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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ TΗΣ 2ας.10.2013

Ε.Π.Ε.
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21

15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667
FAX 2106533534

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟTEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΗΣ 2ας.10.2013

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΧΟΛΗΠΤΗ: Μιχαηλίδη Παναγιώτη
ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βελλιανίτη Μαρία
ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη
ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ:
Ε.Π.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Συνεδρίαση (επαναληπτική)
Της 2ας Οκτωβρίου 2013
Ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αλεξόπουλος Σπυρίδων

Αντύπας Ζαν - Τζεμίλ

Αποστολέλλης Νικόλαος

Βρεττάκος Θεόδωρος

Γιανναράς Σταύρος

Δρομπόνης Βασίλειος

Θεοδωρέλλης Δημήτριος

Κανακάκης Βασίλειος

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

Λιόση Αντιγόνη

Λυγερός Γεώργιος

Μανωλάκος Σωτήριος

Ματθιουδάκης Θεόδωρος

Μήλιος Τρύφων

Μιχαλάκης Γεράσιμος

Μιχάλαρος Ανδριανός

Μιχοπούλου - Σούχλα Μαρία

Μπαλκάμος Γεώργιος

Μπεθάνης Νικόλαος

Μπελέκας Ανδρέας

Μπούτση - Χαραλαμπίδου Αθηνά

Νικολακάκης Ελευθέριος

Οικονόμου Ελευθέριος

Παπαηλίας Χρήστος

Παπαθανασίου Γεώργιος

Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος

Ρούσση Ευαγγελία

Σοφός Κωνσταντίνος

Σπανού Μαρία

Σωτηρίου Γεώργιος

Τσιριγώτης Πέτρος

Χρυσικόπουλος Γεώργιος

Ψαρράς Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αρβανιτάκης Παντελής

Βασιλάτου Ιωάννα

Δανέζης Κωνσταντίνος

Δανιήλ Πέτρος

Εξαρχος Ηλίας

Καζάκος Λάμπρος

Καστάνης Ιωάννης

Κατεβαίνης Χρήστος

Κορφιάτης Δημήτριος

Κουζούλογλου Αλέξανδρος

Λειβάδης Σπύρος

Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Μερτζάνη Κυριακή

Μουστάκας Δημήτριος

Μόφορης Γρηγόριος

Μπισταράκης Σπυρίδων

Νάστου Δήμητρα

Παπαδάκης Μιχαήλ

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Πλατής - Αθανασίου Αγγελής

Πούλος Ζαχαρίας

Σαμανίδου Γκαλίνα

Σιγάλας Γεώργιος

Σκούφος Θεόφιλος

Τσιτούρας Γεώργιος

Τριποδάκης Κωνσταντίνος

Φαράσαλης Γεώργιος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΕΠ
Γιάγκας Μιχάλης

Παπαδάκη Ευγενία

Τσόλα Ευθυμία

Κουλουρά Μαρία

Δημητροπούλου Ελένη

Καλόπλαστος Δημήτρης

Κασιμάτη Παρασκευή

Μουζακίτης Λεωνίδας

Λεκάκου Αθανασία

Σφυράκη Καλλιόπη

Γεωργίου Φίλιππος

Γκλεζάκου Αννα

Σαρρή Ελένη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΒΕΠ
Χαλόφτης Γεώργιος

Πασρισιάδης Δημήτριος

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 2ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ενημερώσω ότι το
μνημόσυνο του συναδέλφου του Στέφανου του Ρισσάκη είναι την Κυριακή 6
Οκτωβρίου και ώρα 11.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεράσιμου στο νεκροταφείο του
Σχιστού. Ειδικά για τους παλιούς συναδέλφους που τον γνώριζαν και τους
ανθρώπους της ναυπηγοεπισκευής, το ξαναλέμε κ. Κανακάκη - α, το ξέρετε.
Ωραία. Είναι 11.00 η ώρα στο ναό του Αγίου Γεράσιμου στο Σχιστό.
Το Επιμελητήριό μας συμμετείχε σε τέσσερις προτάσεις ΤΟΠΣΑ σε
συνεργασία με Δήμους της ευρύτερης περιοχής μας. Να σας ενημερώσω ότι από
τα 4 προγράμματα ΤΟΠΣΑ εγκρίθηκαν τα τρία που συμμετέχουμε κι εμείς, γι'
αυτό θα σας ενημερώσει αργότερα ο κ. Χαλόφτης. Τα ΤΟΠΣΑ είναι τα Τοπικά
Σύμφωνα Απασχόλησης, ταυτόχρονα θα μας βοηθήσει κι εμείς, θα κάνουμε κι
εμείς διάφορες. Θα έρθουν κάποια χρήματα στο Επιμελητήριο και κάποιο
προσωπικό που θα μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία του Επιμελητηρίου που
πληρώνεται μέσω προγράμματος με τη συμμετοχή μας σε συνεργασία με τους
Δήμους που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή.
Είναι

κάποια

προγράμματα

τα

οποία

ενισχύουν

οικονομικά

το

Επιμελητήριο, βοηθάνε ταυτόχρονα όμως και την απασχόληση. Εντάξει, μπορεί
να είναι ενέσεις αυτά, πεντάμηνα, αλλά δεν παύει να είναι κάτι προς τα παιδιά
που δεν έχουν δουλειά, καθόλου εργασία. Και εμείς συμμετέχουμε σε όλες
αυτές τις δράσεις των Δήμων της Περιφέρειας και όπου μας ζητηθεί και να σας
ενημερώσω και για κάτι άλλο. Προχωράνε και τα προγράμματα τεχνικού
ασφαλείας από τα οποία και πάλι στο Επιμελητήριο μας μένουν κάποια χρήματα
κι όλα αυτά. Παλιά, κάναμε τα προγράμματα κι αντί να μας μένανε χρήματα τα
πληρώναμε σαν Επιμελητήριο, τώρα αυτή τη στιγμή μας μένουν χρήματα. Τους
δίνουμε την αίθουσα, τους δίνουμε κάποιες άλλες υπηρεσίες και κάνουμε και τα
προγράμματα, είχαμε δικαίωμα να κάνουμε 30 προγράμματα ΛΑΕΚ από το νόμο.
Υποβάλαμε λοιπόν προτάσεις με διάφορα ΚΕΚ, δεν επιλέξαμε ΚΕΚ, όποιο ΚΕΚ
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ήρθε εδώ και μας έκανε πρόταση συμμετείχαμε, του είπαμε να ενταχθεί και τα
30 προγράμματα τα πήρε το Επιμελητήριο το δικό μας που θα υλοποιήσουν τα
ΚΕΚ. Και σ' αυτά πάλι είναι πάρα πολλά τα έσοδα που θα μείνουν στο
Επιμελητήριο. Είναι γύρω στις 90.000 ευρώ δηλαδή που θα μείνουν στο
Επιμελητήριο.
Κάνουμε προγράμματα ΕΦΕΤ, αυτά που αφορούν την υγιεινή και
ασφάλεια των τροφίμων και σ' αυτά πάλι μένουν χρήματα στο Επιμελητήριο και
ταυτόχρονα με χαμηλό κοστολόγιο βοηθάμε και τα μέλη μας. Και υπάρχει και η
προέγκριση άλλα 40 προγράμματα τα οποία είναι με τον ΣΕΒΕ, με τον οποίο
είχαμε κάνει την εσπερίδα εδώ πέρα για τις εξαγωγές, ο Σύνδεσμος Εξαγωγικών
Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, μέσω της ΕΕΔΕ το πιο πιθανό είναι να
υλοποιήσουμε 40 προγράμματα εξαγωγικά τα οποία θα μείνουν πάλι κάποια
χρήματα στο Επιμελητήριο. Ταυτόχρονα, δεν είναι τα χρήματα μόνο αλλά λέω
απλώς τα χρήματα γιατί. Γιατί το Επιμελητήριο πρέπει να είναι οικονομικά
ισχυρό για να δίνει και βοήθεια προς τα μέλη. Αυτές οι τιμές που κάνουμε προς
τα μέλη είναι πάρα πολύ χαμηλές, είναι χαμηλότερες από την αγορά, βοηθάμε
τα μέλη μας ταυτόχρονα αλλά ταυτόχρονα και το Επιμελητήριο θα επιβιώσει. Θα
είναι οικονομικά δυνατό και ισχυρό για να επιβιώσει.
Εχουμε μια παραίτηση ενός συμβούλου μας. Είναι του κ. Γκλεζάκου, να
σας διαβάσω και την επιστολή παραίτησής του. Λέει:

"Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με την παρούσα επιστολή θα
ήθελα να σας γνωστοποιήσω την αποχώρησή μου από το Δ.Σ. λόγω
αλλεπάλληλων υποχρέωσεών μου που ολοένα αυξάνουν από τις αντιξοότητες
και τις δυσκολίες που βιώνουμε καθημερινά στις επιχειρήσεις μας, με
αποτέλεσμα να χρειάζεται να ασχολούμαι όλο και περισσότερες ώρες.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την
κατανόηση και να τους συγχαρώ για τον αγώνα που δίνουν. Ωστόσο θα
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βρίσκομαι πάντοτε κοντά σας και οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί η συμβολή μου
θα είμαι στη διάθεσή σας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γλεζάκος Ανδρέας".
Είναι ένα αίτημά του, δεν μπορούσε να παρευρίσκεται. Αποδεχόμαστε
την παραίτησή του. Στη θέση του μπαίνει, είναι επιλαχών ο Σταύρος ο
Γιανναράς. Είναι εδώ ο κ. Γιανναράς, τον έχουμε καλέσει;
Ξεκινάμε με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.

Επικύρωση της από 18/09/2013 απόφασης της Δ.Ε. για την επιλογή
διεθνούς φορέα πιστοποίησης προσώπων και προϊόντων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας διαβάσω το πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής.
Η απόφαση επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της
πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή διεθνούς φορέα πιστοποίησης
προσώπων και προϊόντων σε συνέχεια της από 2.9.13 απόφασης της Διοικητικής
Επιτροπής ανατέθηκαν οι θέσεις των ειδικών συμβούλων του ΒΕΠ. Η επιστολή
του κ. Κυριακίδη Μιχάλη με αρ. πρωτ. 1609/10.9.2013. Η επιστολή του κ.
Χαλόφτη Γιώργου με αρ. πρωτ. 1619/10.9.2013. Η επιστολή του κ. Μανώλη
Εγγλέζου με αρ. πρωτ. 1661/10.9.2013.
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Η Διοικητική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις κατατεθείσες προτάσεις
στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και τις εκθέσεις των ειδικών
συνεργατών αποφασίζει να επιλέξει ως διεθνή φορέα πιστοποίησης προσώπων
και προϊόντων για συνεργασία την εταιρεία TUV Rheinland Hellas με την οποία
θα υπογράψει σχετική σύμβαση μετά την επικύρωση της απόφασης από το Δ.Σ.
του ΒΕΠ.
Το ΒΕΠ διατηρεί το δικαίωμα εάν προκύψει κώλυμα κατά την υπογραφή
της σύμβασης από την TUV Rheiland Hellas να συνεχίσει συζητήσεις με την
επόμενη εταιρεία για τους όρους συνεργασίας, πάντα με βάση τους όρους που
έχει διαμορφώσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 8.5.2013 συνεδρίασή του,
αρ. απόφασης 1/18.9.2013.
Αυτή είναι η θέση της Διοικητικής Επιτροπής. Τώρα θα σας πω και μια
θέση του Προέδρου γι' αυτά που έγιναν και ειπώθηκαν προχθές. Καταρχήν,
μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία χωρίς καν να μπούμε σε διαδικασία
διαγωνισμού. Μπορούσαμε να κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, να κάναμε
και μια γιορτή να επιλέγαμε, γιατί δεν επιβαρύνει το Επιμελητήριο οικονομικά.
Μπορούσαμε να κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με οποιαδήποτε εταιρεία,
να κάναμε και με τις δύο εταιρείες και με τις τρεις και με τις πέντε. Εμείς κάναμε
μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, κατέθεσαν δύο εταιρείες, μακάρι να ήταν τρεις
τέσσερις. Επιλέξαμε αυτή που είναι συμφερότερη, την καλύτερη για μας. Η μία
εταιρεία δεν μας έδινε τίποτα, η άλλη μας έδινε το 50% και αυτή τη στιγμή εγώ
θα πονηρευόμουν αν επιλέγαμε την εταιρεία που δεν μας δίνει τίποτα. Και για
ποιο λόγο να το κάναμε. Εγώ αυτό θα έβλεπα.
Τέλος πάντων, εμείς κάποια στιγμή κατηγορηθήκαμε προχθές γιατί
επιλέξαμε την εταιρεία που μας δίνει το 50% από τα έσοδα και από όλη αυτή τη
διαδικασία και οι σύμβουλοί μας που ελέγξανε τη διαδικασία και οι υπάλληλοι
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που ήταν η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών προτείνανε τη συγκεκριμένη
εταιρεία.
Αρα, λοιπόν, η πρόταση της Διοικητικής Επιτροπής είναι να μπει το θέμα
σε ψηφοφορία και να επιλέξουμε ποια εταιρεία. Η πρότασή μας είναι καθαρά
αυτή που μας δίνει το 50% και τα εξηγήσαμε και προχθές σ' αυτούς τους
συναδέλφους που ήταν εδώ τι ακριβώς άλλα παρέχει.
Ποιος συνάδελφος θέλει να κάνει ερώτηση. Τοποθέτηση; Ψηφοφορία.
Ποιος συνάδελφος ψηφίζει την πρόταση της Διοικητικής. Ποιοι συνάδελφοι δεν
ψηφίζουν. Ποιος είναι κατά. Ο κ. Αλεξόπουλος και ο κ. Τσιριγώτης. Και η κα
Μπούτση. Με τρείς κατά και με όλους τους άλλους συμβούλους υπέρ
επικύρωνεται η απόφαση της Δ.Ε. και εξουσιοδοτείται η υπηρεσία για τις
επόμενες ενέργειες.

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.

Β' Τροποποίηση προϋπολογισμού. (Εισήγηση από το τμήμα ΔιοικητικόΟικονομικό).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει μοιραστεί η εισήγηση, ποιος θέλει να κάνει ερώτηση.
Εγκρίνεται ομόφωνα.
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.

Διοργάνωση εκδήλωσης του ΒΕΠ με εκπροσώπους του εμιράτου της
Fugairah Freezon. (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) - (Εισήγηση από τον κ.
Παπαμανώλη).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπαμανώλης.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Καλησπέρα. Τον Ιούλιο είχαμε μία επαφή με την οικονομική
ακόλουθο της Πρεσβείας μας στα Εμιράτα. Εγώ είχα κατέβει τον Μάιο είχα κάνει
κάποιες επαφές και κάποιες γνωριμίες με κάποιες εταιρείες που είναι εκεί κάτω.
Τον Ιούλιο με πήρε τηλέφωνο και μου σύστησε κάποιον κ. Γούναρη, ο
οποίος είναι ο γενικός γραμματέας του ελληνικού Επιμελητηρίου που είναι κάτω
στα Εμιράτα. Ενημέρωσα και τον Πρόεδρο και τον κ. Διευθυντή και κάναμε μια
συνάντηση προς το τέλος Ιουλίου εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη λίγο. Καταρχήν, ενημερώνω το σώμα ότι εχθές ο
συνάδελφος ο Νίκος ο Αποστολέλλης κήδεψε τη μητέρα του. Του εκφράζουμε
τα συλλυπητήριά μας και του ευχόμαστε να πάρει τα χρόνια της και να τα
ξεπεράσει.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Τον Ιούλιο μιλήσαμε με τον κ. Γούναρη και συνέστησε τον
κ. Διευθυντή και τον κ. Πρόεδρο, ήρθαν σε επαφή. Να μην σας πολυλογώ ήρθε
εδώ, κάναμε μια πρώτη επαφή, ο κ. Γούναρης ουσιαστικά μας ανέφερε ότι έχει
τη δυνατότητα να βοηθήσει ελληνικές εταιρείες γνωρίζοντας το ενδιαφέρον του
εμιράτου της Φουτζέιρα, είναι ένα από τα εφτά εμιράτα που ανήκουν στα
ομόσπονδα κράτη αυτών των αραβικών εμιράτων και αυτή τη στιγμή λόγω ότι
το Αμπου Ντάμπι που έχει το πετρέλαιο φοβούμενοι ότι μπορεί να γίνει πόλεμος
ή διενέξεις και να μην μπορεί να βγάλει την εξόρυξη του πετρελαίου του προς
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τον Περσικό Κόλπο, έχει βγάλει προς τη θάλασσα του Ομάν, δηλαδή βλέποντας
προς τον Ινδικό Ωκεανό τον αγωγό της προκειμένου να γίνονται οι
πετρελαιεύσεις από εκεί και ουσιαστικά έχει μια άνθηση αυτή την περίοδο.
Ενδιαφέρονται για να δραστηριοποιηθούν ελληνικές εταιρείες στο χώρο
της ναυτιλίας και όχι μόνον, στο να κατέβουν και να δουλέψουν στη free zone
που είναι κάτω στη Φουτζέιρα. Ανέφερε ότι έχει δυνατότητα να χρηματοδοτήσει
ο ίδιος ο εμίρης της Φουτζέιρα τις ελληνικές επιχειρήσεις χαμηλότοκα έως άτοκα
των επενδύσεων αυτών που θα κατέβουν κάτω και τη δυνατότητα μας την
επιβεβαίωσε και το Σεπτέμβριο, μας είπε ότι είναι πολύ θετική, απλώς θέλουν να
κάνουν μια εκδήλωση στο Επιμελητήριο και όσο μπορούμε πιο επιτυχημένα,
δηλαδή να την προβάλλουμε και προς τα έξω, προς τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης,

στην

τηλεόραση,

γενικότερα

να

γίνει

γνωστή

ευρύτερα

προκειμένου να δείξουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτή.
Να πω κάτι που ξέχασα πριν. Οτι από τις εταιρείες που θα επιλέξει τις
ελληνικές να κατέβουν κάτω, το κόστος για την κάθε εταιρεία που θα κατέβει θα
είναι μόνο τα αεροπορικά της εισιτήρια για την πρώτη επαφή με την εμίρη ή το
δεξί χέρι του εμίρη και τα υπόλοιπα έξοδα της μεταφοράς, της διαμονής,
διατροφής και όλα τα υπόλοιπα θα τα πληρώσει το ίδιο το εμιράτο.
Από 'κει και πέρα ξαναεπικοινωνήσαμε το Σεπτέμβριο, μας ζήτησε να
κάνουμε μια λίστα με τις εταιρείες που ενδιαφέρονται για να κατέβουν κάτω στη
Φουτζέιρα. Εγώ επιγραμματικά θα σας πω ότι κατέβηκα το Μάιο μόνος μου και
ήδη δουλεύω κάτω. Δουλεύω με την έννοια ότι άνοιξα κάποιες πόρτες μόνος
μου και φυσικά μας βοήθησε πολύ και η πρεσβεία μας κάτω στα Εμιράτα.
Με την ευκαρία να πω ότι η οικονομική ακόλουθος της Πρεσβείας μας
που ήταν, τώρα είναι ιδιαιτέρα κάποιου, δεν μπορώ να θυμηθώ, μπορούμε να
την καλέσουμε να μας κάνει και μία - είναι η κα Λένου, η οποία είναι εξαιρετικός
άνθρωπος και είναι άνθρωπος που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Απλώς να πούμε
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ότι πρέπει να δείξουμε επιχειρήσεις, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι επιχειρήσεις
που τους ενδιαφέρει να κατέβουν κάτω και φυσικά θα έχουν αμέριστη βοήθεια.
Υπόψιν, για να μην φανεί ότι ο κ. Γούναρης βγάζει χρήματα γιατί κι εμένα
μου φαίνεται κάπως, ότι όταν κάποιος ενδιαφέρεται και λέμε ότι καλά όλα αυτά
αλλά μήπως κι αυτός αποσκοπεί κάπου; Απλώς αυτός τι κάνει; Οτι έχει τη
δυνατότητα επειδή οι εταιρείες κάτω στα εμιράτα δεν μπορούν να είναι 100%
αμιγείς δικές μας επιχειρήσεις, πρέπει το 51% των επιχειρήσεων αυτών να
ανήκουν μετοχικά σε κάποιον ο οποίος να είναι ντόπιος, έχει τη δυνατότητα
αυτός, ο κ. Γούναρης, να μας βοηθήσει με το όποιο οικονομικό κόστος είναι, το
οποίο θα το συμφωνήσουμε μετά όλοι μαζί από 'δω, δεν ξέρω πώς θα είναι, να
κάνει όλες τις ενέργειες προκειμένου να μπορέσουμε να ανοίξουμε αν
ενδιαφέρεται κάποια επιχείρηση κάτω κατάστημα, έδρα ή οτιδήποτε θέλει
προκειμένου τις διατυπώσεις και όλα αυτά που τα γνωρίζει αφού είναι 30 χρόνια
κάτω, να βοηθήσει και να κάνει αυτές τις ενέργειες.
Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάποιος κάποια απορία. Αυτά είναι επιγραμματικά.
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
Θα έχει το 51% ένας ντόπιος τυπικά. Ουσιαστικά και αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου και να θέλετε να κάνετε για να τον πετάξετε έξω, δεν γίνεται. Είναι ο
νόμος. Ο νόμος στα Εμιράτα είναι αυτός. Να σας πω κάτι. Οτι οι ντόπιοι κάτω
στα Εμιράτα, επειδή όταν πήγα κάτω ρώτησα, δεν κάνουν τίποτε άλλο, δεν
δουλεύουν, είτε μόνο στο Δημόσιο είναι, παρά μόνον ασχολούνται με αυτό.
Κάνουν μια εταιρεία, συμφωνούν να έχουν ένα τίμημα 10.000-20.000 ευρώ σας
λέω το χρόνο, έχουν εκατό εταιρίες κι έχουν 200.000 το χρόνο χωρίς να κάνουν
τίποτα. Αυτή είναι η δραστηριότητά τους.
Να πω και κάτι άλλο. Η φορολογία στη free zone είναι μηδενική και εάν
εσείς κάνετε πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας η φορολογία είναι 5% επί του
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τζίρου σας. Δηλαδή αν κάνετε 1 εκατομμύριο θα πληρώσετε 50.000 ευρώ και
αυτό είναι μόνο.
Τι είδους επαγγέλματα. Αυτό δεν μας το αποσαφήνισε, απλώς σίγουρα θα
τους

ενδιαφέρουν

ναυπηγοεπισκευαστικές

εταιρείες.

Σίγουρα

θα

τους

ενδιαφέρουν κάποιες εταιρείες που θέλουν να κάνουν - αλλά δεν μας απέρριψε
τίποτα. Μας είπε μόνο να κάνουμε ένα φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τις
δραστηριότητες κάθε επιχείρησης. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
Ξέρω ποιο είναι το επάγγελμά σας, γι' αυτό σας είπα δεν μας απέρριψε
τίποτα. Δεν μας είπε ότι, ξέρετε, τον κλάδο τον δικό σας θα τον απορρίψουμε.
Οχι, διαφορετικά μας είπε όποιος ενδιαφέρεται. Εκείνοι θα επιλέξουν τι τους
ενδιαφέρει. Εμείς θα την κατεβάσουν, απλώς είπε ότι εκείνοι θα επιλέξουν ποιες
επιχειρήσεις θέλουν να κατέβουν κάτω. Δεν ξέρουμε αν ένας φούρνος μπορεί να
τους ενδιαφέρει, αυτό λέμε.
Κοιτάξτε, εμάς μας είπε ότι μπορείτε να κατεβάσετε τη γραμμή
παραγωγής σας κάτω. Καινούρια γραμμή παραγωγής ή και τη δική σας να την
πάτε κάτω και να κάνετε καινούρια γραμμή παραγωγής ή και εκεί, σας είπα, εάν
τους ενδιαφέρει εξ ολοκλήρου θα πληρώσουν αυτοί την επένδυση να φέρουν
καινούρια μηχανήματα και να μην κλείσει το κατάστημά σας εδώ, να το έχετε
και εδώ.
Ναι, κ. Βασίλη.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτό που δεν ολοκλήρωσα, αν το 51% είναι εικονικό...
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Οχι, είναι βάσει νομοθεσίας.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βάσει νομοθεσίας που δεν συμμετέχει όμως στα αποτελέσματα
χρήσης. Δηλαδή δεν σου παίρνει το 51% των κερδών σου.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Οχι, σας παίρνει μόνο αυτό που σας είπα. Τα 20 χιλιάρικα.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σου βάζουν κάποιο σπόνσορα ο οποίος με ένα ποσοστό, το
οποίο και το παίρνει.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Το 20.000 ευρώ. Σας είπα ένα ποσό.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επειδή έχω κάνει κι εγώ επίσκεψη κι έχω συζητήσει μαζί τους,
βάζουν κάποιο σπόνσορα συνήθως ο οποίος παίρνει το 15% αλλά το παίρνει και
γι' αυτό πρέπει να είμαστε και σαφείς σ' αυτά που λέμε.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Εγώ σας είπα όταν έρθει ο κ. Γούναρης εδώ, δεν μας είπε
για 15%, μας είπε μόνο ότι θα πληρώσετε το συμφωνημένο τίμημα για την
ύπαρξη της εταιρείας και έχοντας το 51%. Τίποτε άλλο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ως εγγυημένο ποσό;
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Ναι, για να μπορεί να υπάρχει, το οποίο θα είναι ετήσιο.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Να διευκρινίσω λίγο κάτι, σας παρακαλώ. Ο σκοπός που ήρθε το
θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι να ενημερωθείτε και να αποφασίσει το
Διοικητικό Συμβούλιο την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Ολες τις
λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα γίνουν, αν γίνουν, όποιες γίνουν επενδύσεις
στην Φουτζέιρα, θα τις συζητήσουμε όταν έρθει η αποστολή στις αρχές
Νοεμβρίου. Δεν θα έρθει ο κ. Γούναρης μόνον. Θα έρθει ολόκληρη
αντιπροσωπεία από τη Φουτζέιρα και η οποία θα αναλύσει εδώ όλο το πλαίσιο
λειτουργίας των επιχειρήσεων στην ελεύθερη ζώνη της Φουτζέιρα. Αυτό. Αν
υπάρχουν άλλες απορίες...
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Σίγουρα, δεν τις γνωρίζω κι εγώ.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εκείνο που έχει σημασία ειναι να αποφασίσουμε την διοργάνωση της
εκδήλωσης.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τη διοργάνωση, για τη διοργάνωση ή αν θα γίνει διοργάνωση;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, διοργάνωση της εκδήλωσης. Τι εννοείτε; Ενα είναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καλυφθούν και τα έξοδα γιατί....
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή έχει αποφασιστεί η διοργάνωση.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ερχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αρα, αποφασίζουμε αν θα γίνει η διοργάνωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. Αποφασίζουμε στην ουσία, εντάξει, αν θα γίνει η
διοργάνωση. Το θέμα είναι, δεν θα διαφωνήσει κανένας σ' αυτό, εμείς έχουμε
συμφωνήσει.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, εγώ απλώς ρωτάω γιατί η διατύπωση είναι λάθος.
Αποφασίζουμε αν θα γίνει η διοργάνωση, πώς θα γίνει και τι μπάτζετ θα έχει.
Κατάλαβα καλά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, να καλυφθούν τα έξοδα. Τα έξοδα θα είναι πολύ λίγα, ένας
μπουφές που θα γίνει εδώ πέρα γι' αυτή τη διαδικασία. Και θέλουμε τη
συμμετοχή και θέλουμε να συνηθίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να μπείτε σε μια
λογική, να μπουν οι σύμβουλοι σε μια λογική γιατί μπορεί να έχουν κάποιες...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αρα, εμείς εδώ θα αποφασίσουμε - εγώ είμαι υπέρ αλλά θέλω να
καταλάβω.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό γιατί κάποια πράγματα ίσως να μην γίνονται αντιληπτά.
Μια τέτοια διοργάνωση έχει δικαίωμα να την αποφασίσει η Διοικητική Επιτροπή
από μόνη της.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ε, ας την αποφασίσει.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, μισό λεπτό. Ακούστε με λίγο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν της αφαιρούμε το δικαίωμα να την αποφασίσει.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, θα μπορούσε, αν δεν είχε την ευαισθησία, να το αποφασίσει
μόνη της. Τι είναι προτιμότερο όμως, να αποφασίσει μόνο του ένα όργανο
πενταμελές ή να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, να έχει γνώση το Διοικητικό
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Συμβούλιο γι' αυτό που θέλει να γίνει; Κι έρχεται λοιπόν για μεγαλύτερη
δημοσιότητα, για καλύτερα αποτελέσματα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να συζητηθεί και να αποφασιστεί.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ετσι. Αν λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να μην γίνει,
μπορεί να μην γίνει. Θα δεσμεύσει τη Διοικητική Επιτροπή να μην γίνει. Αρα, το
φέρνει η Διοικητική Επιτροπή....
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, εγώ είμαι υπέρ.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Τη διαδικασία ήθελα να σας εξηγήσω.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ είμαι υπέρ. Απλώς, πρέπει να αποφασίσουμε καταρχάς αν
θα γίνει. Ναι, θα γίνει. Δεύτερον, πού θα γίνει. Εδώ. Ναι, εδώ. Τρίτον, τι μπάτζετ
θα έχει; 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ. Θέλω να πω παράδειγμα δηλαδή.
(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, να γίνει και καλύπτονται οποιαδήποτε έξοδα που θα
προκύψουν από την εκδήλωση.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να μην γίνει εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. Θέλουμε να είναι λίγοι, να είναι άνθρωποι που
ενδιαφέρονται, δηλαδή είναι ουσιαστική δουλειά. Δεν είναι δουλειά να κάνουμε
για το θεαθήναι, δηλαδή να έχουμε κόσμο και... Είναι δουλειά αυτοί που
πραγματικά ενδιαφέρονται, απλώς μεταφέρουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι
αν έχετε ανθρώπους που έχουν δυνατότητα να κάνουν συναλλαγές και επαφές
με αυτές τις χώρες στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι επιχειρήσεις που έχουν
δυνατότητα, έχουν οντότητα, αυτές πρέπει να τις καλέσετε εδώ και είναι μέλη
μας, να τους εξηγήσετε. Ολα τα επαγγέλματα, οποιοδήποτε επάγγελμα. Δηλαδή
είναι μια πολιτεία η οποία το μόνο που παράγει είναι χουρμάδες. Τίποτε άλλο.
Και πετρέλαιο. Δεν έχουν πετρέλαιο αυτοί, περνάνε οι αγωγοί και οικονομάνε,
αυτοί δεν έχουν πετρέλαιο.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θα πρέπει να διερευνήσετε, εάν έχουν την επιθυμία της
συνεργασίας σε εκείνη την περιοχή, είτε από 'δω είτε εκεί επενδύοντας, είτε σε
υπηρεσίες είτε και σε προϊόντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή παράδειγμα ότι τα τρόφιμα τα παίρνουν όλα τα παίρνουν
από όλες τις άλλες χώρες, ενώ αγαπάνε την Ελλάδα, γιατί αυτό μας είπαν, αυτό
μας είπε ο κ. Γούναρης και θα τα πούνε για να μην το κουβεντιάζουμε τώρα
αυτό, είπε ότι αγαπάνε την Ελλάδα, δεν έχουν καλή συμπάθεια για τους
Ιταλούς, για τους Γερμανούς, για τους Εγγλέζους και άρα λοιπόν ένα αεροπλάνο
αυτά τα cargo μπορεί να φεύγει με προϊόντα να πηγαίνει εκεί να τροφοδοτήσει
μια περιοχή ολόκληρη με λαχανικά λέω παράδειγμα, με αυγά, με ντομάτες, με
κάτι. Λέμε ένα παράδειγμα ή άλλα προϊόντα. (Διάλογοι εκτός μικροφώνου)
Ο κ. Χαλόφτης.
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Ακόμα και άτομα που ασχολούνται με τον τομέα της αισθητικής,
είτε ασχολούνται με την κοσμετολογία, δηλαδή κομμωτές κ.λπ., παρ' όλο που
είναι μουσουλμανικό κράτος, φυσικά θεωρείται το πιο απελευθερωμένο το
Ντουμπάι, το τι δαπανούν οι γυναίκες αυτές που είναι με τη μπούργκα ή με τον
φερετζέ, δεν μπορείτε να το διανοηθείτε.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Μια φράση μόνο. Απλώς, στην εκδήλωση καλό είναι να
καλέσετε και την οικονομική αντιπρόσωπο την πρώην, την κα Λένου. Απλώς και
ο Πρέσβης είναι πολύ καλός, εντάξει.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, επειδή πέρασε
προηγούμενα και συζητούσα με τον κ. Χαλόφτη και ξέχασα, ήθελα να ρωτήσω
κάτι, γι' αυτό θα το πω τώρα. Απλώς αφορά το προηγούμενο θέμα.
Θα ήθελα να παρακαλέσω στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να μας
φέρετε σε ένα χαρτί σημειωμένο ποιες είναι οι εγγραφές, ποιες είναι οι
διαγραφές μέχρι το εννιάμηνο τουλάχιστον που θα μπορούμε να έχουμε, τι
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απέναντι στις Ομοσπονδίες, στη ΓΣΕΒΕΕ και στην Κεντρική Ενωση του
Επιμελητηρίου, όλα αυτά για να ξέρουμε τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Χοντρά χοντρά μπορώ να σας πω.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θέλω να μου πείτε, θέλω να τα δω γραπτώς. Δεν θέλω
να μου τα πείτε. Ξέρετε τα έσοδα και έξοδα όλα απέξω;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Τα ξέρουμε, γιατί... για ποιο λόγο δεν τα ξέρουμε;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Το εννιάμηνο, επειδή συνήθως όταν μιλούσαμε πρώτα να
κλείσει το εννιάμηνο και να μας τα δώσετε.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Γιατί όμως, δεν κατάλαβα. Θα τα δώσω εγώ. Πάντως, απλά να
ξέρετε ότι μέχρι προχθές τα έσοδά μας ήταν 759.000 ευρώ και τα έξοδά μας
ήταν 600.000 ευρώ. Εχουν πληρωθεί η Κεντρική Ενωση, ΓΣΕΒΕΕ κ.λπ., έχουν
πληρωθεί και όλες οι υποχρεώσεις μας. Δεν έχουμε ουσιαστικά υποχρεώσεις.
Εχουμε πληρώσει και άλλες παλιές οφειλές για το ΙΚΑ που κάποια στιγμή δεν
είχε γίνει σωστή δουλειά τα πληρώσαμε, πληρώσαμε κι αυτά και τα πρόστιμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πληρώνουμε παλιές, παραδείγματος χάριν, δεν έχουμε αφήσει
εκκρεμότητες. Και παλιές εκκρεμότητες που υπήρχαν έχουν πληρωθεί.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Πληρώσαμε και ό,τι ήταν προηγούμενων χρόνων οφειλές, πολύ
παλαιότερων χρόνων, όχι μόνο περσινές οφειλές, τα πληρώσαμε και είμαστε σ'
αυτή την κατάσταση. Δεν λέω ότι πάει καλά. Είναι άλλα τα θέματα. Εχουμε κι
άλλα, έχουμε προβλήματα σε σχέση με το μέλλον όχι για το τι ισχύει σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι τι ισχύει σήμερα, ακριβώς.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Προβλήματα πού θα πάει το Επιμελητήριο τα επόμενα χρόνια. Αυτό
είναι το πρόβλημα. Και η αγωνία μας είναι αν θα επιβιώσουν τα Επιμελητήρια το
επόμενο διάστημα, όχι η φετινή χρονιά ή του χρόνου αλλά μετά τι ακριβώς θα
γίνει. Και εκεί δεν βλέπω φως, δυστυχώς. Αλλά θα τα πούμε την επόμενη φορά.
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Εγινε μια συνάντηση χθες με τον κ. Χατζηδάκη, γι' αυτό το λέω δηλαδή, για το
θέμα του μέλλοντος των Επιμελητηρίων και ουσιαστικά δεν φαίνεται τίποτα
στον ορίζοντα. Θα δούμε.

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.

Ασφαλιστικό: Ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ (Εισήγηση από τον κ.
Στάθη Χριστοδουλέλη).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 4ο θέμα που είναι το Ασφαλιστικό, δυστυχώς ο κ.
Χριστοδουλέλης, κάτι του έτυχε απρόοπτο, ενώ ήταν εδώ το μεσημέρι, δεν
μπορούσε το απόγευμα κι έτσι θα το αναβάλλουμε το θέμα αυτό, θα το πάμε
για το επόμενο Δ.Σ. Ηταν αρμόδιος ο Στάθης να μας ενημερώσει. Τώρα, αν
θέλει κάποιος να κάνει κάποια κουβέντα ή ξέρει κάτι συγκεκριμένο με τον ΟΑΕΕ,
έχει ασχοληθεί με κάτι πιο εξειδικευμένα απ' αυτά που ξέρουμε όλοι, αλλά
πιστεύω ότι αρμόδιος ειναι ο κ. Χριστοδουλέλης.
-------------------------

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Χαλόφτη, έχετε το λόγο να μας ενημερώσετε λίγο για τα
ΤΟΠΣΑ. Οπως είπα τα ΤΟΠΣΑ είχαμε υποβάλει τέσσερις προτάσεις, εγκρίθηκαν
οι τρεις.
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Καλησπέρα. Τα ΤΟΠΣΑ είναι τα Τοπικά Σύμφωνα Ανεργίας και
έρχεται το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργανώσεις και
σωματεία να δημιουργήσει δυνητικές θέσεις εργασίες επιδοτούμενες, στην

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

24

ευρύτερη επιμελητηριακή περιοχή και με σκοπό αυτοί οι άνεργοι που θα μπουν
στην αγορά εργασίας είτε να αφομοιωθούν από επιχειρήσεις στο εγγύς μέλλον ή
και να δημιουργήσουν οι ίδιοι μικρές επιχειρήσεις με μικρά επιχειρηματικά
πλάνα.
Η άμεση ωφέλεια, την καταλαβαίνουμε όλοι, έστω και βραχυπρόθεσμη,
έστω και ως ένεση όπως αναφέρατε, είναι να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις
απασχόλησης κυρίως για ανέργους και κυρίως για ανέργους πτυχιούχους. Αμεσα
το Επιμελητήριο θα έχει μια ωφέλεια που αφορά σε τρεις θέσεις εργασίας για τις
οποίες δεν θα επιβαρυνθεί το Επιμελητήριο και θα καλύψει λειτουργικές ανάγκες
τουλάχιστον για ένα χρόνο. Στην ουσία για όσο θα διαρκέσει και το Τοπικό
Σύμφωνο Απασχόλησης. Το είχαμε προβλέψει στο σχεδιασμό μέσα, ώστε να
είναι όλες οι δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες.
Τα ποσά νομίζω είναι κοινοποιήσιμα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ποιοι Δήμοι είναι στο πρόγραμμα;
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Ειναι η Σαλαμίνα, ειναι ανάλογα την κοινοπραξία ας το πούμε, την
σύμπραξη. Στη σύμπραξη στην Πειραϊκή που θυμάμαι τώρα είναι ο Εμπορικός
Σύλλογος της Σαλαμίνας, είναι ο Δήμος Σαλαμίνας, είναι ο Δήμος Πόρου.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για νησιά είναι αυτό;
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Οχι, όχι, ειναι για όλη την Ελλάδα. Απλούστατα εμείς σαν
Επιμελητήριο είχαμε επιλέξει να ασχοληθούμε καθαρά με την επιμελητηριακή
μας ενότητα. Δεν σας κρύβω ότι είμαστε το μοναδικό Επιμελητήριο που είχαμε
σχεδόν αυτή την επιτυχία. Δηλαδή από τα 4 που υποβάλαμε πήραμε 3 θετικές
γνωμοδοτήσεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή εμείς σαν επιχείρηση που μπορούμε να απευθυνθούμε;
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Μόλις δημιουργηθεί αυτή η σύμπραξη η οποία θα είναι μια
αυτοτελής, πώς να σας το πω, λειτουργία, ένα ΑΦΜ δηλαδή που θα
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δημιουργηθεί που θα έχει κάποιους εταίρους. Ο κάθε ένας έχει διακριτό ρόλο.
Παραδείγματος

χάριν

το

Πανεπιστήμιο

Πειραιά

έχει

το

κομμάτι

της

συμβουλευτικής, το Πανεπιστήμιο, καθαρά ένας δημόσιος φορέας, που θα
απορροφήσει, σε κομματι επιχειρηματικό θα βοηθήσει νέους και νέες. Οι
επιχειρήσεις που θα εμπλακούν μέσα από τους εμπορικούς συλλόγους, είτε από
τους φορείς των Δήμων τοπικά, θα αφομοιώσουν ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το
ανθρώπινο δυναμικό εφόσον ικανοποιεί και τις δυο πλευρές, και τον εργαζόμενο
δηλαδή και την επιχείρηση, μπορεί να συνεχιστεί μια σχέση. Από 'κει και μετά
όμως όχι επιδοτούμενη. Και από την άλλη μεριά μπορεί αυτός ο νέος ο οποίος
θα πάει να εργαστεί να του δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό πλάνο εάν θέλει
να ιδιωτεύσει να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θα εργαστεί στους Δήμους δηλαδή;
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Οχι, όχι. Και στους Δήμους. Και σε επιχειρήσεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γιατί οι Δήμοι δεν έχουν δυνατότητα να προσλαμβάνουν.
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Οχι, όχι, ακούστε. Οι Δήμοι αυτή τη στιγμή προσλαμβάνουν
μόνον μέσω ΑΣΕΠ. Οπως γνωρίζετε δεν μπορούν να προσλάβουν. Το μόνο που
έχουν βγάλει απόφαση προ διμήνου ήταν τα οκτάμηνα τα οποία έχουν γίνει. Και
αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα έχουν κάνει ήδη αιτήσεις οι ΟΤΑ και οι
Περιφέρειες και κάποια άλλα νομικά πρόσωπα, για να δεχθούν θέσεις εργασίας
μέσω του ΟΑΕΔ, διότι η κοινωφελής εργασία πλέον μεταβιβάστηκε από τις ΜΚΟ
που ξέρατε, η δεύτερη δράση που κοινοποιήθηκε είναι μέσω του ΟΑΕΔ. Αν
μπείτε στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ μπορεί οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο να
αιτηθεί θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα ο άνεργος. (παρέμβαση εκτός
μικροφώνου)
Αλλο αυτό που είπε η κυρία και άλλο αυτό που σας παρουσίασα εγώ. Δεν
εμπλέκεται καθόλου ο ΟΑΕΔ. Με το που θα ολοκληρωθεί, γιατί αυτή τη στιγμή
μόλις προχθές, στις 30 του μήνα καταθέσαμε τα μνημόνια στην Περιφέρεια,
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στην ουσία την κοινοπραξία, το σώμα που θα δημιουργηθεί, περιμένουμε την
έγκριση μέχρι τέλη του μήνα και τότε θα κληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και θα
κοινοποιήσει τις δράσεις. Εκεί θα κληθούν οι επιχειρήσεις. (παρέμβαση εκτός
μικροφώνου)
Ετσι λέγεται, μην φαντάζεστε μνημόνιο... Μνημόνιο συνεργασίας.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ενα συμφωνητικό, να το πούμε έτσι.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή με αυτούς τους Δήμους που θα κάνετε το μνημόνιο
τέλος πάντων όπως το είπατε, με αυτούς, από αυτούς θα απορρέουν οι
εργαζόμενοι;
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Είναι φορείς ο καθένας με διακριτό ρόλο και κάθε ένας θα μπορεί
είτε να αφομοιώνει είτε να προσφέρει μέσα από την γεωγραφική του ζώνη στις
επιχειρήσεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτοί που θα αναζητήσουν δουλειά θα μπορούν να είναι από
οποιονδήποτε Δήμο;
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Βεβαίως.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και θα τους προσλάβει ποιος δηλαδή; Ποιος θα ειναι ο
εργοδότης ας πούμε;
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Εργοδότης, ενδιάμεσος φορέας είναι η κοινοπραξία η οποία θα
δημιουργηθεί. Κατ' ουσίαν όμως θα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο
Εργασίας μέσω της Περιφέρειας. Σας λέω όλη τη διαδρομή.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και θα πληρώνονται κάποτε δηλαδή οι εργαζόμενοι;
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Θα πληρώνονται κανονικά. Ακούστε, επειδή έχω ζήσει την
κοινωφελή εργασία που το είπατε, δυστυχώς μερικά προγράμματα στην Ελλάδα
επειδή δημιουργούνται έκτακτα και δεν υπάρχει προϊστορία, πάντα σε κάθε
καινούριο υπάρχει κι ένα θέμα. Η κοινωφελής εργασία ας πούμε τώρα που
μπήκε ο Β' κύκλος, θα τρέξει πολύ πιο γρήγορα. Εγώ ας πούμε πήρα την τελική
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αποζημίωση για μία ΜΚΟ χθες και σήμερα που ήμουν συνεργαζόμενος από το
Υπουργείο Εργασίας μετά από 4 μήνες. Την τελευταία καταβολή όμως, την
εκκαθάριση.
Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εμείς ως Επιμελητήριο όπως είπε ο κ. Χαλόφτης, συμμετέχουμε σε
τρία σχήματα. Μαζί μας κάθε φορά είναι και διαφορετικοί, άλλοι εταίροι.
Διαφορετικοί εταίροι. Καλύπτουμε σχεδόν όλη την γεωγραφική περιφέρεια, την
επιμελητηριακή περιφέρεια. Ολη την επιμελητηριακή μας περιφέρεια. Με την
έγκριση, με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών που γίνονται τώρα, θα
υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Αυτό που σας είπε ο κ. Χαλόφτης ότι κάθε
εταίρος έχει διακριτό ρόλο, εμείς ας πούμε στα σχήματα αυτά κατά κύριο λόγο
έχουμε το θέμα της επικοινωνίας. Το θέμα της επικοινωνίας κατά κύριο λόγο.
Και αφού έχουμε αυτό το θέμα θα το φέρουμε σε πέρας με τον καλύτερο
τρόπο. Θα επικοινωνήσουμε και θα σας κοινοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες του
προγράμματος στην πορεία.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οι Δήμοι που γίνονται εταίροι από τι εξαρτάται;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ανάλογα από το σχήμα. Κάποια στιγμή θέλαμε να κάνουμε με ένα
από τα σχήματα είπαμε με το Δήμο Περάματος, παραδείγματος χάριν ή με το
Δήμο Πειραιά ή με τον Δήμο Πειραιά και το Δήμο Σαλαμίνας.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επειδή ακούω τώρα Πόρο και Σαλαμίνα...
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν έχει σχέση, μην σας απασχολεί αυτό το κομμάτι. Είναι το
σχήμα με το οποίο καταθέσαμε την πρόταση. Δεν είναι κάτι δηλαδή, είναι το
σχήμα με το οποίο καταθέσαμε την πρόταση. Και οι άνθρωποι, δηλαδή οι Δήμοι
που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για συμμετοχή.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εμείς ως βιοτέχνες σε τι θα ωφεληθούμε;
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Εσείς ως βιοτέχνες θα πάρετε κόσμο να απασχοληθεί στις
επιχειρήσεις σας χωρίς να επιβαρυνθείτε.
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Για ορισμένο χρονικό διάστημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπήρχε κι ένα άλλο πρόγραμμα που εγώ πήρα ένα άτομο, που
ήταν με τα ΚΕΚ γινόταν τώρα αυτή η διαδικασία αλλά έπρεπε να είχες στα 5
άτομα, άμα είχες πέντε άτομα προσωπικό δικαιούσο ένα άτομο. Εγώ είχα 8-9 και
πήραν έναν. Αν είχα 10 θα έπαιρνα 2. Ανά 5 άτομα έπαιρνες ένα άτομο. Για
πέντε μήνες.
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Πρόεδρε, συγγνώμη, αυτό που αναφέρατε οι επιχειρήσεις που
έχουν από, είτε είναι νεοσύστατες είτε είναι από ένα άτομο έως εννιά,
δικαιούνται ένα άτομο, στο πρόγραμμα που αναφέρατε. Από 9 και πάνω είναι 2.
Και μετά υπάρχει ειδική κλίμακα που εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις. (παρέμβαση
εκτός μικροφώνου)
Πάντα βγαίνουν σαν ετήσιες ακέραιες μονάδες, όπως το λέτε. Εάν έχουμε
ημιαπασχόληση 200 άτομα τετραώρου, πολλαπλασιάζουμε διαιρούμε δια 300
μεροκάματα και βγαίνει ο αριθμητικός μέσος.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες;
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Ολα θα βγουν καθ' οδόν. Μόλις αποδεχθεί η Περιφέρεια, δεν
δώσει καμία παρατήρηση σε οποιοδήποτε σχήμα, θα βγάλουμε τις θέσεις
εργασίας οι οποίες θα κοινοποιηθούν. Ο σκοπός είναι να εκμεταλλευθούμε αυτό
το πρόγραμμα όλοι, όχι μονον εγώ που έχω γραφείο συμβούλων.
Εχετε άλλο ερώτημα; Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ. Χαλόφτη.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αναβάλλουμε το θέμα που είναι για τον ΟΑΕΕ για
το επόμενο Δ.Σ.
Ο κ. Παπαμανώλης.
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ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Συγγνώμη κιόλας που δεν ήξερα, μαθαίνω. Ευχαριστώ πολύ
παντως.
Ενα πρόβλημα που έχω εγώ προσωπικό αλλά πιστεύω μπορεί να το έχετε
και όλοι είναι με τα δημοτικά τέλη. Επειδή την περίοδο του Οκτωβρίου συνήθως
τα Δημοτικά Συμβούλια συζητάνε για τον - κ. Πρόεδρε, ένα πρόβλημα που έχω
αλλά πιστεύω είναι και των περισσοτέρων εδώ, εννοώ όσων έχουν επιχειρήσεις
δικές τους, είναι τα δημοτικά τέλη. Επειδή την περίοδο αυτή όπως είπα συνήθως
τα Δημοτικά Συμβούλια συζητάνε για την μείωση, την αύξηση, το πάγωμα των
δημοτικών τελών, μήπως θα έπρεπε τουλάχιστον στους Δήμους που είναι το
Επιμελητήριο, από τον Πειραιά μέχρι τα Κύθηρα, καταλαβαίνω ότι είναι για
όλους δύσκολα αλλά και για μας που πληρώνουμε είναι πολύ περισσότερο
δύσκολα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε κάνει.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Το έχετε κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο φορές, τρεις φορές το έχουμε κάνει.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Επειδή σε μια συνάντηση που ήμασταν και ήταν παρών ο
Πρόεδρος, θυμάστε σε μια πίτα που ήμασταν και έτυχε να είμαστε μαζί, σας είχε
κάποιος υποσχεθεί ότι το 2014 ο Δήμος Πειραιά θα μειώσει τα δημοτικά τέλη
επειδή είναι προεκλογική περίοδος. Νομίζω πρέπει να τον πιάσετε τώρα και να
του το πείτε το τάξιμο.
Τέλος πάντων, άλλα δύο θέματα που έχω. Ενα πρόβλημα ήταν με μία
ζημιά που μπορεί να πάθει ο καθένας από σας αλλά εγώ την έπαθα. Από μια
κλοπή...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, στείλαμε, για τα δημοτικά τέλη στείλαμε και στον
Υπουργό Εσωτερικών στον κ. Μιχελάκη στείλαμε επιστολή για το συγκεκριμένο.
Και μάλιστα...
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ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Ναι, αλλά επειδή αποφασίζουν οι Δήμοι, Πρόεδρε, δεν
διαφωνώ καλά κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, να τους πιέσει και το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά
ταυτόχρονα και στην Κόρινθο στην έκθεση που ήταν ο Υπουργός του
επιτεθήκανε πάρα πολύ για τα δημοτικά τέλη πολλοί επιχειρηματίες. Δηλαδή το
ίδιο πρόβλημα το έχει όλος ο κόσμος.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Απλώς να σας πω ότι είναι κάποιοι Δήμοι οι οποίοι
συμμερίζονται το πρόβλημα που έχουν οι επιχειρήσεις και τους έχουν μειώσει.
Δηλαδή μπορώ να σας πω ένα Δήμο που θυμάμαι αυτή τη στιγμή και τον έχω
στο μυαλό μου, ο Δήμος Ερμούπολης Σύρου κατέβασε 5% την πρώτη χρονιά
και το 2013 κατέβασε άλλα 7%. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιοι Δήμοι να μπορούν
και κάποιοι Δήμοι να μην μπορούν. Είναι κερδοφόρος φαίνεται, δεν έχει
σημασία.
Λοιπόν, ένα πρόβλημα που έχω, το οποίο μπορεί να έχετε κι εσείς κάποια
στιγμή ή να μην έχετε, εύχομαι να μην έχετε, είναι ένα πρόβλημα με μια ζημιά
που υπέστην από μια κλοπή ενός καλωδίου ουδετέρου, από αυτό που
παρατηρούμε τώρα τελευταία με τις κλοπές από τους γύφτους κι αυτά. Λοιπόν,
η ζημιά που υπέστησα, το οποίο το γνωρίζει το Επιμελητήριο και ευχαριστώ
πολύ για τις προσπάθειες που έκανε, κάναμε μια επιστολή προς τη ΔΕΔΔΗΕ, η
ΔΕΔΔΗΕ είναι ένας τομέας της ΔΕΗ που έχει αποσχιστεί είναι για το δίκτυο.
Λοιπόν, η απάντηση που πήραμε είναι ότι είναι λόγος ανωτέρας βίας και δεν
αποζημιωνόμαστε. Και ότι έχουν βγάλει μια απόφαση που δεν αποζημιώνεται
κανένας, είτε είστε στο σπίτι σας είτε είστε στην επιχείρησή σας γιατί είναι λόγοι
ανωτέρας βίας. Νομίζω ότι είναι λίγο παράλογο γιατί το να κλαπεί ένα καλώδιο
το οποίο δεν είναι προφυλαγμένο ή οτιδήποτε...
Εντάξει, απλώς το θέτω μήπως μπορείτε εσείς να πιέσετε με την ευκαιρία
που μας είχαν υποσχεθεί ότι να πάμε να τους ξαναδούμε να μας μειώσουν την
κιλοβατώρα, μήπως μπορέσετε και κάνετε κάτι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Γιανναρά, ελάτε λίγο μπροστά να σας γνωρίσει το υπόλοιπο
Δ.Σ. Ο κ. Γιανναράς είναι στη θέση του κ. Γκλεζάκου. Ηταν ο επιλαχών
σύμβουλος, νομίζω τον γνωρίζετε, πάρα πολύ κόσμος τον γνωρίζετε. Καλώς
ήλθατε, να εχουμε καλή συνεργασία.
ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε, πιστεύω όλοι
μαζί και μαζί σας κι εγώ να πολεμήσουμε για το καλύτερο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τελειώσαμε.
Είχαμε ένα περίπτερο στην Κόρινθο και πήγε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι
όσες επιχειρήσεις φέρανε τα προσπέκτους κι αυτά, υπήρχαν κάποια παιδιά εκει,
βοηθήσαμε μεταξύ μας. Εντάξει, μοιράστηκαν όλα τα έντυπα.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ

Ε.Π.Ε.

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534
e-mail: hxografi@otenet.gr
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