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Ανάδειξη νέας Διοίκησης στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

Σε κλίμα απόλυτης σύμπνοιας και συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου
2017, η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά,
αποτελούμενο από 41 μέλη, που προέκυψαν από τις εκλογές στις 03 και 04 Δεκεμβρίου.
Τα νεοεκλεγέντα μέλη συνήλθαν σε σώμα και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διατάξεις, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την πλήρωση των λοιπών αξιωμάτων της 7μελούς
Διοικητικής Επιτροπής, δεδομένης εκλογής του Προέδρου, κου Ανδριανού Μιχάλαρου, επικεφαλής
του Συνδυασμού, που έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία.
Ενδεικτικό του κλίματος συνεργασίας που επεκράτησε στην εκλογή των μελών της Διοικητικής
Επιτροπής είναι η πρόταση του Προέδρου, κου Μιχάλαρου, να καταλάβει την θέση του Α΄
Αντιπροέδρου ο κος Κωνσταντόπουλος, πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, παρά του ότι,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είχε καταλάβει τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου, ως επικεφαλής
του συνδυασμού του.

Η νέα Διοικητική Επιτροπή του ΒΕΠ, απαρτίζεται από τους:
Πρόεδρος: Ανδριανός Μιχάλαρος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Παπαμανώλης-Ντόζας
Γενικός Γραμματέας: Θεόδωρος Ματθιουδάκης
Οικονομικός Επόπτης: Γεώργιος Παπαθανασίου
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Δημήτριος Φανουργάκης
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Κλεάνθη Περηφάνου

Στο Τμήμα Μεταποίησης Πρόεδρος εξελέγη ο Γεώργιος Λυγερός και αναπληρωτής Πρόεδρου ο
Δημήτριος Ντούρας.
Στο Τμήμα Υπηρεσιών Πρόεδρος εξελέγη ο Ζαχαρίας Πούλος και αναπληρωτής Προέδρου ο
Βασίλειος Δανέζης.
Εκπρόσωποι στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος: Ο Πρόεδρος ΒΕΠ, Ανδριανός
Μιχάλαρος, τον οποίο θα αναπληρώνει ο κος Γ. Κωνσταντόπουλος και, ως τακτικό μέλος, ο
Δημήτριος Μουστάκας με αναπληρωτή τον Βασίλειο Κανακάκη.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, αφού αναφέρθηκε στο κλίμα ενότητας που
επεκράτησε στην εκλογή των προσώπων που απαρτίζουν τη Διοικητική Επιτροπή καθώς και τα
προεδρεία των τμημάτων του Επιμελητηρίου, ανακοίνωσε τη σύσταση μίας σειράς Ομάδων
Εργασίας, που στελεχώνονται από τους νεοεκλεγέντες συμβούλους, και από τους δύο συνδυασμούς,
ζητώντας συνεργασία και πολύ δουλειά ώστε να «συνεχίσουμε δυνατότεροι να διεκδικούμε», όπως
τόνισε, «συνθήκες καλύτερες για την επιχειρηματική κοινότητα, ανάπτυξη της οικονομίας και
αξιοποίηση κάθε μέσου προς όφελος της επιχειρηματικότητας».
Πηγή : http://bep.gr/anadeixi-neas-dioikisis-sto-biotexniko-epimelitirio-peiraia.html

