, μια ιδιωτική εταιρεία που γίνεται, ένας 

φορέας διαχείρισης, να κάνει κατάσχεση του λογαριασμού σου ή να σου παίρνει 

την φορολογική σου ενημερότητα.  

 Είναι λεπτά τα θέματα αυτά, αλλά αποδεικνύεται τελικά ότι  τη μέση 

όχληση πρέπει να την προστατεύσουμε. Εμεί είμαστε υπέρ της 

επιχειρηματικότητας, αλλά υπέρ της υγιούς επιχειρηματικότητας. Εμείς θέλουμε 

λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι αν γίνει η μέση όχληση να υπάρχουν συγκεκριμένες 

κατηγορίες που θα μπορούν να ενταχθούν. Δεν θα είναι ανεξέλεγκτη η μέση 

όχληση. Δεν θα γίνει το υπόλοιπο κομμάτι της Αττικής μια χωματερή. Δεν είναι 

δυνατόν να γίνει, ούτε ο Δυτικός Πειραιάς, αρκετά είδαμε τι γίνεται τώρα εδώ με 

τα σχέδια της Cosco και να δώσουμε συγχαρητήρια στον Βασίλη τον Κανακάκη 

τώρα που είναι ο Πρόεδρος του ΣΕΝΑΒΙ για τον τεράστιο αγώνα που έκανε. 

Εμείς ως Επιμελητήριο είμαστε συνέχεια δίπλα του, ό,τι χρειάστηκε είμαστε 
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δίπλα. Είναι εδώ και ο Καλογερόπουλος ο Σταύρος, μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ο Γιώργος ο Μπαλκάμος, είναι άνθρωποι που κάνανε έναν αγώνα 

τεράστιο αυτές τις μέρες για να κρατήσουν, τι να κρατήσουν; Τα κεκτημένα, να 

δουλέψουν. Τα συμφέροντα είναι τεράστια, είναι μεγάλες οι δυνάμεις, αλλά 

όταν είσαι όμως οργανωμένος, τεκμηριωμένος και πας με συγκεκριμένες 

προτάσεις, κερδίζεις. Σ' αυτή τη φάση κέρδισε. Μπορεί να είναι προσωρινά, δεν 

ξέρω αν είναι οριστικά, εδώ θα μας πει ο Βασίλης, έχει βγάλει  κι ένα δελτίο 

τύπου, θέλω να ξεκινήσουμε μ' αυτό γιατί ήταν μία μάχη που τράβηξε η περιοχή 

μας, μια πολύ σκληρή εδώ και μέρες αρκετά και οι Δήμοι των περιοχών. 

 Βασίλη, έχεις το λόγο λίγο να πεις δυο πράγματα. Ηταν πάντως κάτι, θα 

σου δώσουμε πάλι συγχαρητήρια εμείς, εμείς είμαστε δίπλα σας θεσμικά και 

συμπαραστάτες στο έργο αυτό, αλλά εσείς βγήκατε μπροστάρηδες 

συνδικαλιστικά, κλείσατε το λιμάνι και προσπαθήσατε να αντιδράσετε σ' αυτό 

που έρχεται.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Συνάδελφοι, αφορά το master plan του ΟΛΠ, της Cosco και τα 

επεκτατικά σχέδια που είχε για τον Πειραιά. Στο master plan αυτό στην ουσία 

κατέστρεφε κάθε επιτηδευματία στο λιμάνι. Ηθελε να προεκτείνει το conteiner 

terminal μέχρι την καρδιά του Κερατσινίου, στα σπίτια του Αϊ-Γιώργη μπροστά 

και να μεταφέρει το car terminal στους χώρους της ναυπηγοεπισκευής. Στην 

ουσία να την καταργήσει, ν' αφήσει μόνο το Πέραμα ναυπηγοεπισκευή. Εκεί θα 

γινόταν και η μεταφορά των παραλιμενίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα από 120 

θέσεις που είχαμε το 2016 επισκευής, ναυπηγοεπισκευής, να έμεναν καμιά 

10αριά και λιγότερες, που αυτή την εποχή πάνε τα πλοία  της ακτοπλοϊας και 

έτσι θα έμπαινε ταφόπλακα στη ναυπηγοεπισκευή, σε ένα πατροπαράδοτο 

επάγγελμα που το έχουμε κληρονομήσει από τους πατεράδες και τους 

παππούδες μας. Και που απασχολεί τώρα που μιλάμε γύρω στις 15.000 μόνιμους 

εργαζόμενους και 50.000 εκτάκτους.  
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 Η καταστροφή του κλάδου θα δημιουργούσε στον Πειραιά ένα κύμα 

νεοανέργων, νεόπτωχων πάνω από 15.000. Εμείς σαν ναυπηγοεπισκευαστές 

από τον Αύγουστο που κατατέθηκε 30 Αυγούστου το master plan και λάβαμε 

υπόψη μας από διάφορα κέντρα παραπληροφόρησης τι γράφει μέσα, 

προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, το μεταφέρουμε στους Δήμους, το 

μεταφέραμε σε άλλους φορείς του Πειραιά προκειμένου να ενεργοποιηθούν και 

να μην είμαστε μόνοι μας σε έναν αγώνα τόσο πολύ δύσκολο, γιατί είναι πάρα 

πολύ δύσκολο να τα βάζεις με την Cosco που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία 

παγκοσμίως, με κεφάλαια 900 δις, 1 τρις δηλαδή κεφάλαια, έτσι; Είναι 

ασύλληπτο το νούμερο που διαχειρίζεται και το πόσο πολύ μπορεί να επέμβει 

πολιτικά και οικονομικά στις χώρες που πραγματεύεται.  

 Κάναμε έναν πάρα πολύ δύσκολο αγώνα, καταφέραμε να πείσουμε την 

κυβέρνηση, τους συναρμόδιους Υπουργούς και τα μέλη της ΕΣΑΛ και τον 

Πρόεδρο και αφού τους εξηγήσαμε κάποια πράγματα και στέλνοντάς τους 

κάποια εξώδικα καλώντας τους να συμμορφωθούν με την εθνική νομοθεσία και 

με τη σύμβαση παραχώρησης και με πάρα πολλά άλλα και με κινητοποιήσεις. 

Πρώτη φορά ιστορικά μικρομεσαίοι επιχειρηματίες κινητοποιήθηκαν και έκλεισαν 

την είσοδο μιας μεγάλης επιχείρησης στο Πέραμα. Αυτό έγινε τρεις και μία, 

τέσσερις φορές. Το "και μία" το λέω γιατί την τέταρτη κάναμε πορεία, 

αυτοκινητοπομπή από το Πέραμα στο Υπουργείο που έγινε η συνεδρίαση της 

ΕΣΑΛ, είναι η Επιτροπή Ανάπτυξης Λιμένων. Στην ΕΣΑΛ πήγα εγώ και τέσσερις 

πέντε συνάδελφοι ακόμα προκειμένου να  υποστηρίξουμε τα αιτήματά μας και 

πάνω από 250 συνάδελφοι με αυτοκίνητα φορτηγά επαγγελματικά διαδήλωναν.  

 Αυτές οι  τέσσερις κινητοποιήσεις ταρακούνησαν και τον επενδυτή αλλά 

και την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα η απόφαση που πάρθηκε να απορρίψει το 

master plan του ΟΛΠ. Πραγματικά, είναι μια απίστευτη επιτυχία για τον Πειραιά, 
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για τους φορείς του Πειραιά και δεν ήταν μόνον το ΣΕΝΑΒΙ, ήταν οι Δήμοι, ήταν 

Ενώσεις γύρω από τη ναυπηγοεπισκευή.  

 Στον αγώνα αυτό θα έπρεπε τουλάχιστον οι ναυπηγοεπισκευαστές να 

δώσουμε παρών. Και πραγματικά δώσαμε η μεγαλύτερη μερίδα. Εγώ θα 

εκφράσω ένα παράπονο, μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου που είναι 

ναυπηγοεπισκευαστές και θα μιλήσω και για τον φίλο μου τον Γιώργο τον 

Παπαμανώλη, που είναι και στο Προεδρείο, καμία ημέρα δεν έδωσε το παρών. 

Οταν είσαι εκπρόσωπος κάποιου κλάδου πρέπει να τον τιμάς. Είμαι σαφέστατος 

και ξεκάθαρος. Και όσοι δεν τον τιμούν από σήμερα θα είμαι απέναντί τους με 

τον πιο σκληρό και τον πιο αιχμηρό τρόπο. Δεν μπορούν να αγωνίζονται 200 για 

να ζήσουν οι 400. Κι όταν διεκδικούμε την επιβίωση του Πειραιά, γιατί ήταν 

θέμα επιβίωσης του Πειραιά, 15.000 νεοάνεργοι ήταν καταστροφή του Πειραιά. 

Και ο Γιώργος και ο Λυγερός και ο Ηλίας που λείπει, είμαστε οκτώ 

ναυπηγοεπισκευαστές, ήταν μόνον ο Μπαλκάμος, ο Σταύρος ο Καλογερόπουλος 

και ο Φανουργάκης ο Δημήτρης.  

 Δεν είναι εύκολο για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να κάνουν αυτού 

του είδους τις κινητοποιήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η ανάγκη τους έκανε 

όμως και ήταν πάρα πολύ δυναμικοί καθημερινά, όποτε τους καλούσαμε ήταν 

εκεί. Και θα μπορούσε να είναι και η αρχή, αν το θέλετε, ενός κινήματος των 

μικρομεσαίων πανελλαδικού, που να διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν. Γιατί 

μέχρι σήμερα είχαν βρει τον εύκολο στόχο. Οτιδήποτε έλειπε από τον τόπο μας 

το πληρώναμε εμείς. Εμείς καταδικάζανε, μα είτε με φόρους μα είτε με 

ασφαλιστικά, με οτιδήποτε. Θα μπορούσαμε σαν Επιμελητήριο να το δούμε, να 

το ανεβάσουμε, να κάνουμε ένα ευρύτερο κάλεσμα, να κάνουμε πάρα πολλά.  

 Δώσαμε έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Δεν τελείωσε οριστικά. Πήραμε μία 

αναστολή. Μα έξι μήνες, μα ένα χρόνο, μα δύο χρόνια ο επενδυτής έχει 

δικαίωμα να επανακαταθέσει καινούριο master plan σε έξι μήνες, ένα χρόνο, να 
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ξαναζητάει τα ίδια. Το θέμα είναι ότι μέσα από την ενότητα και από την ισχύ 

μας να τον καθήσουμε στο τραπέζι, στο σκαμνί να συνυπογράψουμε και να 

εγγυηθεί ότι για τα υπόλοιπα 35 χρόνια που έχει ότι θα στηρίξει την ανάπτυξη 

στον Πειραιά. Διαφορετικά δεν μας χρειάζεται επενδυτής. Δεν ήρθε ο επενδυτής 

για να μας κάνει χειρότερα απ' ό,τι είμαστε, ήρθε για να βοηθήσει την ανάπτυξη 

win win. Και αυτός να κερδίσει και εμείς.   

 Αυτά, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, μετά την ομιλία του Βασίλη να δώσουμε καταρχήν 

συγχαρητήρια, είχαμε εκλογές στο Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ, είχαμε, εμείς είχαμε 

έναν εκπρόσωπο στο Επιμελητήριό μας υποψήφιο, είναι ο Δημήτρης ο 

Μουστάκας, εκλέχθηκε και μάλιστα σε πολύ, επανεκλέχθηκε γιατί ήταν ξανά 

εκλεγμένος, να του πούμε συγχαρητήρια. Καλή θητεία και να είσαι δίπλα στους 

βιοτέχνες όπως είσαι τόσα χρόνια, Δημήτρη.  

 Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Απλώς, 

ξεκίνησα... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο είπα. Στον Θεόφιλο στείλαμε και ευχές. Μιλάμε 

για το Διοικητικό Συμβούλιο. Και ο Θεόφιλος ο Παγιάτης, φίλος του 

Επιμελητηρίου μας, ήταν και υποψήφιος μάλιστα στις εκλογές. Εχουμε στείλει 

ήδη, του Θεόφιλου του έχουμε στείλει, ο Θεόφιλος ο Παγιάτης, τον ξέρετε, 

είναι ο Πρόεδρος των αλουμινοκατασκευαστών Πειραιώτης, ένα παιδί πολύ 

δυναμικό και με πάρα πολύ καλές δράσεις παντού και ό,τι κάνει θεωρείται από 

τους κορυφαίους συνδικαλιστές στο χώρο του αλουμινίου.  

 Να συνεχίσουμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Απλώς, επειδή 

έχουν τρέξει πολλά στην επικαιρότητα και γίνονται μεγάλες αλλαγές, όπως σας 

είπα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, για τη μέση όχληση, όπως είναι το κομμάτι 

με τη ναυπηγοεπισκευή, εμπλακήκαμε και στείλαμε κι ένα δελτίο τύπου, υπάρχει 

και ένα άλλο θέμα. Η πολιτεία σ' αυτή την περιοχή που λέγεται Δυτικός Πειραιάς 
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και Δυτική Αττική, παρ' όλο που έχει τη βαριά βιομηχανία, έχει τα καζάνια, 

είδατε τι έγινε με τη ρύπανση με την "Αγία Ζώνη", ή οτιδήποτε μες στον κόλπο 

της Ελευσίνος, με τα ναυάγια και γενικά με τα τεχνολογικά ατυχήματα, δεν έχει 

καταλάβει ότι η περιοχή αυτή είναι περιοχή Σεβέζο. Σεβέζο είναι, θέλω να το 

ξέρετε αυτό επειδή είσαστε ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο καλό είναι να το 

γνωρίζουμε, περιοχή Σεβέζο, όταν λέμε Σεβέζο, έγινε ένα μεγάλο τεχνολογικό 

ατύχημα κάποτε, το '75-'76, στην Ιταλία. Ξαφνικά λοιπόν κάποια βιομηχανία 

εκεί είχε ένα ατύχημα κι άρχισαν, τότε δεν κατάλαβε τίποτα η κοινωνία, ξαφνικά 

άρχισαν τα πουλιά έπεφταν μόνα τους κάτω, ψοφάγανε δηλαδή, ξεκίνησε από 

ψηλά, μετά τα ζώα, οι άνθρωποι, έγινε χαμός και από τότε έγινε μια οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης περιοχές που έχουν τεράστια επικινδυνότητα να διέπονται 

από κάποιους κανονισμούς, να γίνονται ειδικά σχέδια, άσχετα αν σ' αυτήν εδώ 

τη χώρα δεν έχουν γίνει ποτέ, δεν έχουν ενημερώσει ποτέ τους πολίτες όπου 

μένουν κοντά σε καζάνια, σε διυλιστήρια, σε οτιδήποτε, σε αποθήκες φυσικού 

αερίου, τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ενός τεχνολογικού ατυχήματος. Δεν 

ξέρει κανένας τίποτα, είναι ανενημέρωτη η κοινωνία. 

 Τέλος πάντων, εκεί έχουν υπάρξει προβλήματα στις μονάδες Υγείας. 

Δηλαδή εκεί κλείσανε κάποια Κέντρα Υγείας στην περιοχή, το Θριάσιο λειτουργεί 

κάθε 3-4 μέρες, ενώ θυμάστε τότε το ατύχημα που έγινε το μεγάλο, που 

κάηκαν εργαζόμενοι στην Πετρόλα και έγινε τότε το Λάτσειο, ένα νοσοκομείο 

εγκαυμάτων, το οποίο κι αυτό υποστελεχωμένο, δεν λειτουργεί. 

 Αρα, λοιπόν, όταν έχεις μια περιοχή Σεβέζο και έχεις βαριά βιομηχανία και 

δύσκολη βιομηχανία, είναι αδύνατον να μην δουλεύουν οι μονάδες υγείας. Δεν 

είναι λύση ότι δεν έχουμε γιατρούς ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει λύση. Οταν 

έχεις βαριά βιομηχανία θα είσαι υποχρεωμένος να εφαρμόσεις τη νομοθεσία, 

αυτό που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Μόνιμα ασθενοφόρα και εκπαιδευμένο και 

καταρτισμένο προσωπικό σε εγκαύματα και σε αναπνευστικά προβλήματα, που 
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εκεί άμα γίνει, ο μη γένοιτο, κάτι, το πρώτο που θα προκύψει θα είναι αυτό, 

αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα.  Αρα λοιπόν κι εμείς ως 

Επιμελητήριο στείλαμε μια επιστολή, στείλαμε σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία, 

κανένας δεν μπορεί να πει τώρα ότι δεν ξέρει, το γνωρίζουν, τους ενημερώσαμε 

ότι υπάρχουν προβλήματα και από 'κει και πέρα πρέπει ενεργά να συμμετέχουν 

και να εφαρμόσουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οταν έχεις βαριά βιομηχανία θα 

έχεις και τα νοσοκομεία ανοιχτά. Θα έχεις εκπαιδεύσει, θα έχεις ενημερώσει και 

τον κόσμο. Δυστυχώς, ούτε ένα απλό χαρτί, ούτε μια κόλλα Α4 δεν έχει δοθεί 

σε κανέναν πολίτη όλης αυτής της περιοχής που είναι δίπλα στα καζάνια και 

δίπλα σε περιοχές που ειναι αποθηκευμένοι 220.000 κυβικά φυσικού αερίου ή 

αγωγοί ή συστήματα τα οποία αν γίνει, μακάρι να μην γίνενι φυσικά, αλλά 

δυστυχώς, μαθηματικά, πάντα κάτι γίνεται και έχουμε αυτά τα ατυχήματα όπως 

έγινε κάποτε στην Πετρόλα, όπως έγινε κάποτε στην ΠΥΡΚΑΛ και μακάρι να μην 

ξαναγίνει, να μην είμαστε κακοί οιωνοί αλλά το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε 

υποχρεωμένοι να τους ενημερώσουμε για να μην πούνε μετά ότι δεν ξέρανε. 

 Ξεκινάμε λοιπόν με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Καταρχήν να σας 

ενημερώσουμε το τι έγινε, προτού ξεκινήσουμε τα θέματα, το τι κάναμε το 

περασμένο διάστημα από Συμβούλιο σε Συμβούλιο που έχουμε πει.  

 Ο Γενικός Γραμματέας έχει το λόγο, ο κ. Ματθιουδάκης.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Προ ημερήσιας. Πρόεδρε, έχω μπερδευτεί σήμερα ειλικρινά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προ ημερησίας, δεν έχουμε ξεκινήσει συμβούλιο ακόμα. Εκανα 

μια ενημέρωση. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εδώ έγινε ενημέρωση από τον Βασίλη, έγιναν καταγγελίες εδώ 

πέρα, ξεκίνησε να κάνει μια ενημέρωση. Εχω μπερδευτεί αλήθεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει ξεκινήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ακόμα. (Διάλογοι εκτός 

μικροφώνου) 
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 Συγγνώμη, το ανακαλώ. Ανακαλώ αυτή τη λέξη που είπα "ξεκινάει το 

Διοικητικό Συμβούλιο". Εδώ έχουμε σοβαρά θέματα, σε παρακαλώ, σοβαρά 

θέματα που τρέχουμε όλο το μήνα. Τώρα, αν κολλάς στη λέξη, συγγνώμη, να 

διαγραφεί η λέξη "ξεκινάω το Διοικητικό Συμβούλιο". Είσαι ικανοποιημένος;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Οχι, δεν το είπα για τη λέξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ πάρα πολύ! Ξεκίνησε, ορίστε. Διάγραψε τη λέξη 

αυτή γιατί ενοχλήθηκε ο συνάδελφος!  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, με συγχωρείς, έχω μπερδευτεί σου είπα. Δεν σου 

ζήτησα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σε ξεμπέρδεψα, σε ξεμπέρδεψα! Πολύ ωραία!   

 Προχωράμε, κύριε, τα θέματα. 

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Θα σας πω για τις ενέργειες που έκανε το 

Επιμελητήριο από τις 9/9/2019 έως και σήμερα 14/10/2019.  Πρώτη 

ανακοίνωση είναι ότι σε εξαιρετικό εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η 

συνάντηση του Προέδρου μας του κ. Μιχάλαρου, με την Υπουργό Παιδείας, την 

κα Νίκη Κεραμέως και τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. 

Γιώργο Βούτσινο. Κοινές θέσεις του Επιμελητηρίου με το Υπουργείο Παιδείας για 

τη μεταρρύθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

 κ. Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε πολύ καλό κλίμα κάναμε μια συνάντηση με την Υπουργό την 

Κεραμέως, εγώ θέλω να της δώσω συγχαρητήρια γιατί ήταν πάρα πολύ 

ενημερωμένη. Δηλαδή εμείς πήγαμε να της πούμε κάποια θέματα, ήταν πολύ 

διαβασμένη και πολύ ενημερωμένη, τα ήξερε τα θέματα πολύ καλά. Ξέρει τι 

σημαίνει Τεχνική Εκπαίδευση και τι προβλήματα υπάρχουν. Μακάρι αυτά που 

είπαμε, που συζητήσαμε και ξεκίνησε να μας πει ότι θα προετοιμάσει και θα 

κάνει κάποιες αλλαγές και θα είναι σε ανοιχτή γραμμή μαζί μας, μακάρι να 

εφαρμοστεί. Εμείς περιμένουμε την πρώτη συνάντηση πάλι μαζί της να πάρουμε 

και κάποιους φορείς από εδώ, όπως την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων κι 

όλα αυτά, να πάμε κάπου μαζί να της πούμε τα θέματα και τα προβλήματα που 

υπάρχουν, γιατί εμείς έχουμε τεράστια θέματα. Δεν υπάρχουν τεχνίτες όπως 

έχουμε ξαναπεί, το λέμε παντού. Θέλει αναβάθμιση η Τεχνική Εκπαίδευση, να 

ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή να ξαναβγάλουμε αυτό που πρέπει, γιατί όλοι οι 

κλάδοι έχουν προβλήματα. Και ο Βασίλης ο Κανακάκης το ίδιο θέτει και 

προσπαθήσαμε με το προηγούμενο Υπουργείο Ναυτιλίας να κάνουμε κάποιες 

τεχνικές σχολές, εκεί εμπλακήκανε πολλοί, μπήκανε ΤΕΙ, μπήκανε ΑΕΙ και στο 

τέλος δεν κάναμε τίποτα, ενώ στην ουσία πρέπει να κάνουμε αυτό που είχαμε 

ξεκινήσει από την αρχή όπως κάναμε με το Ευγενίδειο μόνοι μας, χωρίς κανέναν 

μπορούμε, έχουμε τις δυνατότητες. Ο,τι κάνουμε θα το κάνουμε μόνοι μας, με 

τα δικά μας σωματεία και με τις δικές μας δυνάμεις. Μπορούμε να κάνουμε αν 

καθήσουμε όλοι μαζί μόνοι μας, μαζί όπως είχαμε και το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, τότε 

που είχαμε κάνει την ημερίδα  και είχαμε στοχεύσει συγκεκριμένα πράγματα και 

δεν πρέπει να το απλώνουμε άλλη φορά με κανέναν, γιατί δυστυχώς, δεν οδηγεί 

πουθενά.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: 2. Είχατε συνάντηση, κ. Πρόεδρε, με την Διοικητή του 

ΟΑΕΔ. κ. Πρόεδρε, για τη συνάντηση με τη Διοικητή του ΟΑΕΔ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ίδιο κάναμε και με τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ. Πήγαμε εκεί, τους 

είπαμε ακριβώς αυτό που φωνάζουμε για τη Μαθητεία, η Μαθητεία να πάει στις 

επιχειρήσεις, να μην πηγαίνει στο Δημόσιο. Αυτό είναι έγκλημα ότι τα παιδιά τα 

στέλνουν στο Δημόσιο για μαθητεία. Εκεί τα παιδιά φτιάχνουν καφέδες και 

στους έξι μήνες είναι άνεργα και άτεχνα. Και βγαίνουν στην αγορά εργασίας, το 

μόνο που κάνουν είναι καλά γκαρσόνια. Αν πάνε στις επιχειρήσεις το πιο πιθανό, 

το 60% των παιδιών αυτών θα απορροφηθεί, αυτό έχει δείξει η ιστορία, θα 

απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις. Φταίνε και οι γονείς που ακούνε το παιδί τους 

στο Δήμο και νομίζουν ότι θα πάνε στο Δήμο και θα γίνει μόνιμος δημόσιος 

υπάλληλος ή δημοτικός υπάλληλος. Εάν τα παιδιά αυτά είχαν πάει στις δικές μας 

επιχειρήσεις τα περισσότερα θα είχαν απορροφηθεί και θα είχαν σήμερα 

δουλειά. Αλλά, δυστυχώς, πρέπει να πάψει το Δημόσιο να παίρνει μαθητεία. 

Πρέπει η μαθητεία, αυτό ήταν το αίτημά μας και η σκέψη μας, η μαθητεία να 

ανήκει σε εμάς.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: 3. Συνέδριο ΙΝΤΕΚ. Είχαμε την αιγίδα. Εσείς και ο κ. 

Παπαμανώλης. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Υπήρχε ένα συνέδριο, το οποίο είχε δώσει την αιγίδα μας το 

Επιμελητήριο και τους είχε δώσει και επιχειρήσεις, πάρα πολύ καλό συνέδριο 

που έγινε στο Στάνλεϊ το ξενοδοχείο, σε ό,τι αφορά την Τεχνική Εκπαίδευση. 

Εκεί ήταν ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, ήταν από το ΣΕΒ, ήταν 

άνθρωποι από παντού.  

 Εμείς είχαμε τις συγκεκριμένες θέσεις που λέμε και φωνάζουμε, ακριβώς 

τα ίδια που σας είπα πριν είπαμε. Σ' αυτά συμφωνούσαν όλοι, έτσι βγήκε και το 

πόρισμα. Το θέμα είναι να εφαρμοστούν κάποια στιγμή αυτά που πιστεύουμε 

και λέμε εμείς και όλοι συμφωνούν με αυτά ότι έχουμε δίκιο, αλλά στην ουσία 

δεν γίνεται ποτέ τίποτα και έτσι, δυστυχώς, συνεχίζεται μια κατάσταση που δεν 

μπορεί να οδηγηθεί πλέον έτσι πουθενά αλλού. 
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 Συνεχίστε.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: 4. Είχαμε δώσει τη βοήθεια στη Γιορτή του Ψωμιού που 

έγινε στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι.  

 κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ να δώσουμε συγχαρητήρια στον κλάδο των αρτοποιών. 

Εκανε μια καταπληκτική εκδήλωση, τέως Πρόεδρε και Αντιπρόεδρε, ελάτε λίγο 

να πείτε δυο πράγματα στο βήμα. Οιαρτοποιοί έκαναν μια καταπληκτική 

εκδήλωση, εγώ θα τους δώσω συγχαρητήρια, μετά από πολλά χρόνια έγινε στον 

Πειραιά, πιστεύω του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερη. Εμείς το Επιμελητήριο 

όπου μπορούσαμε βοηθούσαμε και δίπλα ήταν και μάλιστα βοήθεια δώσανε και 

οι συνάδελφοι εδώ οι ηλεκτρολόγοι, βοήθησαν πάρα πολύ, ό,τι μπορούσαν κι 

αυτοί. Δηλαδή τα σωματεία μεταξύ τους είχαν μια αλληλεγγύη και έγινε κάτι 

όμορφο και πολύ ωραίο που εγώ προσωπικά που συμμετείχα το φχαριστήθηκα.  

ΕΚΠ/ΠΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ: Γεια σας. Εγώ οφείλω από τη θέση μου και σαν 

σωματείο αρτοποιών Νομού Πειραιώς, σαν Αντιπρόεδρος που είμαι τώρα, να πω 

ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Επιμελητήριο. Πέραν όλων των άλλων μας βοήθησε 

πάρα πολύ όσον αφορά το ηλεκτρολογικό κομμάτι με τον κ. Σαμιωτάκη και σ' 

αυτόν οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, όπως επίσης και στον Γενικό 

Γραμματέα, τον Απόστολο, μου διαφεύγει το όνομα. Μας βοήθησαν οι άνθρωποι 

πάρα πολύ όλες τις ημέρες, τις τελευταίες πέντε ημέρες ήταν απο το πρωί μέχρι 

το βράδυ μαζί μας. Ουσιαστικά, χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση, μόνον και 

μόνον από την άποψη της συναδελφικότητας δώσανε τα πάντα. Τους 

ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. 

 Αυτό που κάναμε έγινε μετά από 20 χρονια στον Πειραιά. Είχε γίνει και 

πριν, το '16, στο Περιστέρι, σε συνδιοργάνωση ο Πειραιάς με Αθήνα πάλι. 

Θεωρώ ότι ήταν πολύ επιτυχημένο, προσπαθήσουμε να δείξουμε τι κάνουμε 

εμείς οι αρτοποιοί στο λεγόμενο φούρνο της γειτονιάς, γιατί έχει ξανοίξει πάρα 
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πολύ το θέμα όσον αφορά τα αρτοποιεία. Υπάρχουν αρτοποιεία fake αν μου 

επιτρέπετε τη λέξη. Νόμιμα χρησιμοποιούν πια με το τρίτο μνημόνιο τη λέξη 

"φούρνος", το οποίο θεωρούμε ότι μας το κλέψανε. Μόνο και μόνο από το 

εθιμικό δίκαιο να το πάρουμε όποιον και να ρωτήσεις στην Ελλάδα, όπου και να 

σταθείς, όπου και να βρεθείς αν τον ρωτήσεις τι σημαίνει φούρνος θα σου πει τι 

σημαίνει. Στο τρίτο μνημόνιο η τότε κυβέρνηση έδωσε τη λέξη και σ' αυτούς 

που απλά ψήνουν κατεψυγμένο ψωμί. 

 Εχουν γίνει όπως σας είπα πάρα πολλά fake αρτοποιεία, οι λεγόμενες 

αλυσίδες, οι οποίες νόμιμα τώρα πια έχουν την εικόνα του αρτοποιείου χωρίς να 

έχουν εργαστήριο μέσα. Εσείς περνάτε σαν καταναλωτές, βλέπετε ένα πολύ 

μίνιμουμ εργαστήριο, το οποίο παίζει σαν ρόλο βοηθητικό και νομίζετε ότι αυτός 

είναι φούρνος. Γράφει και φούρνος απέξω και πείθεστε. Δεν είναι έτσι όμως. 

Κρύβονται πάρα πολλά από πίσω.  

 Τέλος πάντων, αυτό θέλαμε να δείξουμε εμείς, θέλαμε να δείξουμε ποιοι 

είναι οι πραγματικοί φούρνοι, τι κάνουν και τι μπορούν να προσφέρουν στο 

κοινό. Νομίζω ότι το πετύχαμε. Και συν  τοις άλλοις, με την ευγενική χορηγία 

των Μύλων Λούλη Αγίου Γεωργίου έστησε ένα περίπτερο το διαδραστικό, μόνο 

για παιδιά. Να σας πληροφορήσω παρελάσανε 320 παιδιά από τα γύρω Δημοτικά 

Σχολεία της Γ', Δ' και Ε' Δημοτικού, τα οποία κάνανε ένα μάθημα μέσα από ένα 

είδος θεατρικό, είχαν ντυθεί κάποιες γριούλες, κάποιοι παππούδες και τους 

κάνανε ένα μάθημα γύρω από το ψωμί και εν συνεχεία μετά ερχόντουσαν στο 

χώρο το δικό μας και βλέπανε την παραγωγή και όλο το χώρο.  

 Δεν ξέρω αν παρέλειψα κάτι, απλά να πω στον κ. Πρόεδρο ότι αυτό το 

εγχείρημα πέραν του ότι ό,τι έγινε έγινε με πραγματικά μηχανήματα, τα οποία 

μόνο και μόνο για να έρθουν στοχεύσαμε σε ελληνικές εταιρείες, ήταν ό,τι 

είδατε εκεί όσοι ήρθατε, ήταν Made in Greece. Δηλαδή τα μηχανήματα, τα 

έπιπλα που στήθηκαν, οι εταιρείες που πήραν μέρος, όλα ήταν ελληνικής 
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κατασκευής και ελληνικής προέλευσης και όχι εισαγωγής με ταμπέλες, 

καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τα μηχανήματα ήταν από το Βόλο,  υπάρχει βιομηχανία 

και όχι μόνο αυτή, υπάρχουν κι άλλες, υπάρχει βιομηχανία η οποία κατασκευάζει 

φούρνους, ζυμωτήρια, τα πάντα γύρω από το επάγγελμά μας. Από το μηδέν. 

Και όχι συναρμολόγηση. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν βιτρίνες, ό,τι 

βλέπετε σ' αυτά τα μαγαζιά, τα φτιάχουν από το μηδέν ελληνικές εταιρείες και 

πόσο μάλλον είναι και εξαγωγικές εταιρείες. Ηδη έχουν επικρατήσει στις μεγάλες 

αγορές της γης, όπως είναι το Κατάρ, το Ντουμπάι, η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο. 

Αυτές οι εταιρείες που είδατε οι βιτρίνες είναι εξαγώγιμες εταιρείες σε τέτοιους 

προορισμούς. Είναι η πραγματικότητα αυτή και είναι η αλήθεια. Αυτό θέλαμε να 

δείξουμε σαν δεύτερο, τέλος πάντων, σαν δεύτερη εικόνα.  

 Δεν ξέρω αν έχω παραλείψει κάτι, συγχωρέστε με, άλλη μια φορά 

ευχαριστώ για ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Συγχαρητήρια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγχαρητήρια. Η νομική σύμβουλος που έχουμε για ασφαλιστικά 

θέματα, μη φύγετε λιγάκι. Θα ανεβείτε στο βήμα σε λίγο. Είναι η δικηγόρος μας, 

είναι σε θέματα ασφαλιστικά, της έχουμε πει να έρχεται σε κάθε Διοικητικό 

Συμβούλιο, ή να μας ενημερώνει για την καινούρια νομοθεσία ή αν έχετε κάποια 

θέματα, σε λίγο τελειώνει ο Γραμματέας και θα ξεκινήσετε.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Νο 5. Εχουμε ένα φόρουμ, ένα startup, το οποίο θα γίνει 

23-24/10 και δίνουμε την αιγίδα μας, Πρόεδρε. Στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, 

γίνεται αυτό. 

 Νο 6. Στα πλαίσια του.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το start up είναι νέα παιδιά τα οποία κάνουν τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις. Πέρσι τους είχαμε δώσει το Φόρουμ και είχαν κάνει στην Ελευσίνα, 

φέτος το κάνουν στο Γκάζι με το Δήμο Αθηναίων. Είναι νέα παιδιά που έχουν 
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καινοτόμες ιδέες, πάνε πάρα πολύ καλά, είναι πολύ μεγάλο φόρουμ. Εμείς θα 

στείλουμε προσκλήσεις σε όλους, όσοι θέλετε να συμμετέχετε. Είναι καλό, είναι 

ενδιαφέρον, είναι νέες ιδέες, καινούριοι σχεδιασμοί σε πολλά πράγματα, τα νέα 

παιδιά είναι φρέσκα μυαλά και προσφέρουν έναν καινούριο αέρα στην 

επιχειρηματικότητα. Καλό είναι να συμμετέχετε, μπορεί να είναι χρήσιμες οι 

ιδέες τους σε όλες μας τις επιχειρήσεις. Μπορεί να δείτε πράγματα από εκεί που 

μπορούν να χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις χωρίς καν να το έχετε καταλάβει. 

Δηλαδή υπάρχουν πράγματα εκεί που μπορεί με πολύ απλό τρόπο να έχετε 

δίπλα σας υπηρεσίες και τεχνολογία που ούτε φαντάζεστε καν πως υπάρχει. 

 Πέρσι στο φόρουμ που έγινε αυτό στην Ελευσίνα, πολλές επιχειρήσεις 

γύρω γύρω, ειδικά στο θέμα των logistics, βρήκαν πολλές εφαρμογές.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Νούμερο 6. Στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας του 

Επιμελητηρίου μας με το IST College, παρέχεται δωρεάν έκπτωση 30% επί των 

αρχικών διδάκτρων για τα στελέχη των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου 

μας, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εξειδικευμένο και πιστοποιημένο 

executive diploma beyond exports για τις εξαγωγές και το διεθνές εμπόριο, υπό 

την αιγίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.  

 Και 7ο, η ομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά, του δικού μας, σε συνεργασία με την ΜeXOXO και την 

υποστήριξη του ιδρύματος Κόκα Κόλα, διοργανώνουν το 1ο Country Startup 

Educational Party στον Πειραιά. Το μοναδικό Breaking Your Ceiling Course, από 

την Ελπίδα Κόκκοτα που είχαμε ξανακάνει CEO και founder της MeXOXO, 

έρχεται στον Πειραιά την Κυριακή 20 Οκτωβρίου το μεσημέρι, αυτής της 

Κυριακής που μας έρχεται, στο Πιρέ. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως ξέρετε, είμαστε από τα λίγα Επιμελητήρια που έχουμε τόσες 

πολλές γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παρ' όλο που είμαστε Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό της Αθήνας έχει μία νομίζω, μία γυναίκα έχει, εμείς 
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έχουμε πάνω από 10, αυτό ειναι τιμή μας δηλαδή γιατί έχουμε ένα πολύ καλό 

γυναικείο τμήμα και πραγματικά ουσιαστικό. Το θέμα είναι ότι έχετε κάνει 

πολλές δράσεις και σας δίνουμε κι εμείς συγχαρητήρια, το Επιμελητήριο είναι 

δίπλα σας. Είναι μία ακόμη δράση που κάνουν για την επιχειρηματικότητα στη 

γυναίκα ένα σεμινάριο, ένα πολύ ωραίο σεμινάριο. Σας έχουν σταλεί 

προσκλήσεις, καλό είναι να δηλώσετε τα παιδιά σας, τις κόρες σας ή τις γυναίκες 

σας αν ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα να συμμετέχουν σ' αυτό το 

σεμινάριο. Είναι ένα σεμινάριο δυναμικό και μπορείτε να κάνετε πολλά. Και εσείς 

οι κυρίες να έρθετε μέσα, μην καθόσαστε μέσα στο γραφείο. 

 Ωραία. Η νομική μας σύμβουλος έχει το λόγο αν τρέχουν κάποια θέματα 

συγκεκριμένα για τα ασφαλιστικά θέματα και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις και 

μετά να συνεχίσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, να μπούμε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

ΧΙΤΟΥ (ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ): Η επικαιρότητα τώρα που τρέχει είναι το νέο 

νομοσχέδιο που έρχεται και για το ασφαλιστικό, μετά τις αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα αφορά την αύξηση των ποσοστών 

αναπλήρωσης με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση στις συντάξεις με πολλά έτη, 

τους παλιούς αδικημένους δηλαδή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, εμάς θέλω να μας ενημερώνετε όχι για τους 

συνταξιούχους. Μας ενδιαφέρει, αλλά μας ενδιαφέρει άμεσα για τις επιχειρήσεις 

αυτό με το πρόστιμο το 10.500 τι γίνεται, αυτό που αλλάζει κάτι, τι αλλάζει με 

τα προστίματα εάν υπάρχει κάποιος ανασφάλιστος στην επιχείρηση, τι γίνεται 

ακριβώς, τι θα πληρώνουμε εμείς οι εργοδότες και τι, αν υπάρχουν κάποιες 

ελαφρύνσεις πάνω σ' αυτό ή αυξήσεις.  

ΧΙΤΟΥ: Ωραία. Με το νέο νόμο, θα τα δούμε και αναλυτικά, το νομοσχέδιο 

υπάρχουν κάποιες προτάσεις τώρα, αλλάζουν οι εισφορές, αλλάζουν όλα αυτά 

αλλά να τα δούμε και είναι προς συζήτηση. Δεν έχει ακόμα ψηφιστεί κάτι, ούτε 
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υπάρχει ακόμα κάτι γραπτώς να δούμε. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, εγώ 

κυρίως μπορώ να πω και για τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που 

έχουν αλλαγές και στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτό 

νομίζω ενδιαφέρει, που θα μπορεί να αλλάξει και ο τρόπος υπολογισμού των 

ασφαλιστικών εισφορών, είναι κι αυτό στα πλαίσια συζήτησης, να 

επαναφερθούν οι κλάσεις. Υπάρχουν διάφορα τα οποία αναμένουμε εντός και 

του μήνα ίσως, πάντως πριν τα Χριστούγεννα. Δεν έχει ακόμα κάτι πάει προς 

ψήφιση. Ωστόσο, θα το αναμένουμε και θα το δούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Στο επόμενο συμβούλιο μετά την ψήφιση του 

νομοσχεδίου θα είναι εδώ η νομική μας σύμβουλος να αναλύσουμε όλο το 

καινούριο νομοσχέδιο.  

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλώς, να την γνωρίσετε κιόλας, είναι ο 

προηγούμενος νομικός μας σύμβουλος που είχαμε.. 

ΧΙΤΟΥ: Χήτου Αναστασία λέγομαι εγώ, ήταν ο Στάθης ο Χριστοδουλέλλης, 

εργατολόγος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Στάθης ο Χριστοδουλέλλης έφυγε και ανέλαβε στην Εθνική 

Τράπεζα. 

ΧΙΤΟΥ: Στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν μπορεί να δικηγορεί πλέον, γι' 

αυτό και παραιτήθηκε και στη θέση του ήρθε η κυρία που είναι συνεργάτης του. 

ΧΙΤΟΥ: Αναλαμβάνω εγώ. Οποιος έχει κάποιο ερώτημα, κάποιο θέμα για 

ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικα, εισφορών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε κάθε συμβούλιο θα είναι εδώ και θα μπορούμε να την ρωτάμε. 

Είναι μια ώρα πριν εδώ και όποιος θέλει μία ώρα πριν το συμβούλιο να έρχεται 

να ενημερώνεται.  
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ΧΙΤΟΥ: Για ρυθμίσεις, οφειλές, ό,τι άλλο θέμα υπάρχει γύρω από τα 

ασφαλιστικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 

ΧΙΤΟΥ: Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 09/09/2019. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου από 09/09/2019. Εγκρίνονται; 

 Εγκρίνονται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Απολογισμός 84ης Δ.Ε.Θ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ αυτό που θέλω να σας πω, φέτος κάναμε κάτι 

πρωτοποριακό, κάναμε κάτι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, τα τρία Βιοτεχνικά 

Επιμελητήρια κάναμε ένα κοινό περίπτερο και τα τρία, είχαμε μια πολύ καλή 

παρουσία, πολύ δυναμική παρουσία, όσοι ήρθατε το είδατε. Ενα περίπτερο 

τουλάχιστον για πρώτη χρονιά που έγινε εμείς μείναμε πάρα πολύ 

ευχαριστημένοι.  

 Τώρα, το καλό είναι να πουν και οι εκθέτες που συμμετείχαν την άποψή 

τους. Εδώ ήταν και ο Αντιπρόεδρος ο Γιώργος ο Κωνσταντόπουλος και ο 

Φανουργάκης ο Δημήτρης και ο Κανακάκης ο Βασίλης και ο Μπαλκάμος 

συμμετείχαν με περίπτερα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ταυτόχρονα με 

πολλά άλλα μέλη μας. Καλό είναι να πουν. Εμείς πιστεύω ότι ήταν ένα πρώτο 

βήμα που ήταν πάρα πολύ καλό των τριών Επιμελητηρίων. Πιστεύω του χρόνου 

να το επαναλάβουμε. Τώρα, ό,τι λάθη υπήρχαν πιστεύω θα διορθωθούν. 

Σίγουρα υπάρχουν κάποια μικρολάθη όμως, όχι σοβαρά λάθη και πιστεύω, δεν 

ξέρω τώρα η συμμετοχή του κόσμου αν ήταν κατάλληλη για όλους τους 

κλάδους, αν υπήρχε. Το θέμα όμως είναι κάτι που είναι αναγνωρισιμότητα και το 

καλό όταν σε βλέπουν καλό είναι. Είναι καλό. Μόνο και μόνο που σε βλέπει 

κάποιος και σε μία τέτοια μεγάλη αγορά είναι καλό.  

 Ο Γιώργος έχει το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα κι από μένα. Οπως και τα 

προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο έδωσε το 

"παρών" στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχοντας με τα μέλη 
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επιχειρήσεις μας, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος προηγουμένως, κάποιοι από μας 

όπως ο Κανακάκης, ο Φανουργάκης, μην ξεχάσω και μερικούς άλλους, ο 

Μπαλκάμος κ.λπ.. Και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι εδώ, δεν ειναι μέλη μας, 

δηλαδή δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά συμμετείχαν όπως ο 

Μιχαλόπουλος, αν θυμάμαι καλά Πρόεδρε, κ.λπ.. 

 Επίσης, είχαμε την τιμή εγώ με τον κ. Φανουργάκη να μιλήσουμε με τους 

Ινδούς, οι οποίοι ήταν εκεί, ανταλλάξαμε διάφορες απόψεις, μάλιστα εγώ 

κατάφερα να έρθουν και στην επιχείρησή μου και ζήτησα απ' αυτούς πρώτες 

ύλες, βέβαια ακόμα δεν έχω λάβει μήνυμα, ούτε μου έδωσαν τιμές ούτε 

προσφορές. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστοι και σοβαροί, ωστόσο 

ήταν σημαντικό το ότι κάναμε μια κουβέντα. Το τι θα γίνει στην πορεία δεν 

αφορά άμεσα. 

 Επίσης, προσωπικά ήθελα να πω ακόμη ότι είναι σημαντικό να 

συμμετέχουμε στην Εκθεση όπως είπε ο Πρόεδρος, γιατί είναι ανταποδοτικό στα 

μέλη μας, γιατί με αυτο τον τρόπο και το λόγο και την επόμενη χρονιά θα 

μπορούμε να πούμε στους συνεργάτες μας ότι, ξέρετε, και το Επιμελητήριο δίνει 

κάτι σε σας, ένα ανταποδοτικό. Τουλάχιστον να συμμετέχει σε μία έκθεση. 

Νομίζω ότι είναι σημαντικό.  

 Επίσης, δράττομαι της ευκαιρίας μιας και μιλάω αυτή τη στιγμή εδώ, να 

σας πω ότι πρέπει να κατανοήσουν οι ιθύνοντες σε Ελλάδα και Ευρώπη ότι οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν πραγματικά θέσεις εργασίας και δίνουν αρκετά 

κίνητρα. Επίσης, γνωρίζετε ότι είμαστε 650.000 επιχειρήσεις. Αν μας δινόταν η 

δυνατότητα να είχαμε δύο τρεις υπαλλήλους να πάρουμε ο καθένας στη δουλειά 

του δεν θα είχαμε πρόβλημα, τουλάχιστον εργατικό. Θα είχε λυθεί το πρόβλημα 

της ανεργίας.  

 Επίσης, πρέπει να κατανοήσουμε όμως όλοι μας και κάποιοι παράγοντες 

και κυβερνητικοί, ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει και κάποιοι μάλλον έχουν 
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ξεσαλώσει και αρχίζουν και λένε ότι όλα πάνε καλά. Επίσης, οι τράπεζες, ενώ οι 

τράπεζες δουλεύανε την Παρασκευή μέχρι τις 2 η ώρα, τώρα πάνε μέχρι τη 1. 

Αρχίζουν όλα ότι είναι μέλι γάλα. Δεν είναι όλα μέλι γάλα. Υπάρχουν και 

δυσκολίες. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει δώσει κάποια κίνητρα για μείωση της 

φορολογίας κ.λπ., όπως στον ΕΝΦΙΑ, αλλά δεν φτάνει μόνο το 10%. Το 

υπόλοιπο 90% πρέπει να το βρούμε να το πληρώσουμε ανά πάσα στιγμή. 

Πρέπει να είμαστε μάχιμοι και να φροντίζουμε να είμαστε πιο καλοί στη δουλειά 

μας και να μην ... και χάσουμε αυτό που έχουμε. 

 Για τις τράπεζες το είπα. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Χρειάζεται μάχη, 

χρειάζεται αγώνας να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις δουλειές μας, γιατί η 

κρίση ακόμα συνεχίζεται. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, γιατί όταν 

δίνουμε στα 100 ευρώ κέρδος τα 70 ή τα 60 ή τα 80, τα υπόλοιπα πού θα τα 

βρούμε; Θέλουμε λιγότερη φορολογία, πρεπει να φτάσουμε στο 20%, 25% για 

να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.  

 Ευχαριστώ, αυτά ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρη, θες να πεις κάτι; Ανέβα πάνω στο βήμα. 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, αν και δεν μ' αρέσει να μιλάω 

ιδιαίτερα και να μακρηγορώ κυρίως στα Διοικητικά μας Συμβούλια γιατί ξέρω ότι 

ο χρόνος του καθενός μας είναι πολύτιμος, αλλά κυρίως γιατί το Προεδρείο 

ουσιαστικά καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα της ημερήσιας διάταξης, των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

 Παρ' όλα αυτά όμως, επιτρέψτε μου σήμερα να κλέψω λιγάκι παραπάνω 

από τον χρόνο σας  γιατί σε δύο τρία σημεία θα ήθελα να τονίσω κάποια 

πράγματα. 

 Θα επανέλθω λίγο όσο αφορά το θέμα του master plan της ΟΛΠ Cosco, 

για το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως ο κ. Κανακάκης και πρόεδρος του 
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ΣΕΝΑΒΙ και να πω το εξής: κάθε δράση έχει και την αντίδραση και δεν έχει 

υπάρξει ποτέ αντίδραση χωρίς να προϋπάρχει δράση. Το λέω αυτό διότι έβλεπα 

ο κ. Κανακάκης εξέφρασε ένα παράπονο, χωρίς να έχει άδικο, και πραγματικά θα 

μπορούσε να είχαμε ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή και δυναμική συμμετοχή σε 

ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται όχι μόνο άμεσα στο λιμάνι αλλά και χιλιάδες οι οποίες είναι 

δορυφορικές, γιατί κι εγώ ουσιαστικά δεν είμαι μέσα στη ναυπηγοεπισκευή, 

κινούμαι όμως δορυφορικά και θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε χρέος να στηρίζουμε 

προσπάθειες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρη, να διακόψω λιγάκι.  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Ναι, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Επιμελητήριο από την αρχή ήταν δίπλα στους 

ναυπηγοεπισκευαστές, το Επιμελητήριο όπως ξέρεις δεν είναι συνδικαλιστικό 

όργανο.  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Συμφωνώ, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Επιμελητήριο απλώς δίνει τη συμπαράστασή του παντού και 

πάντα ήταν δίπλα και παντού. Και στο Δήμο του Περάματος και παντού. 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Βεβαίως και γι' αυτό και υπήρξαμε κι εμείς κάποτε προεδρείο 

και μέσα στο ΣΕΝΑΒΙ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέσω σωματείων, υπάρχει συμμετοχή των σωματείων μας, 

έπρεπε να είναι δίπλα του και σίγουρα εμείς είχαμε ενημερώσει τους πάντες και 

όλοι νομίζω ήταν δίπλα στον αγώνα αυτό.  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Υπήρξαν, υπήρξαν μέσα στον αγώνα, Πρόεδρε. Απλά εγώ  

θέλω να το τονίσω λιγάκι παραπάνω, γιατί ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα, το 

οποίο έγινε μάχη το τελευταίο διάστημα και δυνατή μάλιστα. 

 Τέλος πάντων, να το προχωρήσω παρακάτω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί αν πούμε την ιστορία του, εμείς από παλιά είχαμε προσφύγει 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την παραχώρηση του λιμανιού από την 

αρχή, είμαστε το μόνο Επιμελητήριο που προσφύγαμε στο Συμβούλιο 

Επικρατείας μαζί με το Επαγγελματικό, με τον κ. Μπενέτο και όλα αυτά και από 

την αρχή είχαμε μία σταθερή θέση. Ηταν ξεκάθαρη η θέση μας, χωρίς 

κωλοτούμπες, χωρίς τίποτα. Αλλοι κάνανε κωλοτούμπες, άλλοι βγάζανε τα 

δελτία τύπου και μετά τα ανακαλούσαν και λέγανε τελείως διαφορετικά 

πράγματα. Εμείς από την αρχή ήμασταν ξεκάθαροι.  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Σωστά. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δημήτρης λέει άλλο πράγμα, αλλά επειδή πριν αναφερθήκανε 

ονόματα και καλό είναι μεταξύ μας, εμεις είμαστε μια δυνατή ομάδα, μην 

χαλάμε.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Πρόεδρε, μεταξύ μας πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό λέω ότι από την αρχή το 

Επιμελητήριο είναι δίπλα όμως.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Οταν είμαστε εκπρόσωποι κάποιου εδώ μέσα, να ξέρουμε τι 

εκπροσωπούμε και πού. Είμαι σαφής. Ο Δημήτρης δεν τα έβαλε με το 

Επιμελητήριο. Το Επιμελητήριο ήταν σαφέστατα... 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Ισα ίσα που εγώ ήθελα να πω ότι παρευρεθήκαμε απο το 

Προεδρείο μέσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη, εγώ να ξεκαθαρίσω ότι το Επιμελητήριο, όλο το 

Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάρει ομόφωνη απόφαση και στηρίζει τους αγώνες 

σας και την προσπάθειά σας. Δεν έχουμε πάρει τίποτα διαφορετικό.  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Αυτό κι εγώ, Πρόεδρε, ουσιαστικά ήθελα να σταθώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την αρχή είμαστε δίπλα ξεκάθαρα και οι μόνοι που είμαστε 

τόσο ξεκάθαρα. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Οχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Ισα ίσα που κι εμείς σαν 

Προεδρείο υπήρχαμε μέσα στον αγώνα. Οχι, σε καμία περίπτωση. Και 

συνάδελφοι εδώ πέρα, γιατί δεν μπορούν όλοι εκείνη την ώρα να βρίσκονται 

απίκο, μπορεί να ήταν σε ταξίδι, μπορεί να λείπανε, όλα αυτά είναι 

δικαιολογημένα. Δεν είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, το λέω καλοπροαίρετα γιατί ειπώθηκε προηγούμενα το όνομα 

του κ. Παπαμανώλη και ο Παπαμανώλης μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 

κάνει τους αγώνες του, έχει κάνει τις προσπάθειές του, συμμετέχει σ' αυτή τη 

διαδικασία.  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Εάν δεν ήταν εκείνη την ημέρα, Πρόεδρε, ο κ. 

Παπαμανώλης, ήταν ο κ. Φανουργάκης και ο κ. Μπαλκάμος. Δεν έχει σημασία. 

Υπήρχαν άνθρωποι μέσα.σ  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Μην προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα. Εχω 

αναφερθεί πολλές φορές σε συγκεκριμένους συναδέλφους του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δύο βδομάδες κινητοποιήσεις, δεν 

λείπαμε όλοι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. 

Δεν εκπροσωπώ τις κομμώτριες της γειτονιάς μου εδώ που βρίσκομαι. Τους 

ναυπηγοεπισκευαστές εκπροσωπώ. Αυτοί με ψηφίζουν. Το λοιπόν, μην 

δικαιολογούμε κανέναν. Είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτά που κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Υπεύθυνοι είμαστε πιστεύω και γι' αυτό το 

Επιμελητήριο από την αρχή ήταν δίπλα σου, Βασίλη.  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Παρ' όλα αυτά θεωρώ κι εγώ ότι είμαστε ομάδα και πάντα 

παραμένουμε, κ. Κανακάκη, ομάδα και οτιδήποτε μπορεί να ληφθεί λάθος, να 

διορθώνεται και να προχωράμε. 

 Συνεχίζοντας στο επόμενο θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρη, έχεις να πεις κάτι στο μικρόφωνο; Εχεις να πεις κάτι;  
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Επί της διαδικασίας, Πρόεδρε, αυτό που είπα προηγουμένως. 

Εχουμε χάσει την μπάλα σήμερα. Ξεκινάμε κάνετε μια ενημέρωση, τουλάχιστον 

είμαστε στο χώρο αυτό πολλά χρόνια και γνωρίζουμε τη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πού πήγε λάθος; 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Λοιπόν, ξεκινάτε κάνετε ενημέρωση, πριν ακόμα ξεκινήσει το 

Συμβούλιο ο Γραμματέας έχει τοποθετηθεί. Εχει τοποθετηθεί προηγουμένως 

συνάδελφος, τώρα μιλάγατε για την Εκθεση, ξαφνικά ξαναγυρίσατε στον 

Βασίλη.  

 κ. Πρόεδρε, γι' αυτό λέμε στο τέλος οι τοποθετήσεις. Δώσατε το λόγο, 

εάν κατάλαβα καλά, εκτός αν κάνω λάθος εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, για την Εκθεση έχω δώσει το λόγο.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αυτό θέλω να πω. Πώς πήγε η έκθεση, όπως μίλησε ο 

Αντιπρόεδρος ότι πήγαμε στην έκθεση κ.λπ., εγώ αυτό περίμενα να' ακούσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τον διακόψω; Να τον διακόψω;  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: κ. Μουστάκα, δική μου είναι η πρωτοβουλία. Εντάξει.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Επί της διαδικασίας, συνάδελφε. Εγώ δεν έχω τίποτα... 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Οχι, όχι, δεν είναι επί του προσωπικού. Αλίμονο, δεν τίθεται 

τέτοιο θέμα. Πρόεδρε, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρη, συνέχισε το θέμα της έκθεσης.  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Εντάξει, εντάξει. Απλά, κ. Μουστάκα... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν διαφωνώ μαζί σου.  

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Οχι, δεν  θέλω επί του προσωπικού. Επί της διαδικασίας, επί 

της διαδικασίας, κανένα θέμα, βεβαίως. Απλά, επιτρέψτε μου να τονίσω και κάτι 

άλλο. Επιτρέψτε μου. Επειδή υπήρχε και ήταν και υπό την αιγίδα του 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

34 

Επιμελητηρίου μας το θέμα της IDEC και θεωρώ, προς Θεού, δεν θέλω σε καμία 

περίπτωση, είναι μακριά από μας να ευλογήσουμε τα  γένια μας, υπήρξαν 

βραβεύσεις δύο εταιρειών, δύο επιχειρήσεων μελών μας μέσα από το 

Επιμελητήριο. Και για να γίνουν, γι' αυτό τοποθετήθηκα αρχικά για δράση και 

αντίδραση, διότι για να βραβευθούν δύο επιχειρήσεις μέσα από το Επιμελητήριό 

μας, η μία είναι του κ. Παπαμανώλη, έχει υπάρξει μια ολόκληρη διαδικασία. 

Διαδικασία τεχνικών εκπαιδεύσεων, μαθητείας ανθρώπων που προσλαμβάνει μια 

επιχείρηση και θεωρώ ότι αυτά πρέπει λιγάκι να τονίζονται, αν μη τι άλλο επειδή 

τοποθετούμαστε πάντοτε σαν Επιμελητήριο αρωγοί στις εκπαιδεύσεις και δη 

στις τεχνικές εκπαιδεύσεις, θεωρώ ότι πρέπει κάποια πράγματα να λεγονται, 

γιατί δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Απαιτούν κόπο, κ. Μουστάκα, και 

έργο και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και του Προεδρείου αλλά και του 

Δ.Σ. πολλές φορές, γι' αυτό και τα τονίζω. Επιτρέψτε μου.  

 Τελειώνοντας λοιπόν... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Τελείωσα λοιπόν αυτό που ήθελα να τονίσω, επιτρέψτε μου για το 

παραπάνω του χρόνου σας που πήρα και απολογούμαι.  

 Οσο αφορά τώρα τη ΔΕΘ, το Προεδρείο μας από τις αρχές του χειμώνα 

έχει κάνει πολλές συναντήσεις με τα άλλα δύο αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια 

προκειμένου να κατορθώσουμε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα της 

συνεργασίας που είχαμε και τα τρία Επιμελητήρια στην Διεθνή Εκθεση 

Θεσσαλονίκης αυτό το Σεπτέμβριο. Το τονίζω και το ξαναλέω πάλι αυτό, γιατί 

δεν γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Εχει υπάρξει αγώνας, χρόνος και 

κόπος για να δημιουργηθουν κάποια πράγματα. 

 Μιας και λοιπόν εμείς παρευρεθήκαμε μαζί με άλλους συναδέλφους στην 

Εκθεση αυτή, θα πω το εξής: η συνεργασία των τριών Βιοτεχνικών 

Επιμελητηρίων θεωρώ ότι υπήρξε επιτυχημένη. Επιτυχημένη απ' όλες τις 

απόψεις, διότι κατορθώθηκε να δημιουργηθεί πέρα από μία μεγάλη προβολή 
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των μελών επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος ως εκθέτες στην Εκθεση, 

κατορθώθηκε επίσης να τονιστεί σε μεγάλο βάθος και σε μεγάλη έκταση η 

βιοτεχνική παραγωγή. Με πολύ μεγάλο αντίκρισμα, πάρα πολύ μεγάλο, που 

θεωρώ προσωπικά εγώ ότι αυτο μας δίνει περαιτέρω βήμα για να κινηθούμε τις 

επόμενες χρονιές με ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα σε μια τέτοια διεθνούς 

εμβέλειας έκθεση. Το τονίζω γιατί του χρόνου θα είναι η Γερμανία ως τιμώμενο 

πρόσωπο στην Εκθεση Θεσσαλονίκης και θεωρώ ότι θα πρέπει ακόμα πιο 

δυναμικά να κινηθούμε. 

 Αρα, σαν αποτέλεσμα της συνεργασίας των τριών Επιμελητηρίων υπήρξε 

άριστη. Λάβανε φέτος πολλά μέλη μας εκθέτες, οι οποίοι δεν είχαν ξαναλάβει 

μέρος στην Εκθεση της Θεσσαλονίκης και μάλιστα πρωτοποριακά, όπως η 

ναυπηγοεπισκευή, η ναυπηγοεπισκευαστική εταιρεία του κ. Μπαλκάμου, η οποία 

ήταν πρωτοποριακή μέσα στο χώρο της έκθεσης και παρ' όλο που υπήρξαν και 

αμφιβολίες εάν θα μπορούσε να σταθεί ένα τέτοιο περίπτερο, στάθηκε και 

στάθηκε μάλιστα πάρα πολύ καλά και σαν μέλος του Επιμελητηρίου αλλά και 

σαν εκθέτης. Σε όλα αυτά βοήθησε το Επιμελητήριό μας και τα άλλα δύο 

Επιμελητήρια, που θεωρώ τέθηκαν αρκετά καλές και γερές βάσεις για να 

κάνουμε κι άλλα βήματα συνεργασίας, σύμπνοιας, συντεχνίας αν θέλετε και 

ομαδικότητας για να προβάλλουμε τα μέλη μας, τις επιχειρήσεις μας και ακόμα 

περισσότερο τη δουλειά όλων μας.  

 Με συγχωρείτε αν σας έφαγα το χρόνο αλλά θεώρησα ότι ορισμένα 

πράγματα πρέπει να τονίζονται. 

 Σας ευχαριστώ. 
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Εγκριση Κανονισμού ΒΕΠ για συμμετοχή σε εκθέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχει σταλεί ένας μπούσουλας από 'δω και πέρα πώς θα 

συμμετέχουμε στις εκθέσεις, να συμμετέχουμε σε περισσότερες εκθέσεις, τη 

διαδικασία όλη θέλω να την διαβάσετε και πάνω σ' αυτό το πλαίσιο να 

λειτουργούμε. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος μπούσουλας και θα μπορούμε να 

συμμετέχουμε για να μπορούν να πάνε και περισσότερα μέλη και περισσότεροι 

άνθρωποι στις εκθέσεις. Το έχουμε στείλει στο μέιλ, δεν έχει φύγει στο μέιλ 

αυτό;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Βεβαίως, έχει σταλεί σε όλους, είναι κανονισμός λειτουργίας, άρα 

μεθαύριο μην πει κανένας γιατί εφαρμόζουμε αυτό και δεν εφαρμόζουμε κάτι 

άλλο. Εχει σταλεί σε όλους, ό,τι εγκρίνετε σήμερα αυτό θα εφαρμόζουμε από  

'δω και πέρα. Δεν ειναι διαφορετικό απ' ό,τι εφαρμόζουμε μέχρι τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να δώσουμε μια παράταση να το δείτε και να το 

ξανασυζητήσουμε πάλι;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ωραία. Αν έχετε κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, το αφήνουμε μέχρι το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι μέχρι το επόμενο, Πρόεδρε, μισό λεπτό. Αν έχετε οποιαδήποτε 

άλλη παρατήρηση να δώσουμε - θα σας το ξαναστείλουμε, θα το πάρεις. Λοιπόν 

και θα το στείλει μέσα στην εβδομάδα αυτή, μέχρι τη βδομάδα σας δίνουμε το 

περιθώριο να διατυπώσετε εάν έχετε κάποια για να το αλλάξουμε. Αν είναι 

κάτι... Δεν έχουμε κάτι... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Αναφέρονται όλα εδώ. Μερικές φορές όμως, ανάλογα κάθε φορά την 

έκθεση που θα έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων ότι όλη τη 

δαπάνη θα την πάρει το Επιμελητήριο ή θα την πάρει ο εκθέτης. Είναι ανάλογα, 
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γιατί πολλές φορές έχουμε και προσφορές. Ολα αυτά λοιπόν συνεκτιμώνται 

κάθε στιγμή για το τι ακριβώς θα γίνει. Εδώ αναφέρεται ο κανονισμός, έχει όλα 

τα βήματα τα οποία χρειάζονται. 

 Ο κ. Κανακάκης θέλει το λόγο; Μετά αυτό, να τελειώσουμε την έκθεση 

και μετά θα μιλήσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται τώρα με την προϋπόθεση ότι εάν κάποιος έχει κάποια 

παρατήρηση να μπορεί να την προσθέσουμε.  

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Λήψη απόφασης επί των διαδικασιών υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: 

"Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την απόκτηση και πιστοποίηση 

επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει 

διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών" και ΜΙS 5035723 στο Ε.Π. 

"Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που θέλω να σας πω, λόγω του ότι δεν είχαν διαχειριστική 

επάρκεια κι όλα αυτά, υπήρχε ένα πρόγραμμα, εμείς δώσαμε τη βοήθειά μας να 

πάρουν ένα πρόγραμμα αυτοί οι βενζινοπώλες γενικά ευρύτερα του Πειραιά. 

Εγκρίθηκε αυτό το πρόγραμμα, εμείς είμαστε οι άνθρωποι που πρέπει να 

εφαρμόσουμε κάποια διαδικασία και από 'κει και πέρα θα υλοποιήσουν αυτοι, θα 

κάνουν κάποια κατάρτιση για να εκπαιδευτούν. Είναι ένα δικό τους πρόγραμμα, 

εμείς βάζουμε μόνο και μόνο το Επιμελητήριο. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Οχι, δεν ειναι θέμα ΛΑΕΚ. Είναι άλλο πρόγραμμα αυτό. Είναι ένα 

διαφορετικό πρόγραμμα. Το Επιμελητήριο σ' αυτό φυσικά θα έχει όφελος, θα 
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του μείνουν, σίγουρα θα του μείνουν κάποια... Τώρα ακριβώς για το πρόγραμμα 

πόσα θα μείνουν και τι θα κάνει, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζουμε ακριβώς. Εμείς 

ξεκινάμε τη διαδικασία να ξεκινήσει η διαδικασία και από 'κει και πέρα πιστεύω 

ότι θα μεινει ένα καλό ποσό στο Επιμελητήριο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχει κατάρτιση και πιστοποίηση. Αφορά τους εργαζόμενους όμως 

στα βενζινάδικα. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Αλήθεια είναι, αλλά αυτό περιλαμβάνεται μέσα στο κόστος του 

προγράμματος. Δεν επιβαρύνεται κανένας από τους εργαζόμενους πάνω σ' 

αυτό. Αλλά όμως σαν Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσουμε τα 

βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, δεν είναι 

μικρό το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχουμε πάρει. Το κάνουμε σε συνεργασία το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο με την Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, 

αφορά αυτό που σας είπε ο Πρόεδρος, την πιστοποίηση των εργαζομένων στα 

βενζινάδικα και θέλω σήμερα να πάρουμε, επειδή πλέον μπαίνουμε στην τελική 

ευθεία κι αρχίζουμε την υλοποίηση του προγράμματος, δεν θα σας κουράσω 

διαβάζοντας όλο το πακέτο σήμερα αλλά θα σας πω ότι πρέπει πρώτα πρώτα 

σαν Διοικητικό Συμβούλιο να αποδεχθούμε τους όρους της πράξης ένταξης, 

αναφέρεται ο αριθμός εδώ, αυτά θα τα δώσω στον πρακτικογράφο να τα 

γράψει, να αποδεχθούμε τους όρους της πράξης ένταξης, να αποφασίσουμε την 

εγγραφή στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου τον προϋπολογισμό του 

έργου που είναι 1,5 περίπου εκατομμύριο ευρώ, να ανοίξουμε τραπεζικό 

λογαριασμό για την πράξη αυτή, να ορίσουμε μέλη της επιτροπής διενέργειας 

και αξιολόγησης διαγωνισμών, να εγκρίνουμε την απόφαση υλοποίησης με ίδια 

μέσα, δηλαδή με αυτεπιστασία το έργο αυτό, ένα υποέργο του συγκεκριμένου 

προγράμματος και να ορίσουμε επίσης μέλη της επιτροπής παραλαβής από το 

Επιμελητήριο. Και τέλος, να εγκρίνουμε ένα σχέδιο διακήρυξης ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, αυτό είναι τυποποιημένες αυτές οι διαδικασίες.  
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 Τώρα, ως προς τις επιτροπές τις οποίες θα πρέπει να ορίσουμε σαν 

εισήγηση της Υπηρεσίας σε πρώτη φάση είναι, πρέπει να ορίσουμε ομάδα 

υποστήριξης της πράξης, ποιος θα επιμελείται όλης της πράξης αυτής, είναι μια 

ομάδα ολόκληρη και προτείνουμε τον Βασίλη τον Χρηστίδη, υπαλλήλους του 

Επιμελητηρίου, τον Βασίλη τον Χρηστίδη, την Γκλεζάκου την Εφη και την 

Κουλούρα τη Μαρία.  

 Θα έχουμε επιτροπή διαγωνισμού προμηθειών την κα Κασιμάτη, τον κ. 

Καλόπλαστο και την Σφυράκη, με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη την κα 

Παπαδάκη, τον κ. Μουζακίτη και την κα Γκλεζάκου Άννα.  

 Για την επιτροπή παραλαβής τρία μέλη επίσης, την κα Κασιμάτη, τον κ. 

Καλόπλαστο και την κα Σφυράκη, με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη την κα 

Παπαδάκη, τον κ. Μουζακίτη και την κα Γκλεζάκου Άννα και υπεύθυνος του 

έργου ο υποφαινόμενος, ο Μιχάλης ο Γιάγκας, ο διευθυντής. 

 Αυτά είναι και θα σας παρακαλούσα να εξουσιοδοτήσουμε τη Διοικητική 

Επιτροπή σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τα πρόσωπα 

τα οποία έχουμε ορίσει αν μας προκύψει, γιατί τα στέλνουμε για έγκριση, να 

αποφασίσει η Διοικητική Επιτροπή την αντικατάσταση ή τη μετακίνηση των 

προσώπων αυτώ, για να μην συγκαλείται καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε 

φορά που μπορεί να προκύπτει ένα τέτοιο ζήτημα. 

 Αν θέλετε τώρα κάποια ερώτηση πάνω σ' αυτά.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν κατάλαβα καλά σ' αυτό το εγχείρημα θα είναι όλοι 

υπάλληλοι του Επιμελητηρίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάλληλοι, υπηρεσιακοί. Υπηρεσιακό θέμα.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή από μέλη μας εδώ;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά 
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 Αυτό ήθελα κι εγώ να ρωτήσω που είπε ο Αντιπρόεδρος. Δηλαδή είναι ο 

διευθυντής, είναι όλο το προσωπικό. Δεν ξέρω το πρόγραμμα, γιατί δεν το 

γνωρίζω. Αλλά η Διοίκηση τι ζητάνε από μας; Χωρίς να συμμετέχει πουθενά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Διοίκηση συμμετέχει, η Διοίκηση είναι το... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

 Δεν το κατάλαβα. Επιτρέψτε μου, εσύ μπορεί να το ξέρεις, κ. Διευθυντά 

μου. Αλλά θέλω να καταλάβω κι εγώ και φαντάζομαι και πολλοί συνάδελφοι εδώ 

πέρα δεν θα το έχουν καταλάβει. Φέρνετε τώρα ένα πρόγραμμα, έχετε πάρει τις 

αποφάσεις σας, εμείς δεν το γνωρίζουμε ...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, κ. Μουστάκα, μισό λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, το πρόγραμμα αυτό το έχουμε ανακοινώσει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο όταν καταθέσαμε τον φάκελο κατ' επανάληψη, τρεις 

τέσσερις φορές, Δημήτρη. Το έχουμε πει ότι έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα 

με τους βενζινοπώλες, νομίζω ότι όλοι όσοι έχετε έρθει εδώ και ο κ. Χιώτης που 

ασχολείται με τα οικονομικά, έχουμε κάνει... Εχει γίνει όλη η διαδικασία εδώ και 

πάρα πολύ καιρό. Είναι ενημερωμένος ο κόσμος. Το θέμα τώρα τα διαδικαστικά, 

είναι υπηρεσιακοί παράγοντες που τα κάνουν, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή 

δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον συνάδελφο να έρχεται κάθε λίγο και λιγάκι 

εδώ πέρα να κάθεται να ασχολείται με τα... Δεν ξέρω αν επιτρέπεται και από το 

νόμο να το κάνουμε.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Γι' αυτό ρώτησα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εγώ προτείνω τον κ. Μουστάκα να είναι και στην επιτροπή 

παραλαβής ή διαγωνισμού.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν θέλω, δεν το γνωρίζω. Κακό είναι που ρωτάμε; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, καθόλου. Μισό λεπτάκι. Σημασία έχει ο τρόπος που ρωτάς. 

Λοιπόν, ωραία. Αυτό το πρόγραμμα έχει κατατεθεί εδώ κι ένα χρόνο περίπου. 
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Δουλέψαμε σκληρά για να το καταθέσουμε. Το καταθέσαμε, εγκρίθηκε από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, των Υπουργείων επάνω και τώρα 

ερχόμαστε να το υλοποιήσουμε. Για την υλοποίησή του προβλέπονται κάποια 

βήματα. Λοιπόν, οι επιτροπές που προβλέπονται αποτελούνται κατά κύριο λόγο 

από υπαλλήλους. Αν δεν είχαμε εδώ υπαλλήλους θα έπρεπε να ζητήσουμε από 

άλλο Επιμελητήριο ή από άλλες περιοχές. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Μακάρι για 

μένα, για μας, μακάρι να ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά στην 

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και στην επιτροπή παραλαβής του έργου. 

Των έργων, γιατί δεν είναι ένα πράγμα το οποίο θα παραλάβουμε. Θα 

παραλάβουμε καποια στιγμή μια μελέτη. Θα πρέπει οι άνθρωποι να την δουν τι 

μελέτη έχουμε παραλάβει. Θα πρέπει να παραλάβουμε το φυσικό αντικείμενο, 

θα πρέπει να το δουν. Θα πρέπει να παραλάβουμε και να παρακολουθήσουμε 

τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων, μάλλον πρώτα της εκπαίδευσης και μετά 

της διαδικασίας  πιστοποίησης. Αυτά είναι υπηρεσιακοί παράγοντες που το 

κάνουν, δεν το κάνουμε εμείς. 

 Μισό λεπτό, να δώσουμε εδώ να μας εξηγήσει μιας και έβαλες τα 

ερωτήματα να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά είναι υπηρεσιακοί παράγοντες και δεν 

το προβλέπουμε εμείς, μας το επιβάλλει η νομοθεσία, έτσι; Αν υπάρχει τίποτε 

άλλο και παράθυρο για να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εγώ αμέσως 

τις επόμενες μέρες θα σας ειδοποιήσω να μπουν μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και να αντικαταστήσουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αλλά να 

έχετε υπόψη σας ότι κάθε μέλος που μπαίνει του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

υπηρεσιακός παράγοντας, μετά πάμε στο πόθεν έσχες, έτσι; 

 Τώρα, μισό λεπτό να τελειώσω λίγο. Εμείς τώρα τι αποφασίζουμε. Πρέπει 

να κάνουμε ένα πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι λέμε. Το πρόγραμμα 

αυτό το οποίο εγκρίθηκε για μας το αποδεχόμαστε και πρέπει να το 

υλοποιήσουμε, εντάξει;  
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Με κάλυψες, με έχεις καλύψει.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εντάξει, απλά θέλω να... Και σας τα διάβασα, είναι εφτά ακριβώς 

βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι είπα περιληπτικά τι πρέπει να 

κάνουμε με το καθένα. Εντάξει; Ευχαριστώ.  

 Εγκρίνουμε, λοιπόν;  

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Εγκρίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο.  

2. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 

(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το άρθρο 221 του  Ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 

και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) 

4. Την ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάσταση της 

αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β) Υπουργικής απόφασης 

με  τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 

712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για 

τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020) . 

5. Το άρθρο 125 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών 

διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ 

και γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ 

και την κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006. 

6. Την YA 46274/ ΕΥΘΥ 482/13.5.2016 «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης 

δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και 
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χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα.» (ΦΕΚ 

1349/Β/13.5.2016).  

7. Την με αριθμό πρωτ.  5788/1873/Α3 Πρόσκληση με Κωδικό 110 και Α/Α 

ΟΠΣ 3319,  για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,  Άξονες προτεραιότητας  ΑΞ02  

«Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και ΑΞ02Σ «Προσαρμογή 

εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες 

αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», οι οποίοι 

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο 

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)», όπως ισχύει.  

8. Την από 17/25.10.2018 απόφαση του Δ.Σ. του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά  για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης 5788/1873/Α3/21.09.2018 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-

2020»  με τίτλο Πράξης  «Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την απόκτηση και 

πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων 

βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»  καθώς και για τη διαχείριση και 

υλοποίησή της.  

9. Την με ΑΠ 3875/1271/Α3/13.06.2019 (ΑΔΑ ΨΥ9Χ465ΧΙ8-ΡΞ1)  Απόφαση 

Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την απόκτηση και 

πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων 

βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με Κωδικό ΟΠΣ 5035273 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Την Αποδοχή των όρων της Α.Π. 3875/1271/Α3/13.06.2019 (ΑΔΑ 

ΨΥ9Χ465ΧΙ8-ΡΞ1)  Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση 

εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων 

Καυσίμων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και 

οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών 

αναγκών» και MIS 5035273 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», όπως ισχύει. 

 

Την Εγγραφή του Προϋπολογισμού του έργου «Κατάρτιση εργαζομένων από 

την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την 

απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων 

και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» και MIS 5035273 

ύψους 1.499.478,26€ ως δημόσια δαπάνη στον προϋπολογισμό του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 

Την εξουσιοδότηση του Οικονομικού Επόπτη και της Προϊσταμένης 

Διοικητικού Οικονομικού του ΒΕΠ, όπως προβούν στη διενέργεια όλων των 

απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται για τη διαδικασία Ανοίγματος 

Τραπεζικού Λογαριασμού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση 

εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων 

Καυσίμων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και 

οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών 

αναγκών» και MIS 5035273.       

Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών, που θα προκηρυχθούν στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο   

«Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων 

Εμπόρων Καυσίμων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών 

όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών 

αναγκών» και MIS 5035273. 

 

1. Κασιμάτη Παρασκευή, μόνιμη υπάλληλο του Επιμελητηρίου, Πρόεδρος 
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2. Καλόπλαστο Δημήτρη, μόνιμο υπάλληλο του Επιμελητηρίου, Μέλος 

3. Σφυράκη Καλλιόπη, μόνιμη υπάλληλο του Επιμελητηρίου, Μέλος 

 

Την έγκριση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 6 

«Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» της Πράξης και MIS 5035273 στο 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

σύμφωνα με το συνημμένο κείμενο, που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας  και στην οποία εγκρίνεται η απασχόληση του μόνιμου 

προσωπικού  και των συνεργατών που εμπλέκονται στο έργο.  

 

Τον ορισμό μελών Επιτροπής Παραλαβής της πράξης με τίτλο  «Κατάρτιση 

εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων 

Καυσίμων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και 

οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών 

αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035273. 

Σύνθεση της Επιτροπής Παραλαβής της Πράξης  

Ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής της Πράξης: 

1. Κασιμάτη Παρασκευή, μόνιμη υπάλληλο του Επιμελητηρίου, Πρόεδρος 

2. Καλόπλαστο Δημήτρη, μόνιμο υπάλληλο του Επιμελητηρίου, Μέλος 

3. Σφυράκη Καλλιόπη, μόνιμη υπάλληλο του Επιμελητηρίου, Μέλος 

 

Την έγκριση του σχεδίου Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με 

αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 7 «Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης» με τίτλο τίτλο  

«Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων 

Εμπόρων Καυσίμων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών 

όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών 

αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ  5035273. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, να σας ενημερώσω ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο 

παραιτήθηκε ο Χρήστος ο Ορλώφ γιατί έκλεισε και την επιχείρησή του και κάνει 

μια μεταβίβαση, κάνει μία άλλη εταιρεία πλέον και στη θέση του μπαίνει η 

Βαρβάρα η Πρινιωτάκη, η οποία σήμερα δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί είχε μια 

ανειλημμένη υποχρέωση. Είναι ένα καινούριο μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, στο επόμενο συμβούλιο θα συμμετέχει, θα είναι εδώ μαζί μας. 

Ζητάει συγγνώμη που δεν μπορεί να παρευρίσκεται σήμερα εδώ αλλά είχε ένα 

ραντεβού προσωπικό της και δεν μπορούσε να είναι εδώ.  

 Το επάγγελμά της; Νομίζω αισθητικός, έχει επιχείρηση αισθητικής.  

 Ο κ. Κανακάκης.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ολοι ξέρουν ότι έχει βγει στη Διαύγεια το πολυνομοσχέδιο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το πολυνομοσχέδιο. 

 Κακώς είπες προηγουμένως για τη μέση όχληση. Η μέση όχληση από το 

πολυνομοσχέδιο αυτό καταργείται. Μένει μόνο χαμηλή και υψηλή. Αλλά επειδή 

είναι 400 σελίδες και είναι πολύ δύσκολο και μέσα απ' αυτό τα επόμενα χρόνια 

θα παίξουμε όλοι οι μικρομεσαίοι, καλό θα ήταν πριν φύγει ο διευθυντής, επειδή 

είμαστε σαν Επιμελητήριο και σύμβουλοι του κράτους, κάποιος, κάποιοι να 

αναλάβουν να το μελετήσουν και να μας φέρουν εδώ προβληματισμούς 

προκειμένου να διαμορφώσουμε άποψη πριν κατατεθεί στη Βουλή, για τυχόν 

διορθώσεις και παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε. Αλλά επειδή είναι 400 

σελίδες και κανένας από μας δεν θα το κατεβάσει να το διαβάσει, κάποιοι 

υπεύθυνα του Επιμελητηρίου να το χρεωθούν και να φέρουν αυτά τα οποία 

θεωρούν ότι πρέπει να μας προβληματίσουν και να κάνουμε προτάσεις. Αν 

κατατεθεί κι ύστερα δεν αλλάζει τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη, έχουμε ένα μήνα που ασχολούμαστε μ' αυτό. Ειλικρινά 

σου λέω, το Επιμελητήριο, αυτά που έχουν έρθει είναι συγκεκριμένα, είναι τα 
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Επιχειρηματικά Πάρκα, αυτά που προκύπτουν κι άλλα  θέματα, όπως είπα μέση 

όχληση, η μέση όχληση ισχύει.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Η μέση όχληση καταργείται και μένει υψηλή και χαμηλή. 

(Διάλογοι εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη, δεν υπήρχε, η μέση όχληση ήταν αυτές που 

λειτουργούσαν.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Βάζουν υψηλή οχληση στην Αττική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, υψηλή, ποια είναι υψηλή; Αυτή τη μέση όχληση εννοούν. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου, διάλογοι) 

 Αυτό είπα κι εγώ πριν. Οτι αυτή τη στιγμή έτσι αποδείχθηκε και γιατί 

είχαν τόσο πολύ μεγάλο αγώνα να κάνουν τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Γιατί 

θέλανε να βάλουν, την λες υψηλή, εγώ τη λέω μέση. Πες το έτσι, υψηλή. Είχαν 

σκοπό να κάνουν επιχειρηματικά πάρκα για να βάλουν αυτή την υψηλή όχληση 

με δραστηριότητες που θα είναι εις βάρος της κοινωνίας και του λαού αυτής της 

περιοχής. Δεν το συζητάμε αυτό, είμαστε απέναντι, κάθετα απέναντι γιατί εμείς 

είμαστε μικρομεσαίοι, εμείς θέλουμε τα επιχειρηματικά πάρκα να μπορούν να 

μπουν μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις και όχι να γίνουν αποθήκες 

ραδιενεργών και όλα αυτά, καταλοίπων. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 Τα γεγονότα τρέχουν, έχουμε πολλά πράγματα. Δυστυχώς, η περιοχή 

μας είναι το φιλέτο γι' αυτές τις δραστηριότητες και πάνω εκεί το νομοθέτημα, 

αυτές οι 400 σελίδες νόμου, πάνω από τις 300 αφοράνε αυτή την περιοχή, από 

την Δραπετσώνα και πέρα. Αυτο αφορά, να το ξέρετε αυτό, οι 400 σελίδες 

αφορούν αυτές τις περιοχές.  

 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα προσπαθήσω να σας ενημερώνω 

για οτιδήποτε εξελίξεις υπάρχουν. Αυτό κάνουμε έτσι κι αλλιώς με τις 

συναντήσεις που γίνονται, σας στέλνουμε καποια μηνύματα, τώρα όμως για τον 
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αναπτυξιακό νόμο ό,τι καινούριο έρχεται θα υπάρχει μια ενημέρωση. Να ξέρετε 

ότι είναι ένας νόμος που πραγματικά πρέπει όπου μπορείτε κι εσείς να τον 

μελετήσετε, γιατί είναι τεράστιος και ό,τι δείτε ότι κάτι μπορείτε να βοηθήσετε...  

 Τετάρτη γίνεται συζήτηση των φορέων. Δεν ξέρω, υπάρχει μια πρόταση 

να καλέσουν κι εμένα, δεν ξέρω, μέχρι στιγμής δεν μου έχει έρθει πρόσκληση. Η 

ΓΣΕΒΕΕ σίγουρα θα είναι, θα είναι άλλοι φορείς. Εδώ θέλει λιγάκι προσοχή. Εγώ 

πιστεύω ότι είναι ενημερωμένοι, με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ τον κ. Καβαθά, 

παρ' όλο που είχε τις εκλογές, είναι ενημερωμένος. Εχουμε κάνει συζητήσεις και 

συναντήσεις μαζί, πιστεύω ότι αυτό το όργανο συνδικαλιστικά μας εκφράζει. Η 

Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων πολλές φορές δεν είναι απόλυτα ενημερωμένη ή 

παίρνει κακή πληροφόρηση, προσπαθούμε κι εμείς να την ενημερώσουμε. Εγινε 

μια συνάντηση τελευταία στο ΕΒΕΑ, υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, δεν περάσανε 

οι θέσεις μας μες στα πρακτικά, είπαν θα το διορθώσουν, θα περάσουν μες στα 

πρακτικά οι θέσεις που είχαμε θέσει εμείς ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Πιστεύω 

ότι τις έχουν διορθώσει. 

 Το θέμα είναι ότι είναι ένας νόμος αναπτυξιακός που έχει πολλά καλά, 

αλλά έχει και πολλές παγίδες. Θέλει μεγάλη προσοχή από μας, γιατί εμείς 

είμαστε αυτοί οι οποίοι θα την πληρώσουμε. Και πάλι σας ευχαριστώ που 

είσαστε σήμερα εδώ. Αν έχετε κάτι άλλο να πείτε, στη διάθεσή σας. 

 Ωραία, καλό σας βράδυ. Εχεις κάτι να πεις; Πες το, δεν έχω κλείσει. 

Ανοίγει πάλι.  

 Ο κ. Μουστάκας έχει το λόγο. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα. Είδες Πρόεδρε ότι εάν ξεκίναγες σωστά 

τη διαδικασία και ξέρεις πολύ καλά, σήμερα κάτι είχες μάλλον, χωρίς να θέλω να 

πω, μπήκαν πάρα πολύ ωραία θέματα, πολλά θέματα, αλλά αν τα είχαμε βάλει 

από την αρχή θα είχαμε κάνει ένα πολύ καλύτερο, μια πολύ καλύτερη 

συζήτηση.  
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 Επί της διαδικασίας είπα, δεν είπα κάτι. Μια χαρά τα έβαλες. Επί της 

διαδικασίας εγώ είχα τις αντιρρήσεις μου.  

 Ενα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε, το οποίο δεν ακούστηκε 

σήμερα, είναι αυτό που έχει προκύψει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι ο 

πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, ο Σπίρτζης, 3 Μαϊου, το γνωρίζετε, δύο τρεις 

μέρες πριν τις εκλογές, το οποίο το είδαμε αυτό και το τρέξαμε, πέρασε ένα 

νόμο ο οποίος όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις αποκλείει από όλα τα 

δημόσια έργα. Το γνωρίζετε, συνάδελφοι; Αυτό είχαμε και συνάντηση και με 

τον Υπουργό Ανάπτυξης και με τον Γενικό Γραμματέα, άμεσα το είχαμε 

εντοπίσει η Ομοσπονδία των ηλεκτρολόγων, η ΠΟΣΕΗ, η οποία το έστειλε στη 

ΓΣΕΒΕΕ, η ΓΣΕΒΕΕ από την ημέρα που το ενημερωθήκαμε, δηλαδή Παρασκευή, 

τη Δευτέρα είχε συγκαλέσει όλες τις Ομοσπονδίες, τις Βιοτεχνικές Ομοσπονδίες 

της Αττικής είχαμε συνάντηση, κάναμε τις προτάσεις. Πετάει απ' όλα τα δημόσια 

έργα μας έχουν έξω. Από μηδέν ποσόν. Ακόμα να ξέρετε ότι κι ένας Δήμος 

σήμερα αν θα βγάλει ένα έργο, εγώ θα σας πω το πιο απλό. Στα νησιά που είναι 

που βγάζει ο Δήμαρχος τις λάμπες, έχει παρανομήσει. Δεν μπορεί να συμμετέχει 

και ξέρετε αυτό φωτογραφήθηκε κατευθείαν, ξέρουμε από πού προέρχεται ο 

πρώην Υπουργός, δηλαδή φωτογράφισε τους μηχανικούς. Αρα, λοιπόν, ένας 

μικρός ο οποίος θα ήταν ας πούμε από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων, γιατί δεν 

είναι μόνον ο κλάδος των  ηλεκτρολόγων, είναι των ψυκτικών, των υδραυλικών, 

όλα τα επαγγέλματα. 

 Αρα, λοιπόν, για να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο έργο θα πρέπει να έχεις 

από πίσω ένα μηχανικό. Εκεί λοιπόν, αυτό η ΓΣΕΒΕΕ το έτρεξε μέσω του 

Ινστιτούτου, κάναμε τις προτάσεις, ένα πολυσέλιδο αυτό, έχουμε ζητήσει 

συνάντηση και με τον κ. Καραμανλή, η οποία θα γίνει σε λίγες μέρες. Ο 

Υπουργός Ανάπτυξης μας δέχθηκε, όπως και ο Γενικός, εκεί ήθελα να σταθώ. 

Οτι η συμπεριφορά τους ήταν άψογη, δηλαδή εγώ δεν το περίμενα, γιατί θέλω 
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να λέμε και τις αλήθειες αυτές. Από τον Υπουργό Ανάπτυξης εγώ είχα άλλη 

εντύπωση. Διαπίστωσε την αδικία αυτή που έχει γίνει και άμεσα το παίρνει πίσω 

αυτό, δηλαδή η κυβέρνηση μέσα στις προσεχείς μέρες θα το τρέξει.  

 Ενημερώσαμε και την Αντιπεριφερειάρχη εδώ του Πειραιά, που 

προερχόμαστε από τον Πειραιά. Πρόεδρε, ξέρω ότι είχατε κι εσείς  μία 

συνάντηση, δεν ξέρω αν το γνωρίζατε αυτό το θέμα, γιατί κι εσείς εδώ πέρα, 

εμείς τουλάχιστον το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο εκπροσωπεί τους βιοτέχνες. Αρα, 

λοιπόν, δεν ξέρω αν έκανες τη συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη, γιατί μας 

είχε πει ότι θα είχατε και μία μαζί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηταν να κάνω σήμερα, αλλά πήρε φωτιά το Πέραμα και... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ωραία. Με την ευκαιρία αυτή, Πρόεδρε, βαλ' το κι εσύ. Θα 

πρέπει να το σηκώσουμε και να είμαστε, συνάδελφοι, παρών, διότι αν από κάτω 

η βάση δεν ενημερωθούν τα Επιμελητήρια, τα σωματεία και όλα αυτά, 

καταλαβαίνετε ότι θα πέρναγε. Βέβαια, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ο ευρωπαϊκός 

νόμος, εκεί λοιπόν σταθήκαμε, το οποίο κι εκεί το είδε και ο Υπουργός ότι είναι 

παράνομο αυτό που έγινε. Αυτά για το θέμα. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Εχει περάσει. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ελληνική νομοθεσία, ο 

Υπουργός το είδε τώρα το θέμα και έχει πάει, θα πάει υπό συζήτηση στη Βουλή 

για να λυθεί. Αυτές είναι και οι υποσχέσεις που έχουμε πάρει από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης, αλλά θα έχουμε και συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό 

Μεταφορών, τον Καραμανλή.  

 Στο καλοκαίρι, Πρόεδρε, μας είχες στείλει κάτι επιστολές από τις 

συναντήσεις που είχες. Είχαμε στείλει το θέμα της Παιδείας, όσον αφορά για το 

θέμα της Παιδείας είχαμε ζητήσει όταν θα πηγαίνατε στη συνάντηση αυτή, σας 

είχαμε στείλει κι ένα υπόμνημα αν θέλετε να καλεστούμε κι εμείς, να έχουμε κι 

εμείς  τις προτάσεις. Ακουσα ότι... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα γίνει στο μέλλον. Απλώς ήταν μια εθιμοτυπική αυτή που 

κάναμε.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Θα το κάνετε, ναι.  

 Μπράβο για την Εκθεση Θεσσαλονίκης, παρ' όλο ότι φέτος ήταν για 

πρώτη φορά που απουσίαζα ύστερα από τόσα χρόνια και δεν απουσίαζα... 

απουσίαζα διότι ήμουν εκτός, όχι εκτός Ελλάδος, εντός Ελλάδος αλλά ειδικοί 

λόγοι δεν μου επιτρέψανε φέτος να παρευρεθώ μετά από 10 χρόνια συνεχόμενα 

σχεδόν. Χαίρομαι αυτό, που τα τρία Επιμελητήρια συμπτύξανε τις δυνάμεις τους 

και αυτό είναι θετικό, πολύ θετικό και να το συνεχίσουμε αυτό όσον αφορά τα 

Επιμελητήρια. 

 Εντάξει, καλό είναι συνάδελφοι το τι κάνει ο καθένας μας εδώ από τη 

Διοίκηση. Εγώ δεν θα πω αυτό που είπε και ο Βασίλης εδώ πέρα. Εντάξει τώρα, 

δεν είναι λόγος να κατηγοράμε ο ένας τον άλλον. Ε, εντάξει. Δεν μπόρεσε να 

έρθει σε δύο, ο συνάδελφος τώρα, σε δύο κινητοποιήσεις. Εγώ Βασίλη μου δεν 

δικαιολογώ κανέναν, κάποια στιγμή κι εσύ δεν θα μπορούσες να έρθεις κι εγώ 

δεν θα μπορούσα, να κι εγώ λείπω τώρα τρία τέσσερα συμβούλια, δεν είναι 

λόγος ότι δεν ήθελα να είμαι εδώ στο συμβούλιο. Αλλοι λόγοι, κάπου αλλού 

ήμουνα στη Διοίκηση. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ορίστε; Δέκα συναντήσεις; Δέκα κινητοποιήσεις. Ε, τότε είναι 

αδικαιολόγητος. Τότε είναι αδικαιολόγητος. Δεν κάνω εγώ τον συνήγορο αλλά 

εντάξει. Τώρα το μικρόφωνο δεν αξίζει, δεν επιτρέπεται να λέγονται τέτοια 

πράγματα.  

 Το ασφαλιστικό το ξέρουμε, τις προτάσεις για το ασφαλιστικό. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Να συνεχίσω; Εκεί γίνεται διάλογος τώρα, αλλά δεν πειράζει. Να συγχαρώ 

τους αρτοποιούς για την ενέργεια αυτή που πράγματι κάνανε. Ηταν μια πολύ 
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επιτυχημένη, εγώ το έμαθα και από τον Πρόεδρό μου,  ήταν πραγματικά πολύ 

επιτυχημένη. Ο κλάδος μας ανταποκρίθηκε, συνάδελφε, προέρχομαι απο τον 

κλάδο των ηλεκτρολόγων, και το σωματείο μας με την επιστολή που στείλατε, 

στείλαμε κατευθείαν τον γραμματέα μας και ήταν εκεί πέρα και χαίρομαι, αυτό 

να το ξανακάνετε και του χρόνου. Ηταν πραγματικά μια πολύ καλή ενέργεια, η 

οποία είχε απήχηση, ακούστηκε, παρ' όλο σας λέω εγώ έλειπα, δεν ήμουν εδώ 

παρών όταν έγιναν αυτές οι εκδηλώσεις και οι δικές σας, αλλά πραγματικά 

αξίζουν και συγχαρητήρια για τον κλάδο τον δικό σας.  

 Εγώ μίλησα και με τον Πρόεδρό σας στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ 

την περασμένη βδομάδα. Απουσία κι εδώ βέβαια το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, 

απόν από την Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ. Το μόνο που έλειπε, δεν πειράζει. 

Αρμοδιότητες, Πρόεδρε... Εγώ δεν προέρχομαι, συνάδελφε, τουλάχιστον ο 

Αντιπρόεδρος μου έκανε παράπονα, γι' αυτό το λέω από το μικρόφωνο. Μου 

λέει δεν ενημερώνομαι, έτσι; Αυτό δεν φταίω εγώ, Αντιπρόεδρέ μου, αυτό είναι 

θέμα της Διοίκησης. 

 Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ενημερώσω για ένα 

πολύ ωραίο γεγονός, το οποίο έγινε το Σαββάτο που μας πέρασε. Στην εκπομπή 

του κ. Υποφάντη στον Σκάι, ήταν καλεσμένη η κα Λία Λάππα, με την οποία 

είχαμε κάνει την προηγούμενη εκδήλωση με το Επιμελητήριο, την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, η οποία κα Λία Λάππα, δημοσιογράφος, έχει γράψει δύο 

βιβλία, το ένα είναι για την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Στο τέλος της 

συνέντευξης ο κ. Υποφάντης τη ρώτησε, πες μας τι άλλο θέλεις να πεις και προς 

τιμήν της αναφέρθηκε ότι θέλω να ευχαριστήσω, είπε, το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο του Πειραιά για τη συμπαράστασή του, γιατί μαζί έχουμε κάνει 
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διάφορες ενέργειες και εκείνη τη στιγμή ο κ. Υποφάντης είπε, τον κ. Μιχάλαρο; 

Κι εγώ σαν Γενικός Γραμματέας ένιωσα πολύ όμορφα. Θέλω να σας το 

μεταφέρω αυτό, διότι πραγματικά ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους της. Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Λία η Λάππα πραγματικά, παρ' όλο που κάναμε την εκδήλωση, 

έχει προβάλει το Επιμελητήριό μας παντού. Το θεωρεί δικό της το Επιμελητήριο, 

θεωρεί δηλαδή ότι, μας θεωρεί φίλους, έχει ειδικά το γυναικείο τμήμα, 

πραγματικά έχουν καλή συνεργασία και μας βγάζει παντού. Μάλιστα είναι και... 

Κάτι είναι στο One Channel... Δηλαδή βγάζει τις εκδηλώσεις που κάνουμε το 

Επιμελητήριο, τις προβάλλει, μας αναφέρει συνέχεια και την ευχαριστούμε. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Και όταν της έστειλα και κάποιο μήνυμα, της είπα 

ευχαριστώ εκ μέρους του Επιμελητηρίου, σε ευχαριστούμε πολύ, σε είδα και της 

έστειλα και μια φωτογραφία κι εκεί ακόμα μου είπε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Αντιπρόεδρος δεν έχει ενημερωθεί γι' αυτά, 

Γραμματέα. Ο Αντιπρόεδρος δεν έχει ενημερωθεί ποτέ γι' αυτά. Ο Αντιπρόεδρος 

δεν ξέρει τίποτα ούτε για Υποφάντη ούτε για επιχειρηματικότητα. Πρέπει να μας 

ενημερώνεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οτι είπε η Λία η Λάππα ...; Συγγνώμη, άλλη φορά όταν λέει η Λία 

Λάππα αυτό ότι είπε για το Επιμελητήριο, θα ενημερώνουμε τον κ. 

Κωνσταντόπουλο.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε τώρα, αφήστε αυτά, πρέπει να 

ενημερωνόμαστε, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην τηλεόραση το είπε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι γι' αυτό. Από όλα τα τρία δεν έχω ενημερωθεί για 

τρία θέματα.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

54 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιο δεν έχεις ενημερωθεί;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για τρία θέματα εδώ. (Διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι, κλείνουμε το συμβούλιο. Ελα, η Αντιγόνη η Λιόση.  

ΛΙΟΣΗ: Ηθελα να αναφέρω για το θέμα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που 

πήραν για το επιχειρηματικό πάρκο στον Ασπρόπυργο δύο μέρες πριν από τις 

εκλογές και υπάρχει το θέμα ότι πάνε να δημιουργήσουν άλλο ένα πάρκο σαν 

της Βαμβακιάς που είναι εκεί στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα μαζί. Εμείς 

σαν ιδιοκτήτες και σαν επιχειρήσεις αντιδράσαμε και προσφύγαμε στο 

Συμβούλιο Επικρατείας ομαδικά πάρα πολλοί ιδιοκτήτες γης και επιχειρήσεις. 

Αυτό ήθελα να σας αναφέρω, γιατί υπάρχει πρόβλημα ότι εάν εφαρμοστεί, εάν 

προχωρήσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιγόνη, τα είπαμε αυτά. 

ΛΙΟΣΗ: Τα είπατε; Δεν ήμουνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινήσαμε στην αρχή, είπαμε για τον αναπτυξιακό. Τα είπαμε και 

μάλιστα ήταν η Χριστίνα εδώ που τα είπαμε. Χριστίνα, θέλεις κάτι άλλο να 

συμπληρώσεις γι' αυτό εσύ; Απλώς, είναι μια παγίδα, το είπαμε πριν, που πρέπει 

να το δούμε.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 
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