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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ    ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

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. Θα ξεκινήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι 

σήμερα 11/11/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 14/10/2019. 

2. Εγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 

Πειραιά. 

3. Συμπληρωματικές αποφάσεις επί του Ισολογισμού χρήσεως 2018 του 
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Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και των παρατηρήσεων των Ορκωτών 

Ελεγκτών. 

4. Προγραμματισμός δράσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά για 

το έτος 2020. 

5. Ανακατασκευή της αίθουσας συνεδριάσεων και 3ου ορόφου. 

6. Ανακοινώσεις.  

 Στη συνεδρίαση έχει προσκληθεί και παρευρίσκεται και είναι μαζί μας ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά 

(Κανάλι 1), ο κ. Τζεφεράκος Αλέξανδρος. 

 Καλώς ήλθατε, κ. Τζεφεράκο. Σε λίγο, μόλις τελειώσουμε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, περιμένουμε να έρθει και ένα θέμα που καίει πλέον τις επιχειρήσεις, 

ο Ειδικός Γραμματέας, ο κ. Κουρμούσης. Είναι ο Ειδικός Γραμματέας, είναι αυτό 

που αφορά τις 120 δόσεις, το πόσο πολύ μας καίει και πόσο πολύ θέλουμε ν' 

ακούσουμε τις καινούριες πληροφορίες που έχει να μας δώσει, γιατί ετοιμάζει 

κάποιες καινούριες, έχει προτείνει και ετοιμάζεται ένα καινούριο νομοσχέδιο, το 

οποίο πιστεύω θα ανακουφίσει λιγάκι τους επιχειρηματίες και τους 

επαγγελματίες. Θα είναι κοντά μας γύρω στις 7.30 η ώρα, έχει έρθει αρκετός 

κόσμος για να παρακολουθήσει αυτή τη συνεδρίαση και τη συνάντηση. 

 Να ξεκινήσουμε, λοιπόν, τα θέματα. Χίλια συγγνώμη τώρα οι 

προσκεκλημένοι, απλώς εμείς θα κάνουμε λίγο το Διοικητικό Συμβούλιο, όχι, 

μην αποχωρήσετε, καθίστε. Τιμή μας. Επιχειρηματίες είσαστε; Τιμή μας να μας 

ακούσετε κιόλας.  

 Καλωσορίζουμε και την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σαλαμίνας και 

είναι μαζί μας και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σπετσών, ο κ. 

Ορλάντος.  

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
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Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 14/10/2019. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου από 14/10/2019. Εγκρίνονται; 

 Εγκρίνονται ομόφωνα. 

  

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Εγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 

Πειραιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως πολύ καλά γνωρίζετε, το Επιμελητήριό μας έχει ξεπεράσει 

αυτό το σκόπελο, παρ' όλο που μετά τόσα χρόνια κρίσης το Επιμελητήριο 

κατάφερε και επιβίωσε. Εχουμε ήδη κάνει και αγορές στον από πάνω όροφο, 

έχουμε αγοράσει αρκετά γραφεία, αγοράσαμε ήδη πρόσφατα και το τελευταίο 

γραφείο και ακόμα ένα έχει μείνει για να κλείσουμε όλο το κομμάτι αυτό, το 

κομμάτι που θα πάει η Διοίκηση. Ηδη έχουμε ξεκινήσει και σήμερα θα γίνει και η 

παρουσίαση, θα γίνει κάποια στιγμή και η παρουσίαση του χώρου αυτού, της 

ανακατασκευής αυτού εδώ του χώρου, να γίνει μια σύγχρονη αίθουσα 

συνεδριάσεων. Οχι σύγχρονη με την έννοια αυτά που βλέπουμε. Απλώς, η 

αίθουσα αυτή έχει τεράστια ιστορία, είναι ένα Επιμελητήριο από το 1925, αυτή 

η αίθουσα πρέπει να ανακαινιστεί, είναι μες στην καρδιά του Πειραιά, να γίνει 

όπως είναι, να έχει το δικό της χαρακτήρα, απλώς να μπουν καλύτερα ηχητικά, 

να μπουν προτζέκτορες, να μπει μια σύγχρονη τεχνολογία, για να μπορείτε να 

το χρησιμοποιείτε και εσείς και εμείς στα καινούρια που έρχονται και στις 

καινούριες δράσεις που έχουμε.  
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 Είναι ένας προϋπολογισμός αναπτυξιακός, ένας προϋπολογισμός που 

προβλέπουμε να συμμετέχουμε σε περισσότερες εκθέσεις, να είμαστε κοντά στα 

μέλη μας περισσότερο, τώρα που έχουμε και μια καλύτερη οικονομική 

δυνατότητα και μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο κοντά. Το Επιμελητήριο έχει 

στηριχθεί πολύ δυνατά στα πόδια του, άρα λοιπόν μπορεί να είναι ακόμα πιο 

δυνατά κοντά στα μέλη του και ζητάμε από σας συμμετοχή με δράσεις, με 

ιδέες, με γνώσεις, κι εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε, ή θα σας έρθει ένα 

ερωτηματολόγιο σε ποιες εκθέσεις του εξωτερικού θέλετε το Επιμελητήριό μας 

να συμμετέχει. Είσαστε άνθρωποι που έχετε εξωστρέφεια, κάνετε εξαγωγές, 

έχετε, γιατί μας ακούει και κάποιος κόσμος που δεν είναι μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά είναι ένα Επιμελητήριο 

παραγωγικό, έχει την παραγωγή, έχει τη βιοτεχνία, έχει τη μεταποίηση και είναι 

μεγάλη μας χαρά να εκπροσωπούμε αυτούς τους κλάδους που είσαστε εσείς 

εδώ και εκπροσωπείτε, φυσικά μέσα από εσάς εκπροσωπούνται οι κλάδοι σας.  

 Αρα, λοιπόν, σκεφτείτε, δουλέψτε το, να οργανωθούμε το 2020 να 

δούμε πού μπορούμε να συμμετέχουμε μαζί με το Enterprise Greece, να πάμε 

σε εκθέσεις που θα αφορά πλέον τις επιχειρήσεις μας, να προβάλλουμε τα δικά 

μας προϊόντα, να μπούμε στην παγκόσμια αγορά.  

 Ο προϋπολογισμός αυτός, λοιπόν, θα μιλήσει και ο Οικονομικός Επόπτης, 

είναι εδώ και η υπεύθυνη και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία, Μαρία, σε 

ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η Προϊσταμένη του τμήματος Δ/Ο, η Μαρία η 

Κουλούρα, που θα σας πει αν έχετε κάποιους προβληματισμούς για τον 

προϋπολογισμό, θα σας κάνει κάποια ειδική ενημέρωση.  

 Εχετε το λόγο.  

ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Τα καλά τα είπε ο Πρόεδρος. Εγώ θα 

σας πω τους αριθμούς.  

 Τα έσοδά μας για το 2020 έχουμε προβλέψει να είναι 3.798.342 ευρώ, τα 
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έξοδά μας είναι 3.597.612 ευρώ. Το πλεόνασμά μας είναι αυτό που απεικονίζεται 

στο φύλλο Προϋπολογισμού που έχετε στη διάθεσή σας. Οπως είπε και ο 

Πρόεδρος είναι αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός, έχουμε προβλέψει για την 

ανακαίνιση που θα μιλήσει αργότερα. Τα περισσότερα έσοδά μας είναι από το 

ΓΕΜΗ και όπως αυτό είναι το βασικό θέμα. Το αποθεματικό μας αυτή τη στιγμή 

είναι 1.170.000. Αυτά είναι τα βασικά θέματα, σε ό,τι άλλο μας ζητήσετε 

μπορούμε να σας απαντήσουμε τόσο εγώ όσο και η κα Μαρία Κουλούρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρσι αντίστοιχη περίοδο πόσο αποθεματικό είχαμε;  

ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ: Λίγο μικρότερο, αυτή τη στιγμή δεν το έχω δίπλα. Σχεδόν το 

ίδιο ήταν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε πέρσι 968.000 και φέτος πόσο περίπου είπαμε; 1.188.000. 

Αρα, λοιπόν, είναι θετικό πάλι το πρόσημο.  

 Μαρία, μπορείς να έρθεις στο βήμα; Θέλει κάποιος κάτι συγκεκριμένο; 

Εχει μοιραστεί. Εχει κάποιος κάποια ερώτηση; Ωραία.  Αρα, λοιπόν, εγκρίνεται; 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Προϋπολογισμό χρήσης 2020 

όπως επισυνάπτεται. 

ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ: Πρόεδρε, συγγνώμη. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να 

ευχαριστήσω την κα Κουλούρα και όλο το Οικονομικό Τμήμα, γιατί γίνεται 

μεγάλη προσπάθεια και τους ευχαριστούμε ακόμη μια φορά. 

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, μας μένουν κάποια χρήματα να ξέρετε, το γνωρίζετε, 

όχι μένουν χρήματα, μένουν κάποιες δράσεις, το οποίο μένουν υλικά, από 

ευρωπαϊκά προγράμματα που διατελούμε, παίρνουμε μηχανολογικό εξοπλισμό, 

δηλαδή συμμετέχουμε και προσπαθούμε να είμαστε δίπλα και στις ομάδες 

ανθρώπων, δηλαδή τώρα έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα Γυναικεία 

Επιχειρηματικότητα. Ηδη φεύγει μια αποστολή με γυναίκες επιχειρηματίες την 
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Τετάρτη πάει στην Ισπανία. Εχουμε ένα άλλο που είχαμε τα λιμάνια της 

Αδριατικής. Ηδη γίνεται το μεγάλο συνέδριο που το κάνουμε τέσσερις, θα 

είσαστε καλεσμένοι όλοι φυσικά και πρέπει να παρευρεθείτε, είναι η εκδήλωση 

που γίνεται 4 Δεκεμβρίου. Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που είναι από το 

Adrian. Εδώ θα γίνουν κάποιες, έρχεται τώρα η δράση σε μας, εδώ θα είμαστε 

μαζί να το δουλέψουμε, ειδικά έχουμε το κομμάτι εμείς της ναυπηγοεπισκευής 

και το κομμάτι της ναυτιλίας που είναι πάρα πολύ δυνατό και ισχυρό στο 

Επιμελητήριό μας, άρα λοιπόν αυτή η εκδήλωση πρέπει να έχει μια σοβαρή προς 

τα έξω, μια επικοινωνία καλή και αξιόλογη. 

 Λοιπόν, προχωράμε. Ηδη πήραμε κι ένα πρόγραμμα που είναι γύρω στο 

1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εκεί θα βοηθήσουμε τον κλάδο των βενζινοπωλών, είναι 

κατάρτιση, εκπαίδευση εργαζομένων σε καινούριες τεχνολογίες, στα καινούρια 

συστήματα που χρησιμοποιούν πλέον τα βενζινάδικα, σε θέματα ασφαλείας, σε 

θέματα εξυπηρέτησης, σε θέματα χρήσης λογισμικών και όλα αυτά. Το 

Επιμελητήριό μας λοιπόν θα συμμετέχει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Βενζινοπωλών, πήραμε εμείς το πρόγραμμα αυτό και θα μπορέσουμε μέσα από 

αυτό το πρόγραμμα να εκπαιδευτούν όλοι αυτοί που ασχολούνται με το κομμάτι 

των καυσίμων και της ενέργειας. 

 Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο στα επόμενα θέματα λιγάκι σύντομα. 
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Συμπληρωματικές αποφάσεις επί του Ισολογισμού χρήσεως 2018 του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και των παρατηρήσεων των 

Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος θα το εισηγηθεί το θέμα αυτό; Μαρία;  

ΚΟΥΛΟΥΡΑ: Καλησπέρα κι από μένα. Από το Υπουργείο ζητήθηκαν 

τηλεφωνικά ορισμένες διευκρινίσεις που αφορούν στον Ισολογισμό του 2018 

και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, όπως προσάρτημα, έκθεση ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων κ.λπ.  

 Θα ενημερώσουμε εγγράφως το Υπουργείο ότι: α) πρόβλεψη στις 

απαιτήσεις δεν έχει γίνει γιατί δεν ορίζεται ρητά σε κάποια νομοθεσία και β) 

σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 2081/2018 του ΣΛΟΤ για την περίπτωση που δε 

συνταχθούν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να γίνεται εκτενής 

αναφορά στο προσάρτημα όπου θα αναλύονται οι λόγοι για τη μη σύνταξη και 

θα παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία των θυγατρικών επιχειρήσεων. Το 

Επιμελητήριο εχει προβεί σε αυτήν την ενέργεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε κάποια ερώτηση, κάτι συγκεκριμένο για το θέμα αυτό; 

Οχι, ωραία. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα όλα τα παραπάνω. 
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ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Προγραμματισμός δράσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά 

για το έτος 2020. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο προγραμματισμός δράσεων είμαστε υποχρεωμένοι και από τη 

νομοθεσία να τον κάνουμε. Εμείς κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα 

κάνουμε έναν προγραμματισμό να συνεχίσουμε όλα αυτά που κάνουμε, μαζί με 

όλους σας φυσικά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και θέλω να το ευχαριστήσω 

γιατί συμμετέχει σε όλες τις δράσεις που κάνει το Επιμελητήριο.  

 Ενα που πρέπει να συνεχίσουμε, που το έχουμε πάρει από την αρχή και 

το θεωρούμε βασικό και ουσιαστικό, αφού έχουμε έλλειψη τεχνιτών στη χώρα 

μας, είναι η αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η σύνδεση 

με την παραγωγή. Αυτό το φωνάζουμε, το κάνουμε, έχουμε πολύ καλή 

συνεργασία και με τη ΓΣΕΒΕΕ τώρα που βλέπω εδώ τον κ. Μουστάκα.  

 Προσπαθούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να πείσουμε την κοινωνία ότι 

πρέπει να ξαναμπεί στα τεχνικά επαγγέλματα, να ξαναξεκινήσει η χώρα να 

δημιουργεί και να παράγει. Αρα, είμαστε σε καλό δρόμο, ήδη έρχονται πολλά 

νομοθετήματα που βοηθάνε αυτή την προσπάθεια. Εμείς θα συνεχίσουμε, 

συνέχεια θα το κάνουμε. Μάλλον θα ετοιμάσουμε ένα συνέδριο, όπως είχαμε 

κάνει τότε στο Ευγενίδειο  που ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο, θα το 

ξανακάνουμε κάτι τέτοιο μες στο 2020. Πιστεύω ότι γύρω στο Σεπτέμβρη του 

χρόνου να γίνει αυτό, να γίνει ένα συνέδριο πάλι που να ξανατονίσουμε και να 

δούμε τα βήματα που κάναμε από το 1ο συνέδριο σ' αυτό το 2ο συνέδριο, να 

δούμε τα αποτελέσματα. Και να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που βοήθησαν και ποιοι 

ήταν αυτοί που είναι πάντα απών. 
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 Το άλλο είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μελών του 

Επιμελητηρίου. Αυτό το είπα και πριν, είναι το εκθεσιακό κομμάτι του 

Επιμελητηρίου μας. Εκεί θα συμμετέχουμε με εκθέσεις, θα προσπαθήσουμε, θα 

σας κάνουμε το ερωτηματολόγιο. Ηδη θα βγει μια επιτροπή από τη Διοικητική 

και από κάποιους φορείς για να προσπαθήσουμε να δούμε τις ανάγκες πλέον 

που έχουν τα μέλη μας και πώς μπορούμε να έχουμε την εξωστρέφεια. Θα σας 

έρθει το ερωτηματολόγιο σύντομα, πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου θα έχετε 

πάρει και εκεί καλό είναι να το λάβετε πολύ σοβαρά, μην το αφήσετε να φύγει. 

Να το σημειώσετε, να το διαβάσετε, να το μελετήσετε και ό,τι αφορά τον κλάδο 

σας και σε ποιες χώρες θέλετε να συμμετέχετε να το τονίσετε.  

 Στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Εδώ να δώσουμε 

συγχαρητήρια στις γυναίκες του Επιμελητηρίου μας. Πραγματικά είμαστε 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και είμαστε από τα λίγα Επιμελητήρια στην Ελλάδα που 

έχουμε τόσες πολλές γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι όμως γυναίκες οι 

οποίες πραγματικά έχουν κάνει τρομακτικά πράγματα. Δηλαδή, έχουν κάνει 

βραδιές, έχουν ενημερώσει, ενημερώνουν τις γυναίκες με το δικό τους τρόπο, 

με τη δικιά τους χάρη και προσπαθούν και κάνουν συνέχεια. Τώρα βγαίνουν και 

στην περιφέρεια και 25 όπως ξέρετε, 25 Νοεμβρίου έχουμε στα Μέγαρα μια 

πολύ καλή εκδήλωση πάλι για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, πώς η γυναίκα 

μπορεί να αντιμετωπίσει και γενικά όπως είναι σήμερα η σημερινή κατάσταση 

και πώς μπορεί να βγει μπροστά και με τι εργαλεία μπορεί να αξιοποιήσει και να 

χρησιμοποιήσει για να βγει μπροστά και να κάνει τη δικιά της επιχείρηση και τη 

δικιά της παραγωγή αν είναι βιοτεχνική επιχείρηση, αν είναι εμπορική επιχείρηση 

πώς θα μπορεί να προβάλλει τα προϊόντα της ή να προβληθεί η ίδια ή να 

προβάλλει το μαγαζί της. Οι τεχνολογίες τρέχουν και θα σας πω κάτι που μου 

έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.  

 Ημασταν τώρα στο συνέδριο που έγινε στη Ρώμη, που ήταν όλα τα 
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Επιμελητήρια της Ευρώπης. Εκεί ήταν κάποιο υψηλό πρόσωπο από την Google. 

Εκεί λοιπόν είπε ότι όταν εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε το μικρό τηλέφωνο, 

όλη η τεχνολογία μας, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, εμείς, η Google, η Nokia 

όλοι ψάχναμε να βρούμε να φτιάξουμε το μικρό τηλέφωνο. Ξαφνικά έρχεται 

αυτός από την iphone, ο Τζομπς, πώς λέγεται αυτός, και φέρνει μια παντόφλα 

και λέει αυτή είναι η τεχνολογία. Πηγαίναμε εμείς τα τόσα, μας φέρνει αυτός 

ένα μεγάλο. Γιατί η τεχνολογία ήταν εδώ, ήταν ένας υπολογιστής. Ολα έχουν 

πάει εδώ.  

 Αρα, λοιπόν, και οι επιχειρήσεις μας έχουν μείνει πολύ πίσω στην 

τεχνολογία. Πιστεύω ότι η αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης, της 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και αυτό που έρχεται, η τέταρτη βιομηχανική 

επανάσταση για τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις και τις παραγωγικές επιχειρήσεις 

είναι μπροστά και το Επιμελητήριο πρέπει να είναι μπροστά. Γι' αυτό πρέπει να 

φτιάξουμε μια αίθουσα που είπαμε θα ξεκινήσει τώρα, να είναι σύγχρονη αυτή, 

να είναι σύγχρονη γι' αυτό που έρχεται για να μπορεί να χρησιμοποιείται από 

εσάς, να γίνονται ειδικές παρουσιάσεις και να έχουμε και τη σύνδεση πλέον, να 

έχουμε ένα σύστημα που θα συνδεόμαστε με τα νησιά μας. Δηλαδή, γιατί ήρθαν 

σήμερα από τις Σπέτσες, πώς θα έρθουν από τα Κύθηρα, πώς θα έρθουν από τα 

Αντικύθηρα; Να κάνουμε Διοικητικά Συμβούλια και να είναι στις οθόνες απ' όλα 

αυτά τα νησιά και να κάνουμε ανοιχτό Διοικητικό Συμβούλιο με όλο αυτό τον 

κόσμο που είναι μακριά να συμμετέχει και να μπορεί να προχωρήσει. Να 

μπορούμε να μπούμε μέσω της νέας τεχνολογίας που τώρα απλόχερα και πολύ 

οικονομικά είναι μπροστά μας  

 Στήριξη startup επιχειρήσεων. Το ξέρετε ότι οι startup επιχειρήσεις από 

το περσινό φόρουμ και το φετινό φόρουμ εμείς είμαστε δίπλα στα νέα παιδιά, 

στις νέες ιδέες, στην καινοτομία και μπορούμε να κάνουμε κι άλλα. Τα νέα 

παιδιά αυτά λοιπόν ήταν καταπληκτικά, σας είχαμε στείλει την πρόσκληση, δεν 
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ξέρω ποιοι πήγατε στο Γκάζι και πόσοι είχατε πάει πέρσι στην Ελευσίνα. Αυτά τα 

νέα παιδιά έχουν πολύ καλές ιδέες, δυναμικές ιδέες, αγοράζονται από πολύ 

μεγάλες εταιρείες, είναι η καινοτομία αυτό που μας λείπει στη χώρα και αυτή τη 

στιγμή το χαμόγελο έρχεται πιστεύοντας σ' αυτά τα παιδιά. Κι εμείς πιστεύουμε 

σ' αυτά τα νέα παιδιά, όχι όμως μόνον γι' αυτό που έγινε στο Γκάζι. Αυτό που 

κάναμε στις Σπέτσες το καλοκαίρι, 200 χώρες συμμετείχαν, πόσα παιδιά ήταν; 

200 παιδιά, πόσα ήταν περίπου; Ανάποδα το είπα, 250 παιδιά από 50 χώρες και 

κάνανε κάτι καταπληκτικό στις Σπέτσες. Πήρανε παλιά παραδοσιακά 

επαγγέλματα, ήταν αρχιτέκτονες και δημιούργησαν γλυπτά μέσα στο νησί. Και 

αυτά έμειναν μες στο νησί και δείχνουν ότι η νέα τεχνολογία και τα νέα παιδιά 

πώς συνδυάζουν το παλιό με το καινούριο. 

 Το άλλο, ενέργειες ενημερώσεις των μελών του Επιμελητηρίου μας με 

κάθε πρόσφορο μέσο, το είπα και πριν. Ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, 

σεμινάρια, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο μπορούμε να το κάνουμε συνέχεια. 

Συμμετοχή σε εκθέσεις, οργάνωση κλαδικών εκθέσεων, τα είπαμε αυτά. 

Υλοποίηση προγραμμάτων, είπαμε έχουμε το Adrion, έχουμε αυτό με τη 

γυναικεία επιχειρηματικότητα, έχουμε Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων 

Εμπόρων Καυσίμων, έχουμε προγράμματα ΛΑΕΚ, έχουμε προγράμματα 

κατάρτισης τεχνικών ασφαλείας και ΕΦΕΤ. Και πολλά άλλα που εσείς πρέπει να 

προτείνετε. Σας τα έχουμε στείλει στο μέιλ σας, επειδή σήμερα έχουμε και 

καλεσμένους καλό είναι να τα δείτε. Δεν το κλείνουμε το θέμα αυτό, τον 

προγραμματισμό των δράσεων. Αφήνουμε ένα δεκαήμερο. Στείλτε άλλες 

προτάσεις, ό,τι άλλο σκέπτεστε, ό,τι άλλο θέλετε να μπει μες στον 

προγραμματισμό δράσεων, να μπει για να το στείλουμε και στο Υπουργείο ότι 

πάνω σ' αυτό τον μπούσουλα θα μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε, θα 

προχωρήσουμε το 2020.  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το κείμενο του προγραμματισμού 
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δράσεων του ΒΕΠ για το 2020 όπως συντάχθηκε και επισυνάπτεται από τη 

Διοικητική Επιτροπή. 

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Ανακατασκευή της αίθουσας συνεδριάσεων και 3ου ορόφου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα εδώ θα γίνει μια παρουσίαση από τον αρχιτέκτονα. Λιγάκι 

όμως να περιμένει λιγάκι, να τελειώσουμε λίγο με το 6ο θέμα. 

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τζεφεράκο Αλέξανδρο, το 

Κανάλι 1 του Πειραιά. Καταρχήν, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που 

συμμετέχετε, που ήρθατε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο, να σας γνωρίσει 

και το Διοικητικό Συμβούλιο και το σώμα και να ευχαριστήσουμε και το 

Ραδιόφωνό σας γιατί πραγματικά μας έχει βοηθήσει. Οτιδήποτε κάνουμε είναι 

πάντα συμπαραστάτης στο έργο μας. 

 Πάντα μας βοηθάει και πιστεύω ότι και τώρα με την καινούρια Διοίκηση 

πάλι το ίδιο θα συνεχίσει. Καταρχήν, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά 

μας τον Γενικό Γραμματέα, να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, άρα θα έχουμε 

πιο άμεση και επίσης είναι πολύ καλός, στο λέω φιλικά, δώστε του και μια 
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εκπομπή.  

 Εχετε το λόγο.  

ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτές τις μέρες 

προσπαθούμε να ενημερωθούμε και να δούμε τα πράγματα στο ραδιόφωνο του 

Πειραιά. Εμείς εδώ γεννημένοι, μεγαλωμένοι Πειραιώτες, έχουμε μεγαλώσει με 

αυτό το ραδιόφωνο. Βέβαια, το ραδιόφωνο όπως όλοι μας το ακούμε ίσως στο 

αυτοκίνητο, ξέρω 'γω καμιά φορά στην ξεκούραση, στην ώρα της δουλειάς. Και 

διάβαζα τους σκοπούς του ραδιοφώνου μας όταν ιδρύθηκε από τους ιδρυτές 

του. Θα προσπαθήσουμε απλώς να τους εφαρμόσουμε τους σκοπούς, διότι μες 

στους σκοπούς περιλαμβάνεται η υποβοήθηση και ανάπτυξη της οικονομικής 

δραστηριότητας με την παροχή ευκολότερης πρόσβασης και μεγαλύτερης 

διείσδυσης σε προβολή στις τοπικές οικονομικές μονάδες.  

 Είναι ο 4ος από τους σκοπούς του ραδιοφώνου μας. Και εμείς μέσα στους 

υπόλοιπους και αυτό το σκοπό, ο οποίος αφορά την επιχειρηματικότητα της 

οποίας εσείς είσαστε ουσιαστικοί εκπρόσωποι, θα στηρίξει με κάθε του δύναμη.  

 Επίσης, ως δημοτικός σύμβουλος που ασχολήθηκα με τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα, χαίρομαι που βλέπω ότι τα χρησιμοποιείτε, αν και η πατρίδα μας 

και ιδίως ο επιχειρηματικός κόσμος δεν τα γνωρίζει, δεν υπάρχουν προσβάσεις 

σε συμβούλους οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν αυτή τη χρηματοδότηση και 

το εργαλείο αυτό χάνεται. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα ότι 

χρησιμοποιείτε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, επειδή έτυχε να έχω 

δραστηριοποιηθεί σ' αυτό τον τομέα και τα ευρωπαϊκά προγράμματα μας 

περιμένουν, περνάνε τα λεφτά δίπλα από τα πόδια μας κι εμείς δεν σκύβουμε να 

τα πιάσουμε κι αυτό οφείλεται κυρίως στην ανυπαρξία στελεχών. Εσείς είσαστε 

από τα πιο έμπειρα Επιμελητήρια και σίγουρα έχετε στελέχη ικανά. 

 Ο Δήμος έχει κερδίσει πράγματα τα οποία τελευταία τετραετία με την 

ΟΧΕ, την έχετε υπόψη σας Πρόεδρε την ΟΧΕ, έχει πολλά πράγματα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε υποβάλει πρόταση να συμμετέχουμε κι εμείς. 

ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Οτι έχετε και προτάσεις, έχετε και 

δυνατότητες και παρέχει υποχρεωτική η ΟΧΕ η καινούρια, γιατί δεν θα 

μπορέσουμε ούτε εμείς να την απορροφήσουμε εάν δεν συνεργαστούμε μαζί 

μας. Και όπως ξέρετε το Blue Growth και η ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα είναι 

στόχοι κοινού, τους οποίους θα βοηθήσουμε και μέσα από το ραδιόφωνο, γιατί 

αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε restart ξεκινώντας από το να 

αλλάξουμε τεχνολογία για να μας ακούνε όλοι, για να μας βλέπουν, να μας 

βλέπουν εννοώ στο διαδίκτυο και μέσα σ' αυτή την προσπάθεια θα ζητήσουμε, 

χωρίς να εκμεταλλευόμαστε τη φιλία και την συνεργασία, τη δυνατότητα της 

πρόσβασης στα μέλη σας, χωρίς να παραβαίνουμε τους κανόνες του GDPR, της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων, για να ενημερώνουμε για θέματα τα 

οποία άπτονται των δικών σας δραστηριοτήτων και τα οποία εμείς μπορούμε να 

τα υποστηρίξουμε. 

 Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

 Και να κλείσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο με κάποιες ενέργειες, τι 

δράσεις κάναμε τον περασμένο μήνα.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα σας ενημερώσω 

για τις ενέργειες που γίνανε 14/10/2019 έως και σήμερα. Και αυτά που 

προγραμματίζουμε. 

 Η ομάδα γυναικείας επιχειρηματικότητας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 

Πειραιά σε συνεργασία με την ΜΚΟ MeXOXO και την υποστήριξη του ιδρύματος 

Coca Cola και την χορηγία επικοινωνίας του Καναλιού 1, διοργάνωσε το 1ο 

Counting Stars Education Party στον Πειραιά. Η MeXOXO έχει δώσει από τότε 

τρεις υποτροφίες για γυναίκες μέλη του Επιμελητηρίου μας. Η κα Βίκυ 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

22 

Μαυρομάτη αν θέλει να μας πει. Θα μας πείτε γι' αυτό που οργανώσαμε, το 

Education Party;  

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ: Καλησπέρα. Ηταν το πρώτο εκπαιδευτικό πάρτυ που κάναμε 

οι γυναίκες. Δεν ήταν απλά συμβουλευτική και ενδυνάμωση, είχε μέσα και 

εκπαίδευση σε θέματα που είχαν να κάνουν με το marketing, τα social media, 

γενικότερα με τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να 

ενδυναμώσουμε τις επιχειρήσεις μας. 

 Επίσης, μάθαμε λίγο και για τις δικτυώσεις, τις συνέργειες που μπορούμε 

να έχουμε και συνεχίζουμε όπως είπε και ο Πρόεδρος, πάμε τώρα στην 

περιφέρεια.  

 Οι τρεις υποτροφίες που είπαν από τη MeXOXO είναι δύο one to one, 

είναι μέσω διαδικτύου, δηλαδή online από το χώρο δύο γυναίκες επιχειρηματίες 

θα μπορούν να εκπαιδευτούν, η εκπαίδευση είναι ότι φτιάχνουν το 

επιχειρηματικό τους σχέδιο με μία πενταετή πρόβλεψη και ό,τι χρειάζεται για να 

στηρίξουν, να ενδυναμώσουν την επιχείρησή τους με τη βοήθεια της MeXOXO 

και συμβούλων, αυτό είναι δωρεάν. Και η άλλη είναι face to face από την ίδια 

την κα Κόκοτα. Αυτό έχουν τη δυνατότητα τρεις επιχειρήσεις μέσω του 

Επιμελητηρίου να το αξιοποιήσουν σαν εργαλείο και συνεχίζουμε. 

 Αυτά, ευχαριστώ.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Συγχαρητήρια και για την πολύ ωραία συνέντευξη, μεταξύ 

άλλων, που δώσατε στο Κανάλι 1 με την κα Ελπίδα. 

 Προχωράμε ανακοινώντας ότι διοργανώνουμε στις 25/11/2019 και ώρα 

5.30 στα Μέγαρα συμβουλευτική ενδυνάμωσης γυναικείου επιχειρείν.  

 Επίσης, οργανώνουμε στις 3 και 4/12 εκδήλωση με το NEWBRAIN.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αυτό που σας είπα με τα λιμάνια.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Επίσης, στις 6/12 έχουμε στο ξενοδοχείο Ελευσίνα μια πολύ 
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όμορφη εκδήλωση για την οδηγία Σεβέζο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το ξενοδοχείο Ελευσίνα. Γίνεται μια εκδήλωση, εδώ θα το 

κάνουμε μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ό,τι αφορα τη συνθήκη Σεβέζο. 

Εδώ ο δυτικός Πειραιάς, το κομμάτι από το Πέραμα, Κερατσίνι, η Δυτική Αττική, 

εκεί είναι μεγάλες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, πετρελαϊκές, τα μεγάλα τα 

δύο διυλιστήρια, αποθήκες, η Ρεβιθούσα, εδώ πέρα τα καζάνια που είναι στο 

Πέραμα, αυτές όλες διέπονται από μία οδηγία Σεβέζο. Η οδηγία Σεβέζο είναι 

κάτι, θέλω να το ξέρετε, ήταν μία πόλη στην Ιταλία η οποία ξαφνικά έγινε ένα 

ατύχημα, τεχνολογικό ατύχημα μεγάλο, ξαφνικά πέφτανε, εδώ είναι και ο 

γιατρός και το γνωρίζει, ξαφνικά το πρώτο που βλέπανε ήταν τα πουλιά 

πέφτανε κάτω, πεθαίνανε τα πουλιά από τον αέρα, μετά τα ζώα και μετά οι 

άνθρωποι πέφτανε κάτω ο ένας πίσω από τον άλλον. 

 Αυτό λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να είναι 

ενημερωμένος ο πολίτης, ενημερωμένος ο κόσμος. Δυστυχώς, εμείς δεν είμαστε 

ενημερωμένοι, ούτε το έχει πάρει κανένας σοβαρά. Φοβούμενος μεν 

αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών δεν ενημερώνουν όμως τον κόσμο, να είναι 

ο κόσμος ενημερωμένος, γιατί σε περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος τι θα 

κάνει. Εγώ πιστεύω ότι, εγώ που ζω στη Δυτική Αττική παραδείγματος χάρη, 

δεν με έχει ενημερώσει ποτέ κανένας ή τα παιδιά μου, τι θα κάνουμε σε 

περίπτωση που γίνει ένα μεγάλο τέτοιο τεχνολογικό ατύχημα. Το ίδιο και στο 

Πέραμα, το ίδιο και στο Κερατσίνι. Αρα, λοιπόν, δεν είναι απλά τα πράγματα. 

Εδώ πρέπει άμεσα να το δούμε, εμείς ήδη στείλαμε μία επιστολή προς τον 

Πρωθυπουργό, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και 

Υγείας, τους θέσαμε τα θέματα αυτά, ήδη το Ανάπτυξης προς τιμήν τους την 

επόμενη μέρα μας κάλεσε και ενώ είχαμε σκοπό να κάνουμε το Φεβρουάριο την 

εκδήλωση μας ανάγκασε ειλικρινά να το κάνουμε αρχές Δεκεμβρίου γιατί είδαν 

κι αυτοί τη σοβαρότητα του θέματος και είδαν τα σχέδια ότι πρέπει εκεί να 
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γίνουν μεγάλες διορθώσεις και να ξαναδούμε από την αρχή, γιατί τα 

τεχνολογικά ατυχήματα δεν σε ειδοποιούν. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν 

στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα, στο Πέραμα, στο Κερατσίνι, 

ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ένα τεχνολογικό ατύχημα, που εκεί μετά δεν 

μπορεί να λέμε ότι δεν ξέραμε πάλι ή να πηγαίνουμε πίσω από τα γεγονότα. 

Πρέπει κάποια στιγμή να είμαστε και λίγο μπροστά από τα γεγονότα. 

 Αρα, λοιπόν, για μας είναι ουσιαστικό όχι μόνο για τις επιχειρήσεις μας 

αλλά και γιατί το οφείλουμε στην κοινωνία, να ενημερώσουμε τους πολίτες και 

την κοινωνία, σε συνεργασία φυσικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Δήμους 

κι όλα αυτά, να ενημερώσουμε την κοινωνία ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να 

γίνει ένα μεγάλο τεχνολογικό ατύχημα. Πρέπει να είστε προστατευμένοι, να 

ξέρετε τι θα κάνετε, να έχετε ενημερώσει τα παιδιά σας, γιατί βλέπουμε 

φαινόμενα που δυστυχώς ενώ είναι δίπλα σε πυριτιδαποθήκες πάνε αγοράζουν 

οικόπεδα και πανάκριβα μάλιστα, να φτιάξουν σπίτια. Ε, κάποια στιγμή αυτό η 

πολιτεία πρέπει να λάβει τα μέτρα της να σταματήσει αυτό.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Συνεχίζουμε. Σχετικά με το ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Συμμετέχουμε στη διαβούλευση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και θα 

καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τα μέλη μας στα νησιά. Επίσης, τελευταία 

ανακοίνωση που έχουμε να σας κάνουμε, είναι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Πειραιά τίμησε με την κατάθεση στεφάνων την 28η Οκτωβρίου. Στον Πειραιά 

ήταν ο κ. Κωνσταντόπουλος ο Α' Αντιπρόεδρος, στο Κερατσίνι ήταν η 

υπεύθυνος Συμβουλευτικής η κα Περηφάνου, στη Σαλαμίνα ήταν ο κ. 

Φανουργάκης ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ και ο κ. Τριποδάκης ήταν στα Μέγαρα που μας 

εκπροσώπησε, στην Ελευσίνα συγγνώμη, και Μέγαρα ήταν ο κ. Παπαηλίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ να θέσω λιγάκι ένα θέμα. Καλό είναι τώρα την 25η Μαρτίου 

να καταθέτουμε στεφάνια σε όλες τις πόλεις μέλη μας. Εδώ θέλω να δηλώσετε 

συμμετοχή που μπορείτε εσείς να καταθέτετε στεφάνι, γιατί πρέπει, καλό είναι 
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στις εθνικές αυτές γιορτές να συμμετέχει το Επιμελητήριο, μια γιορτή που κάνει 

η πατρίδα μας γιατί πάντα συμμετείχαμε στις δύο μεγάλες πόλεις, στις έδρες του 

Νομού. Μία στην Ελευσίνα και μία στον Πειραιά. Τώρα καλό είναι να 

συμμετέχουμε και σε άλλες πόλεις, ήδη μας έρχονται προσκλήσεις, αρκετά 

μέλη, 41 μέλη είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική θα καλύπτει 

περιοχές που δεν έχουμε εκπροσώπους, εσείς που είστε από κάποιες πόλεις να 

συμμετέχετε να καταθέτετε στις πόλεις που ανήκετε. 

 Αρα, από την 25η Μαρτίου λάβετέ το υπόψη και δηλώστε μάλλον πού 

θέλετε και πού πρέπει. Στις Σπέτσες π.χ. βλέπω τον Κατσώρη. Γιατί να μην 

καταθέταμε στις Σπέτσες; Είναι ο Βαγγέλης ο Κατσώρης, ήταν εκεί. Γιατί να μην 

καταθέσει; Ετσι, Βαγγέλη; Την επόμενη  λοιπόν καταθέτεις στεφάνι.  

 Τελειώσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα θα γίνει μια παρουσίαση. 

Καταρχήν να απεγκλωβίσουμε και να χαιρετίσουμε τον Πρόεδρο του Καναλιού 

1, έρχομαι κι εγώ κάτω, χίλια συγγνώμη, θα γίνει η παρουσίαση της καινούριας 

αίθουσας του Επιμελητηρίου μας. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω, συγγνώμη 

που το παρέλειψα, την ΕΡΤ που είναι σήμερα μαζί μας, έχει τηλεοπτική κάλυψη 

και την ομιλία την επόμενη που έχουμε για τις 120 δόσεις και πάλι τους 

ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμούν σήμερα.  

ΒΑΛΗΣ: Επειδή είπατε προηγουμένως κάτι για την προστασία του 

περιβάλλοντος και του κόσμου από ατυχήματα και τέτοια, ήθελα απλώς να 

αναφέρω αν εσείς μπορείτε να εξασκήσετε κάποια σχετική πίεση. Είμαστε η 

μόνη χώρα στον κόσμο η οποία, όχι στον κόσμο, στην Ευρώπη, η οποία δεν έχει 

κανόνες ώστε να ζει ο κόσμος μακριά από την υψηλή τάση, από τους πυλώνες 

υψηλής τάσης.  

 Επειδή κάποτε κάναμε μια ανακοίνωση στο Τόκιο πριν, ήμουν πολύ νέος 

τότε και έχω βγάλει φωτογραφίες από εδώ, από το Αιγάλεω που υπήρχαν σπίτια 

μέσα στους πυλώνες και ακόμα το μισό Αιγάλεω είναι σε απόσταση 5 μέτρων, 
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θέλω να σας πω απλώς ότι η Γαλλία έχει 150 μέτρα, η Δανία έχει 250 και 

περίπου όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν 100 με 120 μέτρα από τον άξονα του 

δικτύου. Είναι η μεγαλύτερη αιτία λευχαιμίας, πολύς κόσμος δεν το ξέρει. Αρκεί 

να δείτε το περίφημο φιλμ την "Εριν Μπρόκοβιτς" με την Τζούλια Ρόμπερτς. Εν 

πάση περιπτώσει, είναι κάτι για το οποίο κανείς δεν μιλάει στην Ελλάδα και ξέρω 

πολλές βιοτεχνίες, οι οποίες νοικιάζουν χώρους εκεί, κάτω απο τους πυλώνες 

γιατί είναι πιο φθηνοί και ολόκληρα εργοστάσια αυτή τη στιγμή, πολύ μεγάλα, 

δεν θέλω να θίξω ονόματα, όπου όλοι οι εργάτες παραπονούνται για 

πονοκεφάλους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ξέρω ας πούμε ξυλουργεία που 

συνεργάζομαι μεγάλα, τα οποία είναι κάτω από πυλώνες και ακούς μάλιστα το 

τζιζζ τζιζζ συνέχεια. Απλώς το αναφέρω εάν εσείς με ένα πετράκι, κάπως 

μπορείτε να βοηθήσετε σ' αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πάμε στο... 

ΒΑΛΗΣ: Πάμε στο προκείμενο. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Λέγομαι Νίκος 

Βαλής. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μας καλέσατε να κάνουμε ό,τι μπορούμε 

για να φτιάξουμε καλύτερο αυτό το χώρο. Και γενικά όλο τον όροφο αυτό το 

συγκεκριμένο του Επιμελητηρίου. 

 Εδώ επειδή το να φτιάξεις, να κάνεις μια μελέτη σωστή δεν είναι απλώς 

να τοποθετήσεις πράγματα, είναι να προβλέψεις πράγματα, προσπαθήσαμε με 

τον κ. Γιάγκα που συνεργαστήκαμε πιο στενά, να προβλέψουμε, να κάνουμε 

πράγματα στα οποία θα προβλεφθούν και μελλοντικές δυνατότητες αυτού του 

χώρου και ανάγκες αυτού του χώρου.  

 Καταρχάς, επεξεργαστήκαμε όλο τον όροφο σαν ένα σύνολο, δίνοντας 

όμως μια προτεραιότητα στην αίθουσα και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς τα μέσα, 

σε σταδιακές φάσεις να γίνουν αλλαγές. 

 Είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε επί τόπου για να σας δείχνω επίσης και 

τι έχουμε σκεφτεί. Θα δούμε πρώτα τα πράγματα σε μία κάτοχη, μετά θα δούμε 
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όψεις στην κάτω πλευρά και μετά θα δούμε προοπτικά, αληθοφανή, σαν 

φωτογραφίες κατά κάποιο τρόπο. 

 Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα απλά. Εγινε μια διαμόρφωση στους 

γραφειακούς χώρους με νέα, ό,τι είναι πράσινο είναι καινούρια, όπου γίνανε 

κάποιες νέες τοποθετήσεις του προσωπικού γύρω απ' αυτή την, είμαστε σ' αυτή 

τη διάταξη σε σχήμα Γ, με τα γκισέ που υπάρχουν εδώ. Προστέθηκε ένα 

κουζινάκι για τις ανάγκες του προσωπικού, προστέθηκαν κάποια μηχανολογικά 

καινούρια κ.λπ.. Εδώ έχουμε προβλέψει επίσης ότι αν αλλάξει ο κλιματισμός και 

μπει κλιματισμός οροφής, έχουμε μία ψευδοροφή η οποία είναι τοπικά, αυτά 

είναι τα κλιματιστικά που βλέπετε τα μπλε, τα οποία θα μπορούν αύριο αν θέλει 

κανείς να κάνει κεντρικό σύστημα και να μην έχει τις μονάδες όπως τις έχουμε 

τώρα χαμηλά γιατί πιάνουν και χώρο και είναι και πάρα πολύ παλιές και παλιάς 

τεχνολογίας και καταναλώνουν πολύ και εδώ επίσης στην αίθουσα έχει γίνει...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτά είναι για  το μέσα χώρο, έτσι;  

ΒΑΛΗΣ: Ναι, για το μέσα χώρο για να πάω μετά στην ουσία.  

 Τώρα, σ' αυτόν εδώ το χώρο που  βρισκόμαστε επίσης έχει γινει μια 

πρόβλεψη, δεδομένου ότι στα πλαϊνά, σ' αυτά τα στενά σημεία υπάρχει μια 

ψευδοροφή η οποία κατεβαίνει 10 πόντους πιο κάτω, μέσα από την οποία και 

λόγω του ότι επίσης αυτή η πλευρά ντύνεται με γυψοσανίδα που βγαίνει 13 

πόντους από τις κολώνες, έχουμε δυνατότητα να περάσουμε οτιδήποτε 

συστήματα θέλουμε ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, κλιματισμό κ.λπ. Γιατί; Γιατί 

η μόνη μας δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικά μηχανήματα βρίσκεται από 

αυτή την πλευρά. Αρα, πρέπει ό,τι χρειαζόμαστε από εδώ που έχουμε τις πολλές 

ηλιακές προσόδους που είναι η ..., να μπορέσουμε να την τροφοδοτήσουμε για 

να βγούμε στα έξω μηχανήματα.  

 Τώρα, το πρόγραμμα τι ήταν. Ηταν να αναβαθμίσουμε λίγο την είσοδο 

βγαίνοντας από το ασανσέρ και τις σκάλες τι συναντάει κανείς, έχουμε μια 
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είσοδο, να κάνουμε δύο τουαλέτες, η μία που υπάρχει τώρα παλαιού τύπου να 

γίνουν δύο τουαλέτες, μία γυναικών μία ανδρών, να φτιαχτεί λίγο αυτός εδώ ο 

χώρος, εδώ να υπάρχει αυτό το δωμάτιο θα γίνει μία μικρή αίθουσα συμβουλίου 

6-7 ατόμων συσκέψεων με μία οθόνη πριβέ και εδώ εξελίσσεται η κυρίως 

αίθουσα, η οποία έχει ένα κεντρικό, τις κεντρικές θέσεις που είναι αυτές εδώ και 

κάποιο άλλο χώρο ο οποίος όταν χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο θα 

προστίθενται καρέκλες ή μπορεί να μπουν μπουφέδες για κάποιο κέτερινγκ ή 

μπορεί να γίνει σαλονάκι, μπορούν διάφορα άλλα πράγματα.  

 Επίσης, στον τοίχο που είναι πίσω σας, εκεί που είναι τώρα τα γραφεία, 

θα το δείτε παρακάτω, γίνεται ένας χώρος όπου μπαίνουν τα ονόματα των 

Προέδρων των προηγουμένων ετών και φωτογραφίες, έτσι μου ζητήθηκε.  

 Ανάμεσα στο χώρο αυτό μπαίνει μια γυάλινη, ένα γυάλινο διαχωριστικό 

με μια διπλή μεγάλη πόρτα και έξω από αυτό θα υπάρχει ένα έπιπλο στο οποίο 

μπαίνουν όλα αυτά τα αναμνηστικά που έχετε τώρα στη βιτρίνα εκεί. 

 Εδώ υπάρχει ένα δωματιάκι, το οποίο είναι γυάλινο, που είναι πίσω από 

αυτή την κολώνα, στο οποίο υπάρχει ένα γραφείο μεταφραστού, θα υπάρχει 

δηλαδή ένα γραφείο για ένα μεταφραστή και από πίσω του υπάρχει ένας τοίχος 

στον οποίο υπάρχουν όλα τα μηχανήματα τα μεταφραστικά, ό,τι χρειάζεται 

κανείς για να δουλέψει αυτό το σύστημα.  

 Τώρα, η αίθουσα αυτή έχει κάποιες ασυμμετρίες από τα δοκάρια τα οποία 

υπάρχουν στο πίσω μέρος, οπότε εδώ δημιουργούμε κάποια ψεύτικα δοκάρια 

στο πίσω μέρος το ενιαίο και για να περάσουμε μηχανολογικά και για άλλους 

λόγους, όπου όλα αυτά τα δοκάρια έρχονται και ντύνονται με ένα Π 

ανεστραμμένο γυψοσανίδας, μες στο οποίο υπάρχει εκατέρωθεν λεντοταινία 

κρυφή, ούτως ώστε να έχουμε εξ ανακλάσεως πάρα πολύ γλυκό φως. Το 

καλύτερο φως σε ένα χώρο είναι αυτό που έρχεται διάχυτο από πάνω, χωρίς να 

έχουμε, δηλαδή να μην δημιουργείται θάμβωση από τις λάμπες, όπως τώρα 
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βλέπετε οι λάμπες είναι φωτεινά σημεία, ενώ έτσι θα έχετε ένα διάχυτο 

ντιμαριζόμενο φως, το οποίο θα έχει διακόπτες να μπορεί να ρυθμιστεί. 

 Τώρα, αυτά τα ψευτοδόκαρα, αυτή η επένδυση μάλλον των δοκαριών, 

είτε των ψεύτικων είτε των αληθινών, έχει και τη δυνατότητα, έχει υπολογιστεί 

ούτως ώστε να πάρει μέσα της και φωτιστικά επιπλέον εάν χρειάζεται κανείς και 

ηχεία. Διότι έχει γίνει μια μελέτη, έχουμε πάρει ήδη και μια προσφορά να 

ξέρουμε και το τι γίνεται, αν θέλουμε να έχουμε και ηχεία διάσπαρτα στο χώρο, 

γιατί το διάσπαρτα ηχεία είναι καλύτερα, είναι πολύ μικρά ηχεία, διαμέτρου 18 

εκατοστών, που θα είναι στο κέντρο ας πούμε των δοκαριών.  

 Τώρα, πάμε να δούμε μία μία τις πλευρές. Πάμε εδώ να δούμε τι θα 

βλέπουμε εδώ στον τοίχο. Εδώ βλέπουμε αυτη την πλευρά εδώ. Αυτές οι 

βιβλιοθήκες φεύγουν. Θα μείνει μόνο μία, η οποία θα έρθει σ' αυτή την εσοχή. 

Ολες οι άλλες φεύγουν. Εδώ λοιπόν κάνουμε μία επένδυση με γυψοσανίδα, η 

οποία θα δίνει περάσματα εδώ πολύ, φαίνονται με διακεκομμένες και οι 

κολώνες, περάσματα, απέχουν από την κολώνα, οπότε μπορούν να περάσουν 

όπως σας είπα διάφορα μηχανολογικά. Στην εσοχή μπαίνουν δύο οθόνες 

μεγάλες 65 με 70 ίντσες, ούτως ώστε και αυτοί που κάθονται από 'δω και αυτοί 

να βλέπουν μια παρουσίαση. Εδώ γίνεται μια εσοχή όπου μπαίνει το σήμα του 

Επιμελητηρίου και από κάτω δημιουργούμε στην περασιά της κουπαστής που 

υπάρχει στα παράθυρα, δημιουργούμε ένα σκηνικό στο οποίο έχουμε προτείνει 

τρεις εναλλακτικές λύσεις, το οποίο έτσι τεχνικά είναι εδώ σχεδιασμένο, το 

οποίο είναι σ' αυτή την περίπτωση, έχουμε και άλλες θα τις δείτε μετά, είναι 

ξυλάκια στο χρώμα το συγκεκριμένο, πίσω απο το οποίο υπάρχει ένα πάνελ 

ηχοαπορροφητικό. Αυτό είναι για να... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Εντάξει, έτσι κι αλλιώς μετά όταν πάμε και στα προοπτικά θα έχουμε 

αρκετά, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Απλώς το αναλύω. 

 Τώρα, είχαμε πει με τον κ. Γιάγκα ότι θα ξηλώσουμε τα καλοριφέρ, διότι 
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εδώ θα μπουν - ναι, εντάξει, με τον κ. Γιάγκα συνεργαζόμουνα, η Υπηρεσία. 

Αλλά θέλω να πω ήταν ο αντ' αυτών. Ετσι κι αλλιώς είναι καλύτερο σε μία 

υπηρεσία ένας να είναι υπεύθυνος για κάθε έργο, να μπορείς να συνεννοηθείς. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εγώ είμαι ενδιάμεσος.  

ΒΑΛΗΣ: Ετσι, ο ενδιάμεσος, ο αντ' αυτού.  

 Λοιπόν, βλέπετε εδώ αυτό που σας έλεγα με τις ψευδοροφές, δηλαδή τα 

δύο άκρα που είναι στενά είναι κούφια και μέσα εδώ υπάρχει, περνάνε ό,τι 

θέλετε, μπορούμε να βάλουμε κασετίνες κλιματισμού, χωράνε, είναι μια χαρά. 

Αύριο. Προς το παρόν θα μπουν ντουλάπες κλιματισμού.  

 Τώρα, από 'κει και πέρα, το προεδρείο θα είναι έξι άτομα εδώ και ένα 

πόντιουμ, το πόντιουμ έρχεται εκεί στην κολώνα, από εκείνη την πλευρά και 

εδώ βλέπετε μια παρουσίαση επίσης της πλευράς των παραθύρων. Αυτό εδώ, 

απ' αυτή την πλευρά μπορείτε να σκεφτείτε έχουμε πολλές δυνατότητες. 'Η να 

μπουν καινούριες κουρτίνες ή να βάλουμε στόρια ξύλινα που είναι πολύ της 

μόδας και πολύ πιο κομψά, φαρδιά, με φαρδιά λωρίδα, τιράντα ας το πούμε το 

λέμε, την οποία θα την δείτε σε φωτογραφίες πώς είναι.  

 Πάμε στο επόμενο, κ. Γιάγκα; Λοιπόν, το επόμενο είναι μια άλλη 

παραλλαγή. Δηλαδή αντί να έχουμε τα κάθετα ξυλάκια, τα οποία θα τα δείτε στα 

προοπτικά, έχουμε μια επένδυση με γραμμωτό, πιο νεοκλασικό σχέδιο. Και μετά 

έχουμε μια επένδυση όπως είναι η επένδυση δηλαδή που έχουμε έξω στο 

προεδρείο, κάτι αντίστοιχο κάνουμε με δύο τύπους. Ο ένας τύπος είναι, έχει ένα 

διακοσμητικό, φαίνεται εδώ, αυτό λέγεται τέντορέιλ, είναι ένα ανάγλυφο 

νεοκλασικό, θα το δείξουμε, το έχουμε κι αυτό και μπορούμε επίσης αν θέλουμε 

να έχουμε ακόμα καλύτερη ακουστική, αυτό εδώ να το κάνουμε διάτρητο με 

ηχοαπορρόφηση μέσα. Με διάτρητη διακοσμητική επιφάνεια και από πίσω να 

είναι πάνελς, τα οποία κάνουν τη σχετική ηχοαπορρόφηση, όπως φαίνεται εδώ 

στη λεπτομέρεια. Εχει μια απόσταση και εγκλωβίζεται μέσα ο ήχος. Υπάρχουν 
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τέτοια υλικά βέβαια τα οποία είναι και πολύ ακριβά. Εμείς θα το κάνουμε πολύ 

πιο φθηνό γιατί το ακριβό εδώ δεν ταιριάζει, είναι και πάρα πολύ μοντέρνα και 

είναι και πολύ ακριβά.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί να γίνεται ηχοαπορρόφηση; Αφού 

θέλουμε να ακουγόμαστε.  

ΒΑΛΗΣ: Οταν έχουμε μικρόφωνα θέλουμε στους χώρους να έχουμε 

ηχοαπορροφητικά διότι εδώ είναι όλο σκληρές επιφάνειες. Πρέπει να υπάρχουν 

και επιφάνειες μαλακές, καταλάβατε. Γι' αυτό αν θυμάστε και σε όλες τις 

αίθουσες έχουμε ή μοκέτα παχιά ή κουρτίνες φαρδιές γιατί πρέπει να 

απορροφούνται μερικά από τα πρίμα. Εχουμε πολλά πρίμα. 

 Πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι αυτή πλευρά πώς θα φαίνεται, που είναι με 

τη βιβλιοθήκη και το καμαράκι του μεταφραστή, ενώ εδώ πίσω βλέπετε πώς θα 

είναι το Προεδρείο, θα το δείτε και σε προοπτικό, πώς είναι εκείνος ο τοίχος 

φτιαγμένος, όπου θα υπάρχει μία στήλη με αναλόγιο, όπου στο αναλόγιο επάνω 

θα μπορεί κανείς να έχει αν θέλει ένα βιβλίο, ένα αναμνηστικό βιβλίο και εδώ 

μπαίνουν μέχρι 24 φωτογραφίες Προέδρων έτσι όπως συζητήσαμε. 

 Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι το ίδιο απλώς με άλλη παραλλαγή. 

Ξέχασα να σας πω ότι όλα αυτά είναι τζάμια όπου κολλάμε αμμοβολή με σχέδιο 

της επιθυμίας μας. Δηλαδή μπορεί να θέλουμε να βάλουμε ένα διάκοσμο 

νεοκλασικό. Μπορεί να θέλουμε να γράψουμε Αίθουσα Συμβουλίου, μπορεί να 

θέλουμε να γράψουμε ΒΕΠ, μπορεί να θέλουμε να γράψουμε, να βάλουμε 

διάφορα άλλα σήματα που έχετε.  

 Εδώ βγαίνουμε στον έξω χώρο που είναι η είσοδος. Στην είσοδο τι 

έχουμε; Εχουμε ένα χώρο αναμονής. Εδώ κάνουμε μάλιστα έναν ψευδότοιχο 10 

πόντους έξω απ' αυτό για να περάσουν όλα, επειδή έχουμε πολλά δεκάρια και 

αυτή η αίθουσα δεν έχει υπολογιστεί να επιλύει και τα μηχανολογικά 

προβλήματα, το ντύνουμε δέκα πόντους και όλος αυτός ο τοίχος είναι ένα είδος 
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καναλιού για όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά. 

 Εδώ στα γκισέ κρέμονται από το ταβάνι τζάμια, στα οποία επίσης μπορεί 

να κολληθεί κατά βούληση είτε κατά το 1/3 είτε κατά τα 2/3 αμμοβολή πάλι με 

σχέδια και θα υπάρχει και μία οθόνη, η οποία θα λέει τα νέα του Επιμελητηρίου 

για κάποιον που έρχεται και είναι στην αναμονή και περιμένει κ.λπ., θα δείχνει 

τα νέα τα προσεχή που έχετε. 

 Εδώ έχουμε κάνει κάποιες παραλλαγές για ένα έπιπλο ας το πούμε ένα 

είδος εκθετηρίου από γυψοσανίδα, μέσα στο οποίο υπάρχει από ξύλο σ' αυτό το 

χρώμα πάλι της οξιάς, ενώ αυτό δεν είναι οξιά, το ξέρω ότι είναι δρυς αλλά λέω 

ότι θα είναι στο χρώμα της οξιάς που είναι. Αυτή είναι δρυς βαμμένη όμως στο 

χρώμα της οξιάς. Είναι πιο ξανθιά. Η δρυς φαίνεται εδώ, ενώ εκεί είναι άλλο 

βαμμένο. Και εδώ γίνονται οι συναλλαγές, έχουν υπολογιστεί... 

 Ξέχασα να σας δείξω στην κάτοψη ότι έχουμε κάνει, ακριβώς για το 

πρόβλημα που έχουμε να μεταφέρουμε τα οποιαδήποτε μηχανολογικά 

χρειαστούμε αύριο, από εδώ στον πίσω χώρο, επειδή εδώ είναι ο μόνος 

κοινόχρηστος χώρος, έχουμε κάνει δύο διελεύσεις πάνω από τις τουαλέτες που 

μπορούμε να περάσουμε λίγα πράγματα, διότι εδώ έχουμε πολύ μεγάλα δοκάρια 

και τοιχία, αλλά και κατά μήκος της όψεως της εισόδου που μπαίνουμε θα δείτε 

έχουμε κάνει κάτι για να προϋπαντήσουμε ας πούμε τον κόσμο ότι ήρθατε στον 

όροφο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου με ένα ψευτοδόκαρο μέσα στο οποίο 

μπορούν να περάσουν τα πάντα.  

 Εδώ είναι σε λεπτομέρειες πώς είναι οι τουαλέτες, τα κουζινάκια κ.λπ.. 

Εδώ κάνουμε κάτω από το γείσο περιμετρικά επιπλάκια τα οποία παίρνουν 

φακέλους και από κάτω περνάνε τα ηλεκτρολογικά. Αυτό είναι αυτό που σας 

έλεγα, από 'δω δηλαδή ό,τι βλέπετε σκιασμένο έρχεται εδώ, γραμμοσκιασμένο, 

και μοιράζει στο χώρο. Αλλά επίσης έχουμε κι εδώ ένα ψευτοδόκαρο, από το 

οποίο περνάμε και πάμε παντού. Για να μην κάνουμε πάλι πράγματα.  
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 Εδώ λοιπόν δημιουργείται ένα σκηνικό στην είσοδο σε σχήμα Γ, το οποίο 

αρχίζει και τελειώνει από ένα κρυφό κάθετο φωτισμό. Αυτό εγκιβωτίζει από τη 

μια μεγάλη πλευρά την είσοδο και τον πίνακα που υπάρχει και από την άλλη μια 

κολώνα που υπάρχει σηματοδότηση όλων των υπηρεσιών που παρέχονται και 

το σήμα του Επιμελητηρίου. Πάμε στο επόμενο, θα το δείτε δηλαδή. 

 Εδώ λοιπόν τι έχουμε; Είναι η είσοδος, βγαίνουμε από το ασανσέρ ή από 

τη σκάλα, υπάρχει μια κατασκευή σε σχήμα Γ που σας έλεγα, αυτή είναι η Α 

πλευρά, όπου είναι σε διαστάσεις του πραγματικού, του τωρινού πίνακα που 

υπάρχει, υπάρχει μια στροφή εδώ πίσω από την οποία υπάρχει ένα σταμάτημα 

κάθετο από ένα μόνιμο led, εδώ ορίζεται η είσοδος και εδώ δίπλα στην είσοδο 

υπάρχει ένα κολωνάκι που προεξέχει λίγο, στο οποίο έχουμε αυτά τα συστήματα 

που χρησιμοποιεί όλο το Επιμελητήριο και στους άλλους ορόφους για να δείξει 

ότι εδώ είναι οι Οικονομικές Υπηρεσίες, είναι η αίθουσα συμβουλίου, είναι δεν 

ξέρω τι είναι και από κάτω έχουμε τη δυνατότητα ανάλογα με τις τρεις 

επενδύσεις που θα επιλέξουμε τελικά, είτε τα ξυλάκια σε φόντο που έχουμε 

επιλέξει, θα τα δείτε χρωματιστά, είτε το γραμμωτό είτε αυτό με τους ταβλάδες.  

 Εδώ είναι πάλι οι τουαλέτες, αυτές οι τουαλέτες εδώ. Πάμε στο επόμενο. 

Εδώ είναι μια προσέγγιση αισθητική και χρωματική, αυτό που σας έλεγα. 

Δηλαδή, οι δύο τηλεοράσεις, εδώ είναι οι ψευδοροφές, εδώ είναι η εσοχή με το 

σήμα, εδώ είναι οι περσίδες που σας έλεγα, νομίζω είναι αυτό εδώ το σύστημα 

και είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι αυτές είναι στο ίδιο χρώμα του ξύλου, μπορούν 

να γίνουν ακόμα και με μαύρες τιράντες ή με μπεζ τιράντες, εδώ είναι πίσω το 

Προεδρείο με τις φωτογραφίες και εδώ είναι αντίστοιχα η είσοδος, πώς μπορεί 

να γίνει.  

 Νομίζω τελειώσαμε εδώ και πάμε στα προοπτικά. Ενα προοπτικό είναι 

εδώ με αυτές τις καρέκλες. Υπάρχει ένα θέμα εδώ με το θέμα των καρεκλών 

που θα το συζητήσουμε ευρύτερα, διότι το να αναπαράξουμε αυτές τις 
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καρέκλες είναι κάτι πολύ ακριβό, οπότε εσείς θα το κρίνετε αν θα γίνει ή θα 

πάρουμε κάτι σε πιο μοντέρνο και θα δούμε. Και δεν στοιβάζονται αυτές. Οπότε 

αυτές που λέγαμε να μπουν εκεί στην άκρη έχουν ένα θεματάκι.  

 Λοιπόν, εδώ βλέπετε δηλαδή, είμαστε σε εκείνη τη γωνία και βλέπουμε 

προς τα εκεί το χώρο για τους προέδρους εδώ, η είσοδος, ο πύργος ψύξεως, το 

καμαράκι του μεταφραστή και η μία βιβλιοθήκη που θα υπάρχει εκεί. 

 Η επόμενη είναι αυτό που θα βλέπει κανείς μπαίνοντας σε μία άσπρη 

αίθουσα, εδώ δεν έχουν μπει πολλά χρώματα, είναι σε πιο ήσυχο φόντο.   

 Εδώ είναι η είσοδος όπου εδώ είτε θα πάει χρώμα είτε μπορεί να 

επενδυθεί και με ξύλο αν θέλετε, απλώς το φοβάμαι ύστερα από κάποιες 

ιστορίες που έχω ακούσει ότι εδώ μπαινοβγαίνουν διάφοροι και κλέβουν 

μπετούγιες, μπορούν να το χαράξουν δηλαδή και το κάνουν χάλια ενώ το 

βάψιμο το επιδιορθώνεις πιο εύκολα. Ορίστε; Ναι, είδα ότι δεν έχει πόμολα. Να 

βάλουμε οξυγονοκόλληση στα πόμολα του ασανσέρ. Αυτές οι δύο είναι 

παραλλαγές, αυτή είναι με χρώμα δηλαδή, όπου εδώ θα βάλετε ό,τι θέλετε. 

Μπορεί να μπει το σήμα, εγώ έχω βάλει τυπικά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. 

 Εδώ είναι η αναμονή μας, όπου εδώ είναι η βιτρίνα, εδώ είναι τα γκισέ και 

η οθόνη ενημέρωσης. Αυτά είναι τα ξυλάκια που σας έλεγα. Πάμε τώρα στην 

επόμενη. Εδώ είναι πώς είναι πίσω από το  Προεδρείο, τα συστήματα με τα 

ξυλάκια και το ηχοαπορροφητικό που είναι στα ίδια χρώματα, στο μπορντώ. 

Εδώ είναι πώς είναι με το θεωρείο, έτσι θα είναι το θεωρείο, δηλαδή αυτό 

έρχεται από εκεί και κεντράρεται κάπως, έχει μια σχετική συμμετρία η αίθουσα 

πλέον. 

 Η επόμενη είναι με τους ταμπλάδες αν μπορείτε να τους διακρίνετε εδώ, 

ότι δηλαδή έρχεται πια η επένδυση με ξύλινους ταμπλάδες, η οποία γυρνάει άμα 

θέλουμε και από την άλλη πλευρά, όπως γυρνάει εδώ το ξυλάκι και είναι σε 

διάφορα χρώματα. Το χρώμα θα το βρούμε στην πορεία. 
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 Βλέπετε πώς είναι ο διάχυτος φωτισμός, μπαίνει μια πλαφονιέρα και αυτή 

διάχυτη. Ολα αυτά είναι ντιμαριζόμενα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και 

προγράμματα που δεν θα υπάρχει κανένας διακόπτης, με έναν διακόπτη μόνον 

on-off και προγράμματα, τα οποία μπορεί και το προεδρείο από ένα τηλέφωνο, 

οποιοδήποτε smartphone να τα ρυθμίσει. Τώρα δηλαδή κάνουμε κάτι αντίστοιχο 

που είναι όλα ρυθμιζόμενα έτσι ή από το laptop.  

 Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο. Είναι αυτό μια παραλλαγή και έχουμε 

άλλο ένα, όχι εδώ, στο αρχείο. Εδώ είναι πώς φαίνεται απέξω, μπαίνοντας κανείς 

μέσα έχει αμμοβολές εδώ και σε όλο το μήκος αν θέλει γράφοντας εδώ Αίθουσα 

Συμβουλίου, εδώ είναι η βιτρίνα που θα μπουν τα αντικείμενα, εδώ είναι μια 

μικρή αναμονή, η είσοδος προς την μία τουαλέτα και η άλλη. Εδώ μία πρόταση 

που κάναμε είναι, μάλιστα έμαθα ότι υπάρχει και στο Επιμελητήριο Αθηνών, στο 

τελευταίο μάτι μπαίνοντας δηλαδή έχουμε κι εδώ φατνώματα από δοκάρια 

παρεμφερή, να κάνουμε μια ψευδοροφή με γαλακτώδες πλεξιγκλάς, το οποίο 

δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο φως διάχυτο και θα φωτίσει όμορφα αυτό το χώρο 

που είναι ο πιο σκοτεινός. Μόνο σ' αυτό το μεσαίο, το άλλο θα παραμείνει ως 

έχει. Και εδώ είναι ο τύπος αυτός της περσίδας που σας έλεγα, που είναι ξύλινες, 

οι οποίες βγαίνουν σε διάφορα πάχη, χρώματα κ.λπ., τώρα εδώ είναι ένα μικρό 

αλλά σε μεγάλο είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι κάτι το οποίο μένει χρόνια, είναι 

στη μόδα. Ναι, εντάξει, καθαρίζεται, αυτά έχουν και ειδικά πράγματα. Αυτό το 

χρησιμοποιήσαμε εμείς πριν 30 χρόνια κάνοντας το παλάτι στο Τσαντ. Είχαμε 

βάλει αυτό το πράγμα και άρεσε πολύ και στους Γάλλους δηλαδή και σ' αυτούς 

που είχαμε κάνει. 

 Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι κάτι που κρατάει πάρα 

πολλά χρόνια στη μόδα, δεν φεύγει η μόδα του και μάλιστα τώρα 

χρησιμοποιείται με αντίθεσης χρώματα οι τιράντες από τα ξύλα. Είναι πολύ 

κομψό. Αυτά.  
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 Μπορεί κάτι να ξέχασα μέσα στο...  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Εξοδος κινδύνου;  

ΒΑΛΗΣ: Εξοδοι κινδύνου είναι αυτοί που υπάρχουν. Δεν έχουμε άλλες.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Στις κολώνες αυτές μόνον ... 

ΒΑΛΗΣ: Οχι, δεν μπορείς να τις εξαφανίσεις αλλιώς. Είναι πιο, λευκές είναι. 

Τώρα επειδή ο φωτισμός θα έρθει εξ ανακλάσεως πάνω σε κάθε φάτνωμα αν 

προσέξατε τη φωτογραφία βάζουμε ένα προοπτικό πίσω. κ. Γιάγκα, βάζουμε ένα 

προοπτικό; Ναι, αυτό. Παίρνουν μεγάλη ένταση πια το ταβάνι και είναι λευκά, 

λευκά όλα αυτά και εξαφανίζονται διότι το χρώμα το παίρνουν οι τοίχοι γύρω 

γύρω. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτά εξαφανίζονται γιατί είναι λευκά. Το 

χρώμα γύρω γύρω θα είναι ή μία ώχρα ή μπορούμε να το κάνουμε και όλο 

λευκό, είδατε την παραλλαγή που είναι όλο λευκό και τονισμένο το κέντρο, 

καταλάβατε;  

 Επίσης, εντάξει, κανείς ανάλογα με τα χρήματα που δίνει και επενδύει 

μάλλον, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να βάλει και ταπετσαρία ας 

πούμε, υπάρχουν εκπληκτικές ταπετσαρίες σήμερα. Οπως επίσης μπορεί να πει 

ότι αλλάζω και το δάπεδο, γιατί πλέον δεν μ' αρέσει το δάπεδο ή βάζω δηλαδή 

κάτι από πάνω. Ολα είναι πιθανά. Ολα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Αλλά μιλάμε 

τώρα σ' αυτά τα πλαίσια, γι' αυτό βλέπετε τα δάπεδα έχω διατηρήσει ακριβώς 

αυτά που είναι τώρα. Αυτό δηλαδή το κομμάτι είναι αυτό το μπορντώ που έχετε 

κάτω, ενώ το πίσω είναι ένα γκρι πράσινο, της εισόδου.  

 Αυτά λίγο πολύ. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Προσπαθήσαμε με αυτή τη λύση να σας έχουμε, να έχει δυνατότητες ο 

χώρος, να μπορεί να πάρει πράγματα μέσα. Για να μην ξηλώνουμε και 

φτιάχνουμε και κάνετε. Θέλετε αύριο κάθετα τοιχία; Θέλετε ενσωματωμένα; 

Θέλετε κλιματισμό οροφής; Θέλετε, οτιδήποτε θέλετε να μπορείτε να κάνετε τη 
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διέλευσή του. Και επίσης προετοιμάζουμε το έδαφος για να εξυπηρετηθεί και ο 

πίσω χώρος. Θα έχουν όλα τα περάσματα που σας έχουμε κάνει στον 

προθάλαμο, πάνω από εκεί που είδατε απο τον πίνακα, είναι ψευτοδόκαρο, 

υπάρχει σε κάποια σχέδια. Οχι, αυτά είναι κανονικά. Εκεί θα βάλουμε δύο 

ψευτοδόκαρα. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Το είπα, το τελευταίο μάτι πριν μπούμε στην αίθουσα. Αυτή είναι η 

πόρτα και εδώ είναι το ταβάνι ανάμεσα στα δοκάρια που μπαίνει ο ψεύτικος 

φωτισμός. Βλέπετε το δοκάρι έχει το μισό του ύψος, 16 πόντους κάτω από το 

δοκάρι, γιατί συνήθως όταν βάζουμε led θέλουμε 16 εκατοστά. Του δίνει 

αρχοντιά, συν το γεγονός ότι είναι ο πιο σκοτεινός χώρος. Εχοντας ένα 

ντιμάρισμα το φέρνεις την ημέρα ή το βράδυ εκεί που το θέλεις και του δίνει 

μια αρχοντιά.  

 Τώρα, εδώ δεξιά ή αριστερά ή κατά μήκος, μπορούμε να βάλουμε 

αυτοκόλλητο ή και με γραμμές, ό,τι θέλετε, αν θέλετε να φαίνεται η αίθουσα ή 

να μην φαίνεται η αίθουσα. Αυτά. Εδώ κανείς μπορεί να κάνει μια σύσκεψη σ' 

αυτό το δωμάτιο, εδώ θα είναι η συσκέψεων. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι άλλο 

θέλετε ρωτήστε με. Αυτό είναι ένα έπιπλο στο οποίο μπαίνει ένα led, μια 

λεντοταινία στο πάνω μέρος, είναι δηλαδή το ξύλο 4-5 πόντους πιο μέσα, με 

ξύλο τώρα εδώ έχει βγει αρκετά γαλάζιο, δεν θα είναι τόσο γαλάζιο και θα είναι 

μέσα τα διάφορα αντικείμενα τα αναμνηστικά που έχετε. (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 

 Εχουμε βγάλει ένα προκοστολόγιο, χονδρικά τώρα θα σας πω διότι 

υπάρχουν δύο πράγματα. Δεν έχουμε καταλήξει στα σενάρια. Αλλά χονδρικά 

είναι της τάξεως, έχουμε βγάλει περίπου, έχουμε βγάλει ένα περίπου, έχουμε 

πάρει καποιες προκοστολογήσεις. Είναι αν θυμάμαι καλά, επειδή δεν τα έχω 

μπροστά μου τώρα, είναι της τάξεως των 50.000, γύρω στις 50.000 είναι αυτά, 

όπου μέσα είναι και κάποιες εργασίες που θα γίνουν από εκεί, το κουζινάκι, τα 
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έπιπλα αυτά, η είσοδος και υπάρχει και ένα ποσό γύρω στις 15.000 συν πλην, 

συν πλην εννοώ, τι εννοώ; Είναι τα έπιπλα, εάν θα αλλαχθούν τα έπιπλα, είναι 

τα.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια ερώτηση, τα καλώδια, από πού θα περάσουν τα καλώδια;  

ΒΑΛΗΣ: Αυτά λέω. Δεν τα είδατε. Ακριβώς για να διευκολύνουμε τους 

ηλεκτρολόγους έχουμε όλο γύρω γύρω, έχει ψευδοροφή κάτω από τα δοκάρια 

γύρω γύρω και κάτω από τις δοκούς υπάρχει πάλι γυψοσανίδα η οποία 

κατεβαίνει 10 πόντους κάτω. Οπου εδώ έχουμε λεντοταινία γύρω γύρω. Οχι, 

δεν κατεβάζω, κατεβάζω τα δύο ακριανά που βλέπετε και όλος ο τοίχος έρχεται 

13 πόντους μπροστά, οπότε έχεις περάσματα και από πάνω και από κάτω. 

Εντάξει, απλώς επειδή ρώτησε ο άνθρωπος. Τα έχουμε προβλέψει, μέχρι και 

κλιματιστικά έχουν προβλεφθεί αν θα μπουν οροφής και ηχεία και τα πάντα.  

 Ο κρυφός είναι λεντ. Λεντ ρυθμιζόμενο με ντίμερ, ναι. Ντιμαρισμένο. 

Επίσης, έχω προβλέψει, μια που ρωτήσατε το ξαναλέω, διέλευση από εδώ και 

στον πίσω χώρο. Εχουμε δηλαδή δύο ψευδοροφές, μέσα από τις τουαλέτες και 

από την είσοδο και μία εξωτερική από το, ένα ψευτοδόκαρο 15 πόντους επί 40, 

το οποίο πηγαίνει στην είσοδο και βγαίνει πίσω, διότι εδώ δυστυχώς ναι μεν 

έχουμε κάποια περάσματα αλλά έχουμε τοιχίο στο πίσω μέρος και θα είναι λίγο 

δύσκολο. Γι' αυτό περάσαμε, έχουμε και μία δίοδο απέξω.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό λίγο. Εχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Μας έχει 

απασχολήσει αλλά δεν έχουμε βρει λύση ακόμη. Είναι τι θα κάνουμε με τις 

καρέκλες αυτές. Να το τελειώσω, να το τελειώσω. Κοιτάξτε, θέλαμε, το έχουμε 

συζητήσει κατ' επανάληψη με τη Διοίκηση, με τους αρχιτέκτονες, θέλουμε να 

διατηρήσουμε το στυλ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, δηλαδή την ιστορία του 

Επιμελητηρίου και αυτές οι καρέκλες είναι χρόνια τώρα, ούτε εγώ θυμάμαι από 

πότε είναι. Και αν θα δείτε έχουμε τριών ειδών καρέκλες.  

ΒΑΛΗΣ: Αυτό ειναι το πρόβλημα. Και τριών ειδών και δύο χρωμάτων. 
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι αυτές με την πλάτη οι πιο επίσημες, είναι οι άλλες με το 

μπράτσο και είναι οι πιο απλές, αυτές που είναι μπροστά.  

ΒΑΛΗΣ: Και έχουμε και δυο χρώματα, έχει σημασία. Κοιτάξτε την μία με την 

άλλη.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, αυτό το χρώμα το αλλάζουμε, δεν είναι πρόβλημα. Αυτές που 

βλέπετε εδώ μπροστά, τις έχουμε φτιάξει τώρα τελευταία. Δηλαδή κάναμε, 

δώσαμε για φινίρισμα τώρα τελευταία. Ομως, όλες οι καρέκλες, τις 

χρησιμοποιούμε όμως για τον πάνω χώρο που έχουμε μια αίθουσα 

συνεδριάσεων, ένα τραπέζι συνεδριάσεων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα - μισό 

λεπτό να τελειώσω. 

 Εμείς δεν έχουμε καταλήξει. Δεν έχουμε καταλήξει γιατί το κόστος σ' 

αυτή την περίπτωση είναι μεγάλο δηλαδή για να φτιαχτεί. Αν μπορεί κάποιος 

από τα μέλη του Επιμελητηρίου να μας πει αν ξέρει βιοτέχνη, επιχειρηματία που 

μπορεί να κατασκευάσει αυτές τις καρέκλες, τέτοιου είδους καρέκλες... 

ΒΑΛΗΣ: Εμείς το ψάξαμε ήδη σε δύο εταιρείες ελληνικές και ιταλικές. Είναι 

αρκετά υψηλό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αν είναι κάποιο μέλος του Επιμελητηρίου που ξέρει και που γνωρίζει 

και που έχουμε τέτοιους εμείς, που μπορούν να κατασκευάσουν και μπορούν να 

έρθουν να μας κάνουν μια προσφορά να ξέρουμε τι γίνεται, να το δούμε. Θα το 

θέσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διοικητική Επιτροπή και να αποφασίσει 

για το τι θα κάνουμε. Πάντως, το ερώτημά μας είναι αυτό, γιατί αν λύσουμε το 

θέμα με τις καρέκλες, καταλαβαίνω ότι για να γίνουν θα χωράει συνολικά εδώ 

γύρω στα 95-96 καθίσματα, μαζί με τον άλλο το χώρο, έτσι; Μαζί με τον χώρο 

από 'κει, γιατί πλέον θα μετακινηθεί η αίθουσα και προς τα εκεί. Θα χωράει 

τόσα, οι καρέκλες που έχουμε τώρα δεν είναι, θέλουμε καμιά πενηνταριά 

καρέκλες οπωσδήποτε. Δεν είναι εύκολο ούτε να τις φτιάξουμε αλλά και το 

κόστος είναι υψηλό. Αρα, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΛΗΣ: Μπορείτε να δείξετε την κάτοψη; Αν πάμε στην κάτοψη θα δείτε 

έχουμε κάνει μία απεικόνιση καρέκλα καρέκλα, με την έννοια για να δούμε τι 

χρειαζόμαστε. Αν δείτε εδώ υπάρχουν χαρακτηρισμοί στις καρέκλες κάτι αρχικά, 

τα οποία δείχνονται εδώ σε ένα πινακάκι. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι 

μαύρες καρέκλες είναι οι υπάρχουσες και όπως σας είπα ό,τι είναι πράσινο είναι 

καινούριο. Οτιδήποτε είναι πράσινο στο σχέδιο είναι καινούριο. Θα μπορούσαμε 

επομένως ή μόνον τις μπροστινές και του Προεδρείου να τις κρατήσουμε από 

τις παλιές και να γίνουν όλες καινούριες ή ένα άλλο κομμάτι μέχρι εδώ και οι 

υπόλοιπες καινούριες. Τώρα, εάν αντικαθιστούν πάλι εδώ έχω κάνει δύο 

σενάρια. Είναι αυτή η καρέκλα με το μπράτσο για τις υπόλοιπες και αν θέλετε, 

για να κατεβάσουμε λίγο το  κόστος, μπορεί αυτές που μετακινούνται να είναι 

απλές καρέκλες, η από εκεί πτέρυγα. Να κατεβάσουμε λίγο το κόστος. Πάντως, 

το κόστος απο δύο εταιρείες που πήραμε είναι μέσο όρο γύρω στα 200 ευρώ το 

λιγότερο. Είναι 240 με 200, γι' αυτές τις ίδιες, ναι. Και μάλιστα η μία είναι 

ελληνική η οποία τα στέλνει στην Ιταλία, μας δώσανε κι αυτοί προσφορά, οι 

οποίες είναι οι ίδιες, 10 ευρώ περίπου διαφορά έχουν η μία από την άλλη. 

 Τώρα, αν αυτό ήταν ας πούμε σε μπορντώ θα ήταν πολύ εύκολο διότι 

υπάρχουν καρέκλες μοντέρνες, οι οποίες στοιβάζονται μάλιστα, η 15άδα 

μαζεύεται τόση, μπαίνει η μία μέσα στην άλλη, οι οποίες είναι σε μπορντώ ή σε 

μαύρο ή σε λευκό. Οχι, το χρώμα, η δερματίνη. Τώρα, υπάρχουν επίσης 

καρέκλες, έχω στείλει μερικές προσφορές από εταιρείες εισαγωγικές μεγάλες, 

που είναι όλο οξιά, ξύλο, σε πιο μοντέρνο. Αλλά έχουμε θέμα, δεν ταιριάζουν 

αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αποφασίσουμε κάτι. 'Η θα τις βάλουμε 

διακοσμητικά τις προεδρικές εδώ σε μια σειρά και όλο το άλλο θα ακολουθήσει 

ή πρέπει να κάνετε τις ίδιες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέστε κάτι, πες Θοδωρή.  
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ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: (εκτός μικροφώνου)...είναι μήπως μπορούμε να παντρέψουμε 

μερικές καρέκλες μέσα στα γραφεία που είναι όλες ίδιες; Δεν το ξέρω, δεν έχω 

δει.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, τα γραφεία είναι άλλο θέμα. Είναι άλλου είδους.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Αρα, μπορούμε να εκμεταλλευθούμε, δηλαδή να μην πετάξουμε 

καρέκλες..... κάποια στοιχεία στις καρέκλες... και να μπει κάποιο συμπλήρωμα 

στην ίδια μορφή.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Προσέξτε, τις καρέκλες δεν θα τις πετάξουμε. 'Η θα συμπληρώσουμε 

εδώ ή τις καρέκλες αυτές θα τις μαζέψουμε και θα τις πάμε σε άλλους χώρους 

που εχουμε εμείς και συνεδριάζουμε.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Αυτό είπα, να συμπληρωθούν στην ίδια μορφή, στο ίδιο στοιχείο 

με αυτές τις καρέκλες δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ... Υπάρχουν 

αντιπροσωπείες εδώ, γνωρίζω κι εγώ που συνεργάζονται με την Ιταλία που 

είπατε...  

ΒΑΛΗΣ: Ναι, το παίρνουν και το στέλνουν εκεί.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Που έχουν κλασική καρέκλα και έχουν έτσι τέτοιες... 

ΒΑΛΗΣ: Ναι, αλλά πρέπει να αντιγράψουν αυτοί.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θοδωρή, στη διάθεσή σου, στείλε μας ό,τι έχεις. Λέγε, Δημήτρη.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εγώ αυτό που θα προτείνω, μιλάμε ότι είμαστε Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Πειραιά, έτσι; Δεν δέχομαι και όταν μιλάμε για επιχειρηματικότητα 

δεν δέχομαι να ακούω για εισαγωγείς. Υπάρχουν λοιπόν εδώ  εταιρείες 

ελληνικές, οι οποίες ή λέμε στηρίζουμε τις ελληνικές, την ελληνική 

επιχειρηματικότητα ή δεν την στηρίζουμε.  

ΒΑΛΗΣ: Σωστό. Γι' αυτό πήραμε δύο.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ενα λεπτό, κύριε. Αρα, λοιπόν, δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση 
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να έρθει κάτι απέξω, από χώρα και να μην είναι ελληνικά. Εχουμε ελληνικές 

εταιρείες, να στηρίξουμε την ελληνική εταιρεία και τα μέλη του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου. Αν είναι δυνατόν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενας ένας, καταγράφονται. Πάρτε το μικρόφωνο.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Εάν θέλετε μπορείτε να ανέβετε και στην έδρα ή να 

πάρουμε το μικρόφωνο το ασύρματο.  

 Ο κ. Μουστάκας στην έδρα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα. Ωραία, πολύ ωραία η μελέτη που 

παρουσιάσατε σήμερα. Πάρα πολύ, πραγματικά είναι πολύ ωραία η μελέτη. Αλλά 

δεν μπορούμε να βγάλουμε και τη γραφικότητα του Επιμελητηρίου. Το 

Επιμελητήριό μας είναι ένα από τα παλαιότερα στη χώρα και ένα από τα 

καλύτερα, από τα δυνατότερα Επιμελητήρια.  Αρα λοιπόν θεωρώ, πολύ ωραίο, 

μοντέρνο αυτό, ξεφεύγουμε λίγο, εδώ και χρόνια λέγαμε να αλλάξει η αίθουσα, 

πραγματικά το λέγαμε εδώ πέρα ότι κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να 

παραμείνει έτσι, αλλά όχι να χάσει και το νόημα το τι είναι. Αν πούμε ότι πάμε 

σε κάτι άλλο τελείως διαφορετικό, μοντέρνο, εντάξει εκεί φεύγουμε πλέον απ' 

ό,τι υπάρχει και πάμε σε κάτι καινούριο.  

 Η πρόταση λοιπόν που κάνω, ό,τι και να κάνουμε, δηλαδή όπου 

καταλήξουμε, αυτό που θα πρέπει να στηρίξουμε είναι όπως είπε και ο κύριος 

εδώ πέρα και για τις καρέκλες και γι' αυτά και οτιδήποτε γίνει, να στηρίξουμε τις 

ελληνικές επιχειρήσεις. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί εμείς είμαστε για την 

επιχειρηματικότητα εδώ μιλάμε, έτσι; Αρα, δεν μπορούμε να λέμε στα λόγια ότι 

στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, τις ελληνικές επιχειρήσεις και να ακούω Ιταλία ή 

οτιδήποτε ή Κίνα ή οπουδήποτε αλλού. Αυτά καθαρά, με όποιο κόστος, θα 

βρούμε, έχουμε εδώ και μέλη, η χώρα μας ευτυχώς διαθέτει άξιους 

επαγγελματίες, μπορούμε λοιπόν να προτείνουμε Ελληνες επιχειρηματίες.  
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 Και κάτι άλλο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δημήτρη, μπορείς να μας φέρεις και κάποιους ανθρώπους που 

μπορούν;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Βεβαίως.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Γιατί εμείς να ψάχνουμε τώρα...  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν έχουμε μέλη, Μιχάλη μου, εδώ; Δικά μας;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχουμε απευθυνθεί.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ωραία, να απευθυνθούμε...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αν ξέρετε κάποιους.... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Βεβαίως, βεβαίως. Και κάτι άλλο τελευταίο για τις καρέκλες εδώ 

πέρα που πραγματικά είναι αυτό ένα ωραίο θέμα. Αυτό είπαμε αν δεν αλλάξουμε 

τη μορφή ό,τι υπάρχει του Επιμελητηρίου, δηλαδή πάμε σε κάτι πιο μοντέρνο, 

εγώ θα συμφωνήσω να παραμείνουν οι καρέκλες αυτές, να δουμε αν μπορούμε 

4-5, μια σειρά, πολύ καλά το βάλατε, στο σχέδιο το είδα πολύ καλά, και ας 

συμπληρώσουμε κάτι παρεμφερή, πάλι ελληνικό, δεξιά και αριστερά. 

Τουλάχιστον αυτά εδώ πέρα, γιατί είναι μια ιστορία του Επιμελητηρίου.  

ΒΑΛΗΣ: Φτάνουν μόνον για τις τρεις πρώτες σειρές.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Για τις τρεις πρώτες. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαμε εδώ 

τους επίσημους να παραμείνουν οι καλές οι καρέκλες. Αυτό θα το κρίνουμε, 

έτσι; Εντάξει, δεν είπα γι' αυτές, δεν το είπα γι' αυτές. Δεν μίλησα γι' αυτές τις 

καρέκλες. Μιλάμε οι καρέκλες οι οποίες το γνωρίζετε ότι είναι πανάκριβες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, Δημήτρη, κάτσε λίγο εκεί. Λοιπόν, για να 

ξεκαθαρίσουμε και λίγο το τοπίο. Κάναμε ανακαίνιση στα από πάνω γραφεία. 

Στα από πάνω γραφεία πήραμε από ελληνική εταιρεία, από το Δρομέα, δηλαδή 

αυτή την ευαισθησία που έχει ο Δημήτρης την έχουμε όλοι μας και αυτό είπαμε 
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πριν. Ο αρχιτέκτονας κάνει την πρότασή του, από 'κει και πέρα σήμερα την 

έκανε την πρόταση. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει οτιδήποτε. Εμείς πήραμε 

Δρομέα, ακόμα και τους υπολογιστές και τα τάμπλετ που πήραμε, πήραμε τα 

MLS που είναι ελληνικής κατασκευής. Μακάρι όπως το Επιμελητήριο προσπαθεί 

και βρίσκει ελληνικά προϊόντα να βρίσκανε και τα μέλη μας, γιατί τα μέλη μας, 

δυστυχώς, ξένα προϊόντα, έχουμε γεμίσει κινέζικα και όλα αυτά. Αυτά 

χρησιμοποιούμε, δυστυχώς. Κι εσύ Δημήτρη και στον κλάδο σου, τις ελληνικές 

εταιρείες πολλές τις κρεμάσαμε, όχι εσύ. Μπορεί εσύ συγκεκριμένα να 

χρησιμοποιείς. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ξέρεις ότι εγώ, Πρόεδρε, στηρίζω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μιλάω για σένα, μιλάω ο κλάδος όμως δυστυχώς, πολλές 

φορές, εδώ πέρα το αλουμίνιο που είναι τώρα ο Παγιάτης, ερχόντουσαν εδώ 

πέρα συνάδελφοι δικοί μας, φέρνανε τα κουφώματα έτοιμα από την Κίνα και 

κάναμε αγώνα να πούμε ότι τα κουφώματα αυτά προσέχτε τα γιατί μπορεί να 

έχουν και προβλήματα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ε, αυτό λέμε. Δεν διαφωνούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, αυτό τον αγώνα τον κάνουμε.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αυτό λέμε, τα ίδια λέμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, λοιπόν, η ευαισθησία η δικιά σου εφόσον λέμε τα ίδια, εμείς 

την ανακαίνιση που κάναμε πάντα ψάχνουμε ελληνικά π προϊόντα, γιατί αυτό 

φωνάζουμε και εμείς λέμε η παραγωγή, το σύνθημά μας είναι η παραγωγή είναι 

η διέξοδος από την κρίση. Τώρα ο αρχιτέκτονας έκανε τα σχέδιά του. Αυτό 

θέλουμε, πάνω στα σχέδια, πάνω στα σχέδια αυτά εάν έχουμε κάποιες 

παρατηρήσεις συγκεκριμένες. Τώρα, αν θα κρατήσουμε καρέκλες δύο σειρές ή 

τρεις σειρές, το ξέρουμε όλοι και αυτό λέμε, μακάρι να είχαμε περισσότερες 

καρέκλες και να κρατάγαμε, αλλά χάρηκα πολύ που άκουσα ότι βρίσκονται 

καρέκλες  τέτοιες. Οτι βρήκαμε, είναι ελληνικής κατασκευής;  
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ΒΑΛΗΣ: Ναι, τις κάνουν εδώ στην Ελλάδα μας είπανε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα.  

 Ο Παπαθανασίου.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Υπάρχουν στα εκκλησιαστικά είδη, βέβαια είναι ακριβές, 

προσπαθούμε όμως να βρούμε και κάτι, υπάρχουν τέτοια πράγματα και δρυς, 

γιατί η δρυς έχει πάει τώρα 5.000 το κυβικό, όντως είναι ακριβό. Αλλά γίνονται 

κάποιες ενέργειες να πάρουμε χαμηλό κοστολόγιο, στα εκκλησιαστικά είδη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5.000 ευρώ παραπάνω, εδώ θα κάνουμε τώρα μια τέτοια 

επένδυση, δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι να είναι κάτι καλό και αξιόλογο... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αρα, Πρόεδρε, αυτό λέμε. Οτι θα πρέπει αυτό που θα κάνουμε 

θα είναι διαχρονικά. Πόσα χρονια μείνανε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι αυτονόητο και δεν έχουμε καμία διάθεση κανένας να 

πάμε να πάρουμε... Σου λέω εμείς προσπαθούμε ήδη τους υπολογιστές, τα 

τάμπλετ που πήραμε όλοι εμείς, MLS είναι, ελληνικά και αυτά στηρίζουμε, αυτή 

είναι η ζωή μας.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Θέλεις κάτι άλλο, Πρόεδρε; Χρειάζεσαι κάτι άλλο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, εντάξει. Ο Βασίλης ο Δανέζης. 

ΔΑΝΕΖΗΣ: Δεν θα έπρεπε κάπου να υπάρχει ένας χώρος, ίσως με δύο 

φωτογραφίες και ένα μοντέρνο... να υπάρχουν δυο φωτογραφίες από 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Δηλαδή είδα στο χώρο υποδοχής έχει βάλει μια 

ζωγραφιά, κάτι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αυτή που είναι απέξω.  

ΔΑΝΕΖΗΣ: Μήπως αυτό μπορούσε να είναι πιο στοχευμένο... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Βασίλη, η είσοδος που βλέπεις στην πόρτα είναι αυτό που λες 

περίπου. Τώρα, από 'κει και ύστερα και εδώ, και πολύ σωστά το επισημαίνεις 

υπάρχει μια δυνατότητα σ' αυτό το κομμάτι... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα κάνω δώρο, θα βρω θα αναπαλαιώσω μια μηχανή 

Μαλκότση, θα την φέρω εδώ στο Επιμελητήριο να υπάρχει, που ήταν ελληνικής 

κατασκευής.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Γι' αυτό την κάναμε σήμερα την παρουσίαση για να μας πείτε και 

ιδέες για να δούμε τι θα κάνουμε, έτσι; Αυτό ακριβώς. Κι εμείς το έχουμε 

υπόψη μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Θεόφιλος, Θεόφιλε έχεις το λόγο.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Καλησπέρα κι από μένα. Ηθελα να ρωτήσω εσάς, συγγνώμη, δεν 

ήμουν από την αρχή και δεν έχω παρακολουθήσει όλη την παρουσίασή σας, 

ήθελα να ρωτήσω το εξής: ως προς το αισθητικό κομμάτι φυσικά, 

εντάξει,νομίζω ότι λίγοι μπορούν να επέμβουν από 'δω πέρα, νομίζω ότι εσείς 

είστε ο καθ' ύλην αρμόδιος ή εν πάση περιπτώσει, όποιος θα παρακολουθήσει τη 

μελέτη εφαρμογής κ.λπ.. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι στην όλη 

φιλοσοφία της ανακαίνισης θα υπάρχει και η ενεργειακή αναβάθμιση του 

Επιμελητηρίου; Δηλαδή, είναι κάτι που μπορεί να συνδυαστεί με αυτή την 

αναικαίνιση;  

ΒΑΛΗΣ: Εν μέρει. Να εξηγήσω τι σημαίνει εν μέρει. Στο παθητικό κομμάτι να το 

πούμε, τοίχοι, μονώσεις, τέτοια πράγματα, είναι αυτό που είναι αυτό. Αυτή η 

πλευρά είναι μεσοτοιχία με άλλα, έτσι κι αλλιώς αυτή θα καλυφθεί με 

γυψοσανίδα και θα έχει αυτό που λέμε ενδιάμεσο χώρο. Ο ενδιάμεσος χώρος 

είναι αυτό που έχει ενδιάμεση θερμοκρασία και μας κάνει ένα είδους κελύφους. 

Από 'δω αν θέλετε να το κάνουμε,  θα μπορούσε να γίνει μία επένδυση, αλλά 

δεν έχει νόημα, είναι πολύ μικρές οι επιφάνειες γιατί έχουμε όλο τζαμαρία. Οι 

περσίδες έχουν ένα μικρό ρόλο διότι με την περσίδα κάνοντας αυτή την κίνηση 

κάνεις και μερική αντανάκλαση.  

 Τώρα, η ουσία, η μόνη ενεργειακή αναβάθμιση είναι το ηλεκτρικό 

κομμάτι, το οποίο είναι τα φώτα, δεν έχουμε θέρμανση καθόλου γιατί είναι 

όλα... και δεύτερον ο κλιματισμός. Ο κλιματισμός εφόσον θα μπουν καινούρια 
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μηχανήματα, καινούριας τεχνολογίας θα είναι Α+, Α++ δεν ξέρω τι, δεν έχουν 

καμία σχέση με τα κλιματιστικά που έχουμε εδώ τριγύρω.  

 Εγώ επέμενα από την αρχή αλλά είναι ένα μεγαλύτερο κόστος να γίνουν 

κλιματισμοί οροφής αλλά λόγω ταχύτητας και λόγω είπαμε να μπουν οι πύργοι, 

να μπουν ντουλάπες. Από 'κει και πέρα μόνο απ' αυτό το κομμάτι των 

μηχανημάτων και του φωτισμού θα έχουμε μία σχετική αναβάθμιση.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Θα βοηθούσε ίσως εδώ στο κομμάτι κέλυφους να κάνατε ας 

πούμε και κάτι με τα υαλοστάσια και με τα πλαίσια των κουφωμάτων;  

ΒΑΛΗΣ: Τα υαλοστάσια επειδή απ' ό,τι βλέπω είναι διπλά και σχετικά καινούρια, 

δεν νομίζω ότι έχει νόημα κανείς να τ' αλλάξει. Δεν θα κερδίσει κάτι ιδιαίτερο 

αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα μπορούσε κανείς να πάει παραπέρα αν θέλετε, 

επειδή είναι αυτό που λέμε για άλλα πράγματα η πρόληψη είναι καλύτερη από 

την θεραπεία, εάν πάει κανείς σε άλλα πεδία, μπορεί να βάλει εξωτερικά 

σκίαστρα. Εξωτερικές περσίδες. Δηλαδή αυτές οι περσίδες που βάζουμε από 

μέσα, υπάρχουν μεταλλικές απέξω οι οποίες... υπάρχουν δύο εισαγωγείς στην 

Ελλάδα, αλλά γι' αυτό πρέπει να πάρει κανείς έγκριση από την πολυκατοικία και 

την Πολεοδομία, γιατί είστε στην κεντρική πλατεία, μια από τις σημαντικότερες 

πλατείες της χώρας. Αυτό τι πλεονέκτημα έχει; Μας επιτρέπει να  βλέπουμε έξω 

και πάλι ηλεκτρικά ή όχι γυρνάει κ.λπ. ή υπάρχει άλλο ένα σύστημα όπως 

έχουμε βάλει στο Ιδρυμα Νιάρχος με οδηγούς και ρόλλερς, τα οποία 

κατεβαίνουν, τα οποία εγώ τα φοβάμαι για εδώ ... όπως στο Νιάρχος ήδη τα 

μισά, πολλά έχουν αρχίσει να χαλάνε λόγω της δύναμης του αέρα. Αλλά 

υπάρχει, μόνο αυτό μπορεί να κάνει κάτι. 

 Το τρίτο που είναι εύκολο, μια που το έφερε η συζήτηση, είναι αν θέλετε 

μπορούμε να βάλουμε μεμβράνες στα παράθυρα, υπάρχουν μεμβράνες 3Μ οι 

οποίες μας δίνουν μια αρκετά καλή οικονομία το καλοκαίρι, την οποία για να 

είμαστε ειλικρινείς, τι κάνουμε το χειμώνα.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα πρότεινα το εξής, για να μην 
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πηγαίνουμε στην περίπτωση της θερμοπροστασίας που θέλουμε με μεμβράνες 

και τέτοια πράγματα, θα πρότεινα να γίνει μια μελέτη αντικατάστασης, δηλαδή 

όταν λέω μελέτη πώς αυτό μεταφράζεται, για το αποτέλεσμα είμαι σίγουρος. 

Αυτά απλώς είναι πώς αυτό μεταφράζεται σε κόστος. Αντικατάσταση των 

πλαισίων με θερμοδιακοπτόμενα πλαίσια και με ενεργειακά κρύσταλλα, τα οποία 

θα είναι κατάλληλα γι' αυτό το κτίριο και τον προσανατολισμό του. Αυτό από τη 

μικρή εμπειρία που έχω με βάση κάποιες μελέτες που έχω διαβάσει, θα έχει μία 

εξοικονόμηση ενέργειας, τώρα επειδή δεν μπορώ να θυμηθώ με τη χρήση του 

χώρου, επειδή είναι χρήση γραφείων, η οποία θα είναι γύρω στο 20% και αυτό 

βέβαια θα το εκτιμήσει η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, το κόστος χρήσης της 

αίθουσας και αν αυτό θα έχει ανταποδοτικότητα σαν κόστος, σαν δαπάνη.  

ΒΑΛΗΣ: Επειδή κατά σύμπτωση, δεν με ξέρετε και δεν ξέρετε ποιος είμαι, 

εκτός, η ειδικότητά μου για πάρα πολλά χρόνια, ήμουν από τους πρώτους στην 

Ελλάδα που ασχολήθηκα με τα ενεργειακά. Εχω κάνει μαζί με τον Τοπάζη το 

ηλιακό χωριό της Λυκόβρυσης, την ... έχω κάνει έργα σε όλο τον κόσμο... στα 

πρώτα μου νιάτα. Είμαι μέλος της Διεθνούς Οργανώσης ...  

 Εδώ αυτό το θέμα επειδή μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος έχει ευκαιριακή 

χρήση, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν αξίζει τον κόπο για τα συγκεκριμένα, 

γιατί μιλάμε για τρία τέσσερα κουφώματα. Το να το κάναμε στην από 'κει 

πλευρά που είναι εργασιακός χώρος...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν είναι μόνο τα 3-4 κουφώματα. Εδώ θα χρησιμοποιείται μόνον 

την περίοδο των συνεδριάσεων.  

ΒΑΛΗΣ: Αυτό το ευκαιριακό, γι' αυτό το είπα. Είναι το ευκαιριακό, αυτό είπα, 

αυτή τη λέξη.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το επόμενο, από εκεί που θα κάνουμε... 

ΒΑΛΗΣ: Ενδεχομένως να αξίζει, γιατί αυτό θα θερμαίνεται και θα ψύχεται δυο 

φορές τη βδομάδα, λέω, ξέρω 'γω. Και τέσσερις ώρες. Ενώ εκεί θα έχουμε 4 

ώρες χρήση το μίνιμουμ. Αυτό ήθελα να πω, ότι εδώ δεν αξίζει τον κόπο, είναι 
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τζάμπα λεφτά, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος; Αλλος;  

ΒΑΛΗΣ: Επίσης άλλο ένα θέμα, στο κοστολόγιο είναι ακόμα και το 

μεταφραστικό. Αν θα το κάνετε ή δεν θα το κάνετε, εμείς έπρεπε να το 

προβλέψουμε στις καλωδιώσεις, έχουμε ήδη πάρει μια προκοστολόγηση για 56 

μεταφραστικά, γιατί οι κονσόλες πάνε ανά  50άδες περίπου, οπότε έχουμε πάρει 

μία, ο κ. Γιάγκας έχει στα χέρια του μια προκοστολόγηση για να δει κανείς τι 

μπορεί να κάνει, αλλά πρέπει να αποφασίσετε, διότι πρέπει να ξέρουμε τα 

μηχανήματα και τις διελεύσεις να τις περάσουμε τώρα. Και μετά τα μηχανήματα 

θα τα αγοράσετε σε έξι μήνες, σε 16 μήνες... Εμείς προσπαθήσαμε να μην σας 

κάνουμε κάτι να το πάρετε να φύγετε, να είναι μέσα, να έχει προβλεφθεί ό,τι 

γίνεται.  

 Εδώ βλέπετε αυτό μέσα είναι ψευτοδόκαρο. Μέσα εδώ περνάνε όλα για 

να πάνε στα γραφεία. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το κόστος για να βάλουμε κεντρικό κλιματισμό είναι μεγάλο.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Το κόστος που θα έχουμε στις ντουλάπες το έχετε σκεφτεί;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, ναι, το έχουμε σκεφτεί.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Και τι, έχετε δει ότι είναι οικονομικότερα;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θελει κανάλια, θέλει... Δημήτρη, μεγάλη διαφορά.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν είπα για κλιματισμό με κανάλια. Εγώ είπα αυτό; Είπα εγώ για 

κανάλια; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τέλος πάντων, εδώ το εξετάσαμε όλο αυτό. Είδαμε ότι για τις 

ανάγκες που έχει μια αίθουσα τέτοια, η οποία θα ανοίγει μια φορά στο τόσο, 

όταν γίνονται οι συνεδριάσεις, δεν μπορούμε να πάμε σε τόσο μεγάλο κόστος.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αυτό είναι το κόστος, είναι φθηνότερο το κόστος στις 

ντουλάπες;  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, τι είναι οι ντουλάπες; Τίποτα δεν είναι. (Διάλογοι) 

 Θοδωρή, τα έχουμε κάνει. Ο κ. Λυγερός έχει κλιματιστικά. Είναι ο 

άνθρωπος ειδικός γι' αυτό το θέμα. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε. (διάλογοι). 

 Το σώμα ενημερώθηκε για την επικείμενη ανακαίνιση και συμφωνεί στην 

κατεύθυνση που έχει αναλυθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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