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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ    ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ     ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΟΘΩΝΑΣ    ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ     ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
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ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ     ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ     ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΣΟΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ     ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     

 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ     ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ     ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ    ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ     ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΕΠ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 29/06/15. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει κανένας κάποια αντίρρηση; Ομόφωνα. 

---------------------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας, τις εκλογές της 

Κυριακής, αλλά θα ήθελα μήπως επειδή έχουν έρθει κάποιοι και από την 

Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων και απο τη ΓΣΕΒΕΕ, μήπως να προχωρήσουμε 

πρώτα οι καλεσμένοι να μας κάνουν τις ενημερώσεις και μετά να έχουμε όλο το 

χρόνο μαζί να κουβεντιάσουμε για το θέμα των εκλογών. Εγκρίνεται;  

 Αρα, λοιπόν, ξεκινάμε με το 3ο θέμα. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Συμμετοχή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά στο Πανελλήνιο 

Δίκτυο "Διαδικτυακών (cloud) Ανταποδοτικών Υπηρεσιών για την 

Ανάπτυξη & Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής θα είναι ο κ. Χρηστίδης εκ μέρους της εταιρείας 

Knowledge, που είναι μαζί με τον ... είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Κεντρικής 

Ενωσης Επιμελητηρίων. 
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 κ. Χρηστίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ Πρόεδρε κι εσάς και το 

Διοικητικό Συμβούλιο, τον Μιχάλη Γιάγκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χίλια συγγνώμη γιατί την αίθουσα την δίνουμε σε όποιον φορέα 

θέλει, εδώ είναι κέντρο του Πειραιά και μας έχουν πειράξει λίγο τα ηχητικά.  

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Αν δεν ακούγομαι μου λέτε.  

 Λοιπόν, αυτό που θέλω σήμερα να συζητήσουμε και θα μου πείτε εσείς 

στην πορεία πόσο γρήγορα ή πόσο πιο αναλυτικά, είναι μια πρωτοβουλία που 

γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο χώρο των Επιμελητηρίων και ειναι 

σημαντική πρωτοβουλία καταρχάς γιατί ειναι κοινή. Δηλαδή, είναι μια δουλειά 

που συντονίζεται από την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, έτσι ώστε να δοθεί 

με τον ίδιο τρόπο από όλα τα Επιμελητήρια σε όλη τη χώρα. Η ουσία είναι ότι 

κάνουμε υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις με έναν τρόπο, έναν ενιαίο τρόπο, 

αυτές οι υπηρεσίες είναι ανταποδοτικές, δηλαδή είναι υπηρεσίες που στοχεύουν 

στην ανάπτυξη και παρέχονται από το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις έτσι ώστε 

να ξεκινήσουν να μπουν οι επιχειρήσεις και στοχεύουν κυρίως στην 

εξωστρέφεια και στην καινοτομία.  

 Είναι υπηρεσίες βέβαια που γίνονται πάνω από το διαδίκτυο. Επομένως, 

όπου αισθάνεστε ότι είναι κάτι που το έχουμε παρακάνει τεχνολογικά και δεν 

είναι πολύ καταληπτό, με σταματάτε.  

 Ο Βασίλης ο Χρηστίδης είμαι εγώ, ασχολούμαι με τα επιμελητηριακά 

θέματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 1988, έχω κάνει και 

επιμελητηριακός σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια και ο συνεργάτης μου ο 

Παύλος ο Μεγαλοβασίλης που είναι υπεύθυνος αυτής της δράσης. Η δράση είναι 

στήριξη των τοπικών αγορών και εξωστρέφεια. Αγοράζω στην περιοχή μου αλλά 

στηρίζω τις επιχειρήσεις που μπορούν και πρέπει να σπάσουν τα σύνορα και να 
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βγουν λίγο πιο έξω. Λίγο πιο έξω από τη γειτονιά τους, από την πόλη, από τη 

χώρα, αυτό είναι θέμα της κάθε επιχείρησης. 

 Αυτο το πολύ σχηματικό δεντράκι δεν είχα σκοπό να το πω αλλά επειδή 

μιλούσα πριν με τον κ. Αντωνιάδη πίνοντας ένα καφεδάκι, μου είπε δυο τρία 

πράγματα και λέω θα δείξω μια διαφάνεια πάνω σ' αυτό. Είναι, πρακτικά είναι το 

πώς δουλεύει ο επιμελητηριακός θεσμός. Τα Επιμελητήρια τι είναι. Εχουν 

σήμερα έχουν σήμερα ένα κορμό που είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και οι 

Υπηρεσίες Μιας Στάσης. Αυτό δεν υπήρχε πριν από 4-5 χρόνια. Δεν υπήρχε στην 

Ελλάδα. Πάνω σ' αυτό τον κορμό που είναι πολύ δυνατός κορμός, γιατί 

εκπροσωπεί το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, πρέπει το 

Επιμελητήριο, δυστυχώς κανένα Επιμελητήριο σήμερα δεν το έχει στην Ελλάδα 

ακόμα, πρέπει να στήσει μία εσωτερική μηχανοργάνωση που να είναι καθαρά 

αναπτυξιακή. Γιατί καθαρά αναπτυξιακή; Διότι τη διαχείριση της γραφειοκρατίας 

ως προς το κράτος και τη διοικητική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων ελπίζουμε 

ότι σιγά σιγά θα την απορροφήσουν οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ και όλα αυτά που θα 

'ρθουν. Διευκόλυνση αδειοδοτήσεων, ψηφιακές υπογραφές κ.λπ.. Βάζω ένα 

ερωτηματικό γιατί ξέρουμε ότι ζούμε στην Ελλάδα και όλες αυτές οι εξαγγελίες 

παίρνουν και λίγο νερό στο κρασί.  

 Λοιπόν, χρειάζεται ένας δυνατός, μια δυνατή εσωτερική οργάνωση στο 

Επιμελητήριο με καθαρά αναπτυξιακό προσανατολισμό. Σημαίνει αυτό τι. Οτι 

θέλω να έχω πληροφορία για τις επιχειρήσεις μου σαν Επιμελητήριο, που να μου 

δίνει τη δυνατότητα αύριο εάν κάνω μια επικοινωνία ας πούμε με τους Αραβες 

που ενδιαφέρονται για λάδι, να κάνω ένα κλικ στο Μητρώο μου και να φτιάξω 

μια ηλεκτρονική μπροσούρα και να τους τη στείλω και να πω αυτές οι 20 

επιχειρήσεις κάνουν αυτά τα προϊόντα, στα αγγλικά, στα αραβικά, όπου μπορώ. 

Γρήγορα πράγματα δηλαδή, διότι η εποχή μας είναι η εποχή της ταχύτητας. 'Η 

αν πρέπει να δέσω μια ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο με μία προσφορά που 
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υπάρχει στο τοπικό επίπεδο, αυτό να γίνεται αυτόματα και να λέει, κ. Χρηστίδη 

που είσαι μέλος του Βιοτεχνικού υπάρχουν αυτές οι ζητήσεις προϊόντων, μήπως 

μπορείτε να ανταποκριθείτε; Αυτόματα. Γιατί αν πρέπει να γίνει αυτή η πρώτη 

δουλειά από ανθρώπους δεν προλαβαίνουν. Η επόμενη δουλειά, να με φέρει σε 

μια επαφή, να με διευκολύνει, αυτό είναι δουλειά των ανθρώπων. Αρα, πρέπει 

ό,τι είναι αυτόματο να το αυτοματοποιήσουμε και μετά να δώσουμε αξία στην 

υπηρεσία που θα μας δώσει ο άνθρωπος, τα στελέχη του Επιμελητηρίου ή και 

πιο έξω συνεργάτες. 

 Το Επιμελητήριο τώρα -να μείνουμε λίγο στο προηγούμενο- έχει από το 

θεσμό του έχει τρία πράγματα που είναι αυτά τα πάνω τα κλαριά και οι καρποί 

του είναι τι. Διοικητική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, πρέπει να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε ένα πολύ δυσκίνητο κράτος και μια 

δυσκίνητη, δυστυχώς, ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, η οποία κι αυτή δεν είναι 

όπως θα έπρεπε. Πρέπει να δώσει όμως ανάπτυξη, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις 

στην ανάπτυξη. Αν ήταν το Επιμελητήριο να κάνει μόνο εξυπηρέτηση διοικητική 

θα το έκανε το κράτος κάποια στιγμή. Αλλά πρέπει το Επιμελητήριο να κάνει 

κυρίως ανάπτυξη και φυσικά να βοηθήσει τη μείωση της γραφειοκρατίας. Και 

αφού κάνει αυτά τα δύο δεν μπορεί να μην το πει αυτό στις επιχειρήσεις. Δεν 

μπορεί να μη ζητήσει γνώμη των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να μην συνεργαστεί 

με τις επιχειρήσεις. Αρα, η επικοινωνία με τις επιχειρήσεις είναι ο τρίτος μεγάλος 

πυλώνας.  

 Λέει η νομοθεσία ότι επίσης το Επιμελητήριο, τα Επιμελητήρια, είναι και 

σύμβουλος της Πολιτείας. Δεν το γράφω, το αφήνω απέξω, γιατί σύμβουλος 

μπορεί να είσαι αλλά πρέπει να έχεις και μια πολιτεία να μπορεί να ακούσει και 

να σε λαμβάνει υπόψη. Αυτό είναι στο θεσμικό ρόλο, παρεμβαίνουν τα 

Επιμελητήρια, αλλά έτσι κι αλλιώς, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα και 

επομένως δεν θέλω να το αναφέρω για να μην σας κουράζω. 
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 Σήμερα μιλάμε γι' αυτό το κομμάτι, ανάπτυξη, πώς θα βοηθήσουμε την 

ανάπτυξη με κάποιες επιμέρους δράσεις. Δεν εξαντλούμε το αντικείμενο. Οι 

δράσεις που έχουμε, που αφορούν αυτή την συγκεκριμένη πανελλήνια 

συνεργασία που σήμερα θα συζητήσουμε είναι ό,τι έχει να κάνει με ηλεκτρονική 

αγορά, ό,τι έχει να κάνει με τουρισμό σε όλο το επίπεδο, μπορεί να μην 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Βιοτεχνικό αλλά έχει πτυχές που σας ενδιαφέρουν ο 

τουρισμός, ό,τι έχει να κάνει με το να βρίσκω μια επιχείρηση και να λέω εδώ 

στα 500 μέτρα ποιες επιχειρήσεις αυτού του κλάδου υπάρχουν ή τι 

προσφέρουν, δηλαδή ένας ηλεκτρονικός επιχειρηματικός οδηγός στο κινητό μας 

με έξυπνες υπηρεσίες από το ίδιο το Επιμελητήριο και επίσης πολύ σημαντικό 

και θα ξεκινήσω απ' αυτό στη συνέχεια, σωστή ενημέρωση και έγκυρη στον 

επιχειρηματία, σε προσωπικό επίπεδο αν είναι δυνατόν και συμβουλευτική. Να 

μπορώ να ρωτήσω γιατί να πρέπει να ψάξω πού να ρωτήσω, οποιαδήποτε θέμα, 

απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση; Απέναντι στην Ανάπτυξη; Απέναντι στη 

μεταβίβαση ας πούμε επιχειρήσεων; Γιατί να πρέπει να ψάξω; Χωρίς να 

προβληματιστώ, να μου έρχεται στο μυαλό το Επιμελητήριο. Η πρώτη κίνηση 

να είναι στο Επιμελητήριο και ας πάρω την απάντηση που θα πάρω και μετά ας 

ψάξω την εξειδίκευση. Γιατί; Διότι το Επιμελητήριο δεν θα καταργήσει τις 

επιχειρήσεις που είναι σύμβουλοι εξειδικευμένοι. Θα δημιουργήσει απλώς την 

επαφή αυτού που ρωτάει με αυτόν που πρέπει να απαντήσει.   

 Σκεφτείτε πώς θα ήταν το Επιμελητήριο εάν ο κάθε επιχειρηματίας, γιατί 

κι εμείς είμαστε μέλος επιχείρησης σε Επιμελητήριο, αν ο κάθε επιχειρηματίας το 

ερώτημά του χωρίς δεύτερη σκέψη έκανε ένα κλικ και το έστελνε στο 

Επιμελητήριο και έπαιρνε απάντηση. Αυτό στοχεύει αυτή η δράση της Κεντρικής 

Ενωσης.  

 Αρα, λοιπόν, για να συνοψίσω, είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες, αυτή η 

έννοια των ανταποδοτικών υπηρεσιών είναι μια πολύ σημαντική νέα πρόκληση 
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για τα Επιμελητήρια. Θέλω απλώς να σημειώσω ότι τα Επιμελητήρια αυτή τη 

στιγμή, τα τελευταία 4-5 χρονια έχουν επιφορτιστεί και έχουν ανταπεξέλθει 

αρκετά καλά στον ρόλο και στην οργάνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

και των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, βοήθησαν σημαντικά σε κάτι που δεν είχε η 

χώρα και ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν είχε, δεν είχε Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο, αλλά αυτό απορρόφησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητα και 

το προσωπικό των Επιμελητηρίων.  

 Τώρα λοιπόν είναι πρόκληση τα Επιμελητήρια να βρουν το κουράγιο και 

τις δυνάμεις να ξαναστηρίξουν την ανάπτυξη. Είναι δύσκολες οι μέρες. Αρα, 

λοιπόν, θέλουμε υπηρεσίες που στηρίζουν την τοπική αγορά και δίνουν έμφαση 

στην εξωστρέφεια, να βγούμε λίγο πιο έξω, στην καινοτομία που είναι 

σημαντική για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και βέβαια να τονίσουν τη 

συλλογικότητα αυτές οι υπηρεσίες, γιατί ο καθένας μόνος του πάει μέχρι εκεί 

που μπορεί, αλλά περισσότεροι μαζί μπορούν να πάνε πιο μακριά. Πρέπει αυτές 

οι υπηρεσίες να είναι τέτοιες που να τις βλέπει η αγορά, οι ίδιες οι επιχειρήσεις 

αυτές είναι η αγορά, να τις αναγνωρίζουν και κάποια στιγμή να μπορούν και να 

τις πληρώσουν. Γιατί κάπως πρέπει το Επιμελητήριο να έχει έσοδα για να κάνει 

τις υπηρεσίες του καλύτερες και περισσότερες.  

 Επίσης, πρέπει να αναδεικνύουν το ρόλο του Επιμελητηρίου. Αρα, πρέπει 

οι υπηρεσίες να φτάσουν στον επιχειρηματία, να ξεκινήσουμε από υπηρεσίες 

που πιο εύληπτες, πιο γρήγορα φτάνουν στον επιχειρηματία για να μπορέσει να 

κινηθεί αυτός ο μηχανισμός. Κι επειδή το portal του Επιμελητηρίου, δηλαδή η 

ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου όπως σε όλους τους Οργανισμούς και τις 

επιχειρήσεις μας παίζει πια σημαντικό ρόλο, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέει 

κάποιος δεν σε βρίσκω στο Google, δεν είσαι, δεν υπάρχεις, που είναι μια 

υπερβολή αλλά έχει δόση αλήθειας. Επειδή λοιπόν το σάιτ, η ιστοσελίδα του 

Επιμελητηρίου παίζει ρόλο, μεγάλο ρόλο, γι' αυτό και πρέπει οι υπηρεσίες αυτές 
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αν είναι δυνατόν να βγαίνουν μέσα από το ίδιο το σάιτ του Επιμελητηρίου για 

να το αναδεικνύουν το Επιμελητήριο. 

 Θέλουμε να πάμε από την τοπική αγορά την οποία θα στηρίξουμε σε μια 

πανελλήνια αγορά για τις επιχειρήσεις που μπορούν, πολλές επιχειρήσεις το 

μπορούν αυτό και για όσες έχουν τη δυνατότητα να πάνε και λίγο πιο έξω από 

την ελληνική αγορά και αυτές να στηριχθούν και αυτό το καινοτομικό είναι ότι 

το κάνουμε από κοινού τα Επιμελητήρια. Αυτό το από κοινού τα Επιμελητήρια 

δεν είναι πολύ προφανές. Ο Μιχάλης ξέρει πάρα πολλά χρόνια τα Επιμελητήρια, 

δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο να ενωθούμε όλοι μαζί. Γίνονται προσπάθειες 

αλλά να συντονιστούμε ολοι μαζί δεν είναι τόσο εύκολο. Ελπίζω ότι θα το πάμε 

καλά.  

 Ξεκίνησαν, αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι εξαγγελία, έχουν ξεκινήσει. 

Σήμερα εξυπηρετούν περίπου, στους λίγους μήνες που ξεκινήσαμε και 

δουλεύουμε, πανελληνίως περίπου 6.000 με 6.500 επιχειρήσεις εξυπηρετούν 

προς το παρόν. Επαναλαμβάνω το σύνθημά μας γιατί θέλω να το κάνουμε 

κτήμα: Στηρίζουμε τις τοπικές αγορές, δεν ξεχνάμε την τοπική αγορά, τη 

στηρίζουμε, αλλά επιχειρούμε παγκόσμια, όπου μπορούμε. Και οι υπηρεσίες που 

δίνουμε είναι τέτοιες που έχουν τον χαρακτήρα της ανταπόδοσης. Είναι 

ανταποδοτικές. Που σημαίνει τι. Οτι τις δίνουμε δωρεάν σε ένα επίπεδο στις 

επιχειρήσεις σαν Επιμελητήριο, έτσι ξεκινάει, τις δίνει δωρεάν, θέλει να 

προσελκύσει κάποια έσοδα μέσα από την προαιρετική συνδρομή των 

επιχειρήσεων, γιατί πρέπει να έχει έσοδα το Επιμελητήριο και όσο πιο εύρωστο 

είναι τόσο καλύτερα θα δουλέψει, αλλά φιλοδοξεί το Επιμελητήριο, τα 

Επιμελητήρια μάλλον όλα, φιλοδοξούν για εκείνες τις επιχειρήσεις που θα 

ξεφύγουν από το πρώτο επίπεδο των υπηρεσιών και θα ζητήσουν παραπάνω 

υπηρεσία, μέχρι εκεί που επιτρέπει ο θεσμικός ρόλος των Επιμελητηρίων, δεν θα 

κανιβαλίσει δηλαδή το Επιμελητήριο την αγορά, να μπορεί να χρεώσει και κάτι 
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παραπάνω, 100 ευρώ, 200 ευρώ, 50 ευρώ σ' αυτόν που θα πάρει μια υπηρεσία 

και θα θέλει να την πληρώσει. Αυτός είναι ο στόχος των υπηρεσιών αυτών. 

 Λοιπον, τέσσερις υπηρεσίες είναι καταρχάς αυτές που έχουμε ξεκινήσει. Η 

μία υπηρεσία είναι ότι δημιουργούμε μία πανελλήνια ηλεκτρονική αγορά. Ενα 

ηλεκτρονικό πολυκατάστημα σε όλη την Ελλάδα που δουλεύει σαν 

πολυκατάστημα και σαν βιτρίνα. Θα σας το δείξω. Η δεύτερη υπηρεσία είναι μία 

υπηρεσία που ονομάζεται Ηλεκτρονικός Σύμβουλος του Επιχειρηματία. Τι κάνει; 

Ο,τι φορολογιστική ενημέρωση, ό,τι εργασιακά, ό,τι έχει να κάνει με μεταβίβαση 

επιχειρήσεων, με αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης και τέτοια θέματα, 

χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων έρχεται μια συνεχής, επίκαιρη, καθημερινή 

ενημέρωση από εξειδικευμένους συμβούλους. Τα φορολογιστικά, φοροτεχνικά 

κ.λπ., τα δημιουργεί και τα επιμελείται ο Σύνδεσμος Ορκωτών Λογιστών που 

είναι συμβεβλημένος με την υπηρεσία. Η ίδια η υπηρεσία δεν είναι μόνο 

ενημέρωση, αλλά είναι και συμβουλευτική. Δηλαδή, οποιαδήποτε επιχείρηση 

μέλος του Επιμελητηρίου μπορεί να μπει στο Ιντερνετ μέσω του Επιμελητηρίου 

και να δώσει ένα ερώτημα σε όλα αυτά και να πάρει απάντηση εντός δύο 

ημερών από το σύμβουλο ηλεκτρονικά, είτε εξατομικευμένη απάντηση είτε 

γενικότερη γιατί μπορεί να ενδιαφέρει όλους. Αν μια επιχείρηση δεν είναι πολύ 

εξοικειωμένη, με κάποιο τρόπο δίνει το ερώτημα που έχει στο Επιμελητήριο και 

το Επιμελητήριο το διαβιβάζει ηλεκτρονικά και αντίστοιχα διαβιβάζει την 

απάντηση. Θα το δούμε κι αυτό. 

 Για όλες τις επιχειρήσεις τώρα ένας επιχειρηματικός οδηγός στο κινητό, 

που κι αυτόν θα τον δούμε. Αυτή είναι η μόνη υπηρεσία που δεν λειτουργεί 

ακόμη, θα λειτουργήσει όμως μες στους επόμενους τρεις μήνες. Είχαμε 

προβλέψει να λειτουργήσει στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, είναι στις δοκιμές 

τώρα.  
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 Και τελευταία υπηρεσία είναι στον τουρισμό. Εχουμε δημιουργήσει μια 

ηλεκτρονική πύλη που θέλουμε να εκπροσωπήσει το σύνολο του τουριστικού 

προϊόντος στην Ελλάδα, όποιος επιχειρηματικός κλάδος και προϊόν συμμετέχει 

άμεσα ή έμμεσα στον τουρισμό, διαμονή, καφενεία, εστιατόρια, εστίαση, 

διασκέδαση, τοπικά προϊόντα, άλλες υπηρεσίες, δραστηριότητες κ.λπ., το 

ονομάσαμε για ευνόητους λόγους "Φιλοξενώ", θέλουμε να διατηρήσουμε την 

ελληνική γραφή γιατί πιστεύουμε ότι η φιλοξενία είναι η λέξη που μοναδικά 

εμφανίζεται σε γλώσσα έτσι όπως εμφανίζεται στην Ελλάδα, δηλαδή αγαπούμε 

τον επισκέπτη και όχι απλώς τον εκμεταλλευόμαστε ή τέλος πάντων απλώς τον 

εξυπηρετούμε. Αυτή η πύλη σήμερα έχει μια μεγάλη ανταπόκριση, έχει περίπου 

6.000 επιχειρήσεις στο λίγο διάστημα που δουλεύει.  

 Θα ξεκινήσω από την ηλεκτρονική αγορά, θα πάω λίγο γρήγορα γιατί 

έχετε πολλά θέματα και θα σας δείξω απλώς ένα σχήμα πολύ δύσκολο, μην 

κολλήσετε, θα πω το εξής: κάπου υπάρχουν τοπικές επιχειρήσεις σε όλη την 

Ελλάδα και αυτές εκπροσωπούνται από ένα Επιμελητήριο. Τα Επιμελητήρια 

έχουν δικές τους υποδομές, τις αξιοποιούμε, δεν τις αφήνουμε στην άκρη, αυτές 

οι δικές τους υποδομές ενώνονται πάνω από μια ομπρέλα, αυτή είναι η 

φιλοσοφία και η δύσκολη τεχνολογία, έχει μια δύσκολη τεχνολογία το θέμα 

αυτό πίσω, πολύ καινοτομική. Αυτές λοιπόν οι τοπικές υποδομές των 

Επιμελητηρίων αξιοποιούνται, μέσα από μια ομπρέλα δημιουργούν μια 

πανελλήνια υπηρεσία και σ' αυτή την πανελλήνια υπηρεσία είναι κατανοητό ότι 

μπορεί πια και να προβληθεί σωστά αλλά και να  την βρουν και οι τοπικοί 

αγοραστές και οι πανελλήνιοι αγοραστές και οι ξένοι αγοραστές. Ενώ αντίθετα, 

για να φτάσει ο ξένος αγοραστής ή ο πανελλήνιος αγοραστής στη σελίδα του 

Επιμελητηρίου να την βρεί είναι δύσκολο. Πρέπει 59 Επιμελητήρια σε όλη την 

Ελλάδα να κάνουν την ίδια δουλειά διαφήμισης, προβολής, ξεχωριστά ο καθένας 

για το κοινό του, ένα μέρος αυτού του κοινού, το μεγαλύτερο είναι είτε 
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πανελλήνιο είτε διεθνές, που σημαίνει ότι ειναι το ίδιο κοινό, άρα σπαταλάμε 

πόρους όταν πηγαίνουμε ο καθένας ξεχωριστά και όχι όλοι μαζί. 

 Φεύγω από τη διαφάνεια αυτή, ήταν μόνον αυτός ο στόχος, να σας δείξω 

ότι είναι καλύτερα όλοι μαζί.  

 Αυτή λοιπόν είναι η ηλεκτρονική αγορά. Βγαίνει σ' αυτή τη διεύθυνση για 

την Ελλάδα, που σημαίνει μια αγορά στην οποία πάω απευθείας και μια αγορά 

που είναι ανοιχτό πολυκατάστημα, που βγαίνει στη διεθνή αγορά, εκεί θα βγει 

στη διεθνή αγορά. Ολη η Ελλάδα ένα ηλεκτρονικό πολυκατάστημα είναι το 

σύνθημα και όλη η Ελλάδα μια ηλεκτρονική βιτρίνα. Είναι προφανές ότι αυτό 

δεν θα μπορούσε να γίνει αν αυτό το ηλεκτρονικό πολυκατάστημα και αυτή η 

ηλεκτρονική βιτρίνα δεν αποτελούνταν από ανεξάρτητα ηλεκτρονικά 

καταστήματα της κάθε επιχείρησης. Δεν μπορείς να σαρώσεις την αγορά και να 

την κάνεις ένα. Απλώς, όλους μαζί τους βάζουμε πάνω σε ένα άρμα, αυτό είναι. 

 Τι δίνει τώρα το Επιμελητήριο στην κάθε επιχείρηση σ' αυτη τη δουλειά. 

Δίνει καταρχάς σε όποια επιχείρηση δεν έχει και θέλει ένα δικό της ηλεκτρονικό 

κατάστημα, χωρίς να καταργεί αυτά που έχει η κάθε επιχείρηση. Υπάρχουν 

πολλες επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει, θα προχωρήσουν με αυτά. Υπάρχουν 

πολλές επιχειρήσεις που θέλουν να δοκιμάσουν, λίγο, να μπουν να δουν τι είναι. 

Και θέλουν να κάνουν δικό τους ιδιόκτητο. Τους δίνει μια τέτοια πλατφόρμα. 

Επίσης, δημιουργεί μια ηλεκτρονική αγορά για όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου. 

Μία. Θα σας εξηγήσω πώς. Και αυτές οι τοπικές αγορές που δημιουργούν τα 59 

Επιμελητήρια όπως σας έδειξα πριν, σαν μια ομπρέλα συνδέονται σ' αυτή την 

πανελλήνια αγορά και τότε ο ηλεκτρονικός αγοραστής ή ο ηλεκτρονικός 

επισκέπτης μπορεί να μπει και να δει μόνο του Πειραιά, μόνο του Βιοτεχνικού τις 

επιχειρήσεις αλλά αν θέλει μπορεί να ψάξει και όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι 

ευκαιρία και όχι κίνδυνος, διότι αυτός ο οποίος θα ψάχνει από τον Πειραιά 

κάποια πράγματα και εκτός Πειραιά, είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να κατάγεται 
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από την Αλεξανδρούπολη, από τα Γιάννενα και να ψάξει αντί για τα Γιάννενα και 

τον Πειραιά. Η δύναμη του Ιντερνετ, που δεν μπορεί να σταματήσει, είναι η 

λογική ότι δεν έχω σύνορα. Αυτό δίνει δύναμη σ' αυτούς που μπορούν, σ' αυτές 

τις επιχειρήσεις που μπορούν να φύγουν από την τοπικότητα και δεν έχουν 

σύνορα, αλλα κυρίως είναι κίνδυνος, αυτό θέλω να τονίσω, είναι κίνδυνος γι' 

αυτές τις επιχειρήσεις που ενώ μπορούν απέχουν.  

 Οι μελέτες στην Ευρωπαϊκή Ενωση λένε ότι το 50% των ηλεκτρονικών 

αγοραστών αγοράζουν κάτι έξω απο τη χώρα τους. Αυτό για τις ανεπτυγμένες 

χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερο. Πολύ λίγα είναι αυτά 

τα οποία αγοράζονται ηλεκτρονικά από τη χώρα μας έστω και από ξένους 

αγοραστές. Αρα, λοιπόν, όταν έχω προϊόν ή η υπηρεσία και μπορώ να την 

πουλήσω ηλεκτρονικά είναι έγκλημα να μην μπω σε ένα τέτοιο άρμα. Γιατί; 

Διότι όταν με βρει ο αγοραστής θα αγοράσει έξω από τη χώρα. Αρα, λοιπόν, 

αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτή είναι τάση που δεν μπορείς να την 

σταματήσεις. Δεν μπορείς να του πεις, ξέρεις κάτω, δεν είμαι στο Ιντερνετ, ενώ 

έχω προϊόν δεν θα με βρεις αλλά έλα να αγοράσεις εδώ. Δεν γίνεται. Θα 

αγοράσει από αλλού.  

 Να δείξω τι πρέπει να έχει κάποια επιχείρηση για να μπει σ' αυτή την 

ηλεκτρονική αγορά. Δεν χρειάζεται να έχει καμία υποδομή, καμία τεχνογνωσία, 

ούτε ειδικές γνώσεις. Απλώς μια σύνδεση στο Ιντερνετ. Αυτή είναι η καινοτομία 

αυτού του έργου. Τα προϊόντα προβάλλονται με τιμές ή χωρίς τιμές σε μία 

ηλεκτρονική βιτρίνα. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει πρέπει να έχει και τιμές. Αρα, 

μπορώ να προβάλλω 100 προϊόντα αλλά αυτό το ένα θέλω να το πουλάω. Εκεί 

μπορεί να έχω τιμές και συσκευασία για να πουληθεί. Εάν λοιπόν έχω τη 

δυνατότητα να πουλήσω ένα προϊόν και πάρω μια παραγγελία τιμολογώ εγώ, η 

επιχείρηση. Κανείς άλλος δεν το ξέρει, το σύστημα απλώς είναι ένας 

παραγγελιολήπτης ο οποίος διαβιβάζει την παραγγελία στην επιχείρηση στην 
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οποία απευθύνεται, άρα η επιχείρηση ασκεί τιμολογιακή πολιτική, έχει την 

ευθύνη της ποιότητα του προϊόντος να το στείλει, η μεταφορά εξασφαλίζεται σε 

όσους δεν έχουν δικό τους τρόπο μεταφοράς, εξασφαλίζεται γιατί έχουμε 

συμβληθεί με κούριερ πανελλήνια με ειδικές τιμές και η πληρωμή. Οι πληρωμές 

γίνονται με όλους τους ηλεκτρονικούς τρόπους αλλά και με αντικαταβολή και οι 

αγοραστές τώρα κινούνται σαν να είναι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ στο οποίο 

έχουν ηλεκτρονικά ράφια και μπορούν να πάρουν προϊόντα από εμένα, από 

εσάς, από τον δίπλα, να τα ρίξουν μέσα σε ένα καλάθι από διαφορετικούς 

προμηθευτές και όταν τελειώσουν τις αγορές τους το καλάθι αυτό αυτόματα 

στέλνει στους διαφορετικούς προμηθευτές τις παραγγελίες. Η ίδια δουλειά 

δημιουργεί και την προϋπόθεση μικροεξαγωγών που είναι η μεγάλη ευκαιρία για 

την ελληνική επιχείρηση όταν αρχίζει να σκέφτεται για εξαγωγές, διότι ελάχιστες 

ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν συστηματικές εξαγωγές σαν 

ποσοστό, ενώ πολλές μπορούν να κάνουν μικροεξαγωγές και αυτό ευνοείται από 

τέτοιες υπηρεσίες.  

 Εδώ λοιπόν είναι μια πρώτη εικόνα, για να μην μπούμε στο Ιντερνετ και 

σας κουράσω, εσείς όμως μπορείτε να μπείτε στο directmarket.gr και να το 

δείτε. Μιλάμε για τοπικές αγορές, η Κέρκυρα, η Κορινθία, η Μεσσηνία, η Ηλεία. 

Οταν θα μπω στο Επιμελητήριο θα δω μόνο του Επιμελητηρίου, άρα βλέπω την 

τοπική μου αγορά, όταν μπω στο Πανελλήνιο μπορώ να επιλέξω είτε τοπική 

αγορά είτε όλα, γι' αυτό μίλησα για ένα πολυκατάστημα.  

 Πάμε πιο κάτω. Εδώ προβάλλονται προϊόντα απ' όλη την Ελλάδα αυτή τη 

στιγμή, είναι κυρίως χειροτεχνίες εδώ αυτό που προβάλλουμε. Προχωράμε έτσι 

για να μην σας κουράσω, αυτό είναι θέματα διατροφής, λάδι, βλέπετε αυτή είναι 

μια προβολή ενός προϊόντος λαδιού, μπορώ να το ρίξω στο καλάθι μου αλλά δεν 

έχει και αξία να σας το περιγράψω, απλώς να πάρετε μια εικόνα. Αυτό είναι 

κρασί, είναι από τον Λαφιώτη από τη Νεμέα νομίζω, αυτό είναι παπούτσι. Μετά 
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βλέπετε εδώ προτάσεις για άλλα παπούτσια που συνδέονται, προτάσεις από 

άλλες επιχειρήσεις για παπούτσια, έχει επιλογές και αυτό είναι το ιδιόκτητο 

ηλεκτρονικό κατάστημα της συγκεκριμένης επιχείρησης που λέγεται 

"Μυλόπετρα" και κάνει ζυμαρικά, τέτοια πράγματα, στην Καλαμάτα είναι. 

Βλέπετε ότι μέσα από το σύστημα φτιάχνει τη δική της ιστοσελίδα και αν πάμε 

πιο κάτω θα δείτε ότι έχει τα δικά της μόνο προϊόντα και το προβάλλει με δικό 

της όνομα, "Μυλόπετρα". Αρα, μπήκε στην ηλεκτρονική αγορά του 

Επιμελητηρίου, εμφανίζεται στη Μεσσηνία, στην αγορά της Μεσσηνίας, 

εμφανίζεται στην πανελλήνια, αλλά έχει και το δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα, 

με ένα σμπάρο δηλαδή τρία τρυγόνια.  

 Τώρα μπαίνουμε σε κάποιες λεπτομέρειες. Αυτή η κυρία εδώ που έχει 

βάλει και το όνομά της, έχει επιλέξει αυτή τη συλλογή και την προτείνει στους 

φίλους τους. Δηλαδή μπαίνουμε σε κοινωνική δικτύωση. Μπορώ να πω ότι αυτό 

το προϊόν μου αρέσει και θέλω να το δω όταν θα έχει μια προσφορά και μου το 

κρατάει το σύστημα και το βλέπω εγώ ο χρήστης με το λογαριασμό μου ή 

μπορώ να πω ότι αυτή η επιχείρηση που κάνει ωραίες σοκολάτες, νομίζω ότι 

αυτή είναι μια επιχείρηση στην... Να, ας πούμε αυτή που κάνει ωραίες τσάντες, 

είναι μια επιχείρηση που κάνει χειροτεχνία και μόδα στην Τήνο και πουλάει από 

'κει που δεν θα μπορούσε να πουλήσει εύκολα, τσάντες κάνει και τέτοια 

πράγματα, αυτή η επιχείρηση λοιπόν έχει ωραία πράγματα και εγώ επειδή μ' 

αρέσει η επιχείρηση θέλω να την παρακολουθώ και κάθε μέρα που μπαίνω στο 

σύστημα να βλέπω τα νέα της. Αρα, λοιπόν, έχει θέματα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι η αποδοχή της αγοράς ήταν πολύ 

μεγάλη, στους 6 μήνες περίπου που λειτουργούμε σε καμιά δεκαριά πόλεις και 

πήγαμε δειγματοληπτικά μέχρι τώρα, τώρα είναι λίγο παραπάνω, είχαμε στο 

τέλος Αυγούστου 670 επιχειρήσεις, 10.000 προϊόντα που προβάλλει η αγορά, 

είναι η μοναδική τέτοια αγορά στην Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλη που να 
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υποστηρίζει τοπικές αγορές και να είναι ανεξάρτητων προμηθευτών και ο στόχος 

μας για το 2016 είναι 3.000 επιχειρήσεις και 300.000 προϊόντα.  

 Ποιον αφορά. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που έχουν να προτείνουν, όχι 

να πουλήσουν ηλεκτρονικά αλλά έχουν να προτείνουν και να παρουσιάσουν 

υπηρεσίες ή προϊόντα, ανεξαρτήτως εάν αυτό είναι χονδρική ή λιανική. Είναι 

βέβαια αγορά εστιασμένη στη λιανική, όταν πάμε όμως στο να αγοράσουμε. 

Αρα, λοιπόν, είτε έχω προϊόν να πουλήσω ηλεκτρονικά, με συσκευασίες κ.λπ., 

είτε θέλω απλώς να δείξω το προϊόν μου, μπορώ να μπω εδώ. Τι ενδιαφέρον 

έχει, για να κλείσουμε το κεφάλαιο, τι ενδιαφέρον έχει η τοπικότητα. Οταν είμαι 

ένας κάτοικος του Πειραιά θα παραγγείλω από την αγορά του Πειραιά να μου το 

φέρουν μέσω κούριερ; Δεν είναι πολύ πιθανό. Μπορεί αλλά δεν είναι πολύ 

πιθανό. Ομως, όταν θα βγω στην αγορά του Πειραιά και θέλω να αγοράσω ένα 

δώρο για ένα φίλο που  γιορτάζει, μπορώ να ψάξω και να πω εδώ γύρω που 

είμαι, στα 100 μέτρα από 'δω, υπάρχουν προσφορές για γραβάτες; 'Η τι έχει η 

αγορά, τι δώρα μου προτείνει; Αυτό σε όλους τους κλάδους, σε όλα τα 

αντικείμενα. Ξέρετε και θα έχετε δει ότι σιγά σιγά και νεότερες ηλικίες από μας 

δεν αγοράζουν αν δεν συμβουλευθούν κάποιον οδηγό πρώτα ή κάποιους φίλους 

τους ή κάποιους άλλους, facebook κ.λπ.. Αυτό λοιπον βγαίνει και στο facebook 

παρεμπιπτόντως, επομένως αυτή η δύναμη της τοπικής αγοράς είναι τι μου δίνει 

η τοπική αγορά. Λένε οι μελέτες και έχουμε δυστυχώς μελέτες μόνο 

αμερικάνικες σ' αυτό το χώρο γιατί η Ευρώπη είναι λίγο πίσω ακόμη σ' αυτό, 

λένε ότι ακόμη και στην Αμερική που είναι πολύ προχωρημένα τα πράγματα το 

60% των επισκεπτών τέτοιων συστημάτων πηγαίνουν μετά στο φυσικό 

κατάστημα να αγοράσουν. Στη χώρα μας είναι πολύ περισσότερο. Δηλαδή 

λειτουργεί ως μία διαφήμιση, μία προβολή για να σε φέρει πιο διαβασμένο στο 

φυσικό κατάστημα.  
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 Αρα, έχει μεγάλο νόημα όλες οι επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς να είναι 

πάνω. Αν είναι 10 είναι μικρή η αξία. Αν είναι 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 

ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής, τότε έχει πολύ μεγαλύτερη αξία, διότι 

εκπροσωπεί την τοπική αγορά. Δείχνει η τάση να είναι πολύ ενδιαφέρουσα.  

 Τώρα, ξεχάστε ό,τι είπαμε γιατί αυτό ήταν και λιγάκι πιο εξωτικό και πάμε 

στο σύμβουλο του επιχειρηματία. Κι αυτή είναι μια υπηρεσία που δουλεύει, 

δουλεύει σήμερα περίπου σε 25 Επιμελητήρια ήδη, ενώ η προηγούμενη είναι 

περίπου σε 12-13 Επιμελητήρια, γιατί είναι πιο δύσκολο να μπεις στην τοπική 

αγορά, αλλά μπαίνουμε ραγδαία. Αυτή η υπηρεσία τώρα τι θέλει, πού στοχεύει. 

Ενημερώνω την επιχείρηση, τη συμβουλεύω και της δίνω και μια υπηρεσία 

προσωπική όμως, χωρίς να το ξέρει κάποιος άλλος, να δω η επιχείρησή μου πώς 

θα αποτιμώνταν από έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Οχι όπως το αποτιμάει 

η Εφορία, όπως η αγορά, εντός εισαγωγικών, θα μου έδινε μια αξία στην 

επιχείρηση. Να έχω μια εικόνα. Ο σύμβουλος λοιπόν του επιχειρηματία, θα πάω 

γρήγορα, είναι φολογιστική ενημέρωση, ό,τι έχει να κάνει με φορολογιστικά, 

εργασιακά κ.λπ., χρηματοδοτήσεις, πώς μπορώ να χρηματοδοτήσω την 

επιχείρησή μου, τι δράσεις υπάρχουν, αν ανήκω σ' αυτές, αν μπορώ, δεν μπορώ 

κ.λπ. να μπω, Ελλάδα και εξωτερικό, πώς ξεκινώ μια επιχείρηση και πώς μπορώ 

να στηρίξω σαν Επιμελητήριο τους νέους επιχειρηματίες, πώς μεταβιβάζω μια 

επιχείρηση, νομοθεσία και άλλα θέματα, από αγορά, πώληση, κλείσιμο 

επιχείρησης, μεταβίβαση σε συγγενείς και μη, αποτίμηση κ.λπ. και επίσης 

κάποιες άλλες υπηρεσίες συμπληρωματικές όπως είναι οι εκδηλώσεις, σεμινάρια 

κ.λπ. που γίνονται και συμβουλευτική για όλα αυτά. 

 Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες αλλά θέλω να πω ας πούμε ότι όταν μπείτε 

στη φορολογιστική ενημέρωση θα δείτε τρεις ενότητες για τον επιχειρηματία 

που θέλει πιο χοντρά πράγματα, δεν μπορεί να μπει στη λεπτομέρεια, για έναν 
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εξειδικευμένο σύμβουλο της επιχείρησης για τις επιχειρήσεις που έχουν, τον 

λογιστή ας πούμε της επιχείρησης και ένα φορολογιστικό ημερολόγιο.  

 Θα δείτε αν πάμε λίγο πιο πίσω στην αρχή εδώ ότι είναι πολύ 

επικαιροποιημένο, δηλαδή χαλάρωση των capital controls για επιχειρήσεις μέχρι 

το όριο τάδε, ξέρω 'γω, φοροσόκ για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε εκείνα 

τα θέματα, ψηφιακή υπογραφή όπως υπογράφηκε στις 17 Ιουλίου του 2015. 

Είναι πολύ ενημερωμένο και αυτό το ενημερώνει υπεύθυνος οργανισμός, ο 

Σύνδεσμος Ορκωτών Λογιστών, ο οποίος κάνει και σχόλια πάνω στη νομοθεσία 

για να διευκολύνει τους επιχειρηματίες. Φορολογιστικά, εργατικά, εργασιακά, 

ημερολόγια, χρηματοδοτήσεις, αυτά που σας είπα, επιδοτήσεις κ.λπ., πώς 

ξεκινώ μια επιχείρηση, πώς μεταβιβάζω επιχείρηση. Ας πούμε τι είναι η διάταξη, 

η εγκύκλιος 1083 που αφορά μετατροπή προσωπικών εταιρειών σε ανώνυμες 

εταιρείες και ούτω καθεξής. Το αναλύει και με συμβουλές. 

 Και πάμε πιο κάτω. Συμβουλευτική. Αυτό είναι συμβουλευτική, δηλαδή 

εδώ μια επιχείρηση έβαλε ερώτημα και αυτή είναι η απάντηση. Το ερώτημα 

λοιπόν εδώ ήταν, δεν το βλέπω, εγώ δεν μπορώ να το διαβάσω αλλά σχετικά με 

συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα κ.λπ., κ.λπ. και συναλλαγματικές 

διαφορές ρώτησε αυτός. Του απάντησε, βλέπετε ότι αυτό είναι και δεν έχει 

τελειώσει, ακριβώς ο ΣΟΛ τι πρέπει να κάνει. Η απάντηση αυτή προέρχεται από 

τη νομοθεσία και από την κοινή πρακτική. Αν όμως δεν απαντιέται και πρέπει να 

γίνουν ενέργειες προς Υπουργεία, Υπηρεσίες κ.λπ., του δίνει μια απάντηση εδώ 

και του λέει έκανα αυτές τις ενέργειες, έστειλα μια επιστολή στην τάδε υπηρεσία 

και περιμένω απάντηση ή αυτό που ζητάτε δεν είναι αντικείμενό μου. Ας πούμε 

ότι έχω κάνει μια εισαγωγή και έχω ένα πρόβλημα και έχω εγκλωβίσει πράγματα 

στο Τελωνείο. Μπορεί να θέλει άλλου τύπου ενέργειες και να μην απαντιέται. 

Οταν είναι τέτοια περίπτωση του λέει είναι εξατομικευμένη απάντηση, δεν 

μπορώ να σου απαντήσω. Τα θέματα αυτά είναι πολύπλοκα θέματα και απλά. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 14ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015  
 

  25 

Εδώ ας πούμε κάποιος ρωτάει για λύση εταιρείας που είναι ομόρρυθμη και είναι 

μια κατασκευαστική εταιρεία κ.λπ.. Εδώ κάποιος ζητάει απόσβεση επισφαλών 

απαιτήσεων και πώς μπορεί να τις κάνει. Και του απαντάει, πολλά θέματα, θα τα 

δείτε εσείς. 

 Κλείνω το θέμα αυτό της συμβουλευτικής, είναι πολύ ευρύ όπως 

καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν περιορισμοί, ο σύμβουλος δεσμεύεται να σας 

απαντήσει μέσα σε δύο μέρες και πάω σ' αυτό το ιδιαίτερο θέμα που είναι η 

αποτίμηση μιας επιχείρησης. Σε τρία απλά βήματα μπορείτε να βάλετε, εσείς 

μόνο το ξέρετε αυτό, είναι ανώνυμο, να βάλετε τα αποτελέσματα της 

επιχείρησής σας τα προηγούμενα τρία χρόνια με απλά πράγματα, κύκλο 

εργασιών, μικτό κέρδος, λειτουργικά, αυτό είναι το βασικό, που όλες οι 

επιχειρήσεις το ξέρουμε και να κάνετε και μία πρόβλεψη γιατί αν δεν κάνεις 

πρόβλεψη δεν υπάρχει αξία επιχείρησης για τα επόμενα 5 χρόνια για τα ίδια 

πράγματα, έχει λοιπόν κτισμένο τον αλγόριθμο που είναι διεθνώς αποδεκτός, 

που είναι η προεξόφληση ταμειακών ροών, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και σας 

βγάζει μια αποτίμηση. Δεν είναι πόσο πιστεύω εγώ ότι η επιχείρησή μου αξίζει ή 

πόσο θα πιάσω στην πιάτσα αν βγω να την πουλήσω, εδώ δεν σας λέει 

πουλήστε την επιχείρησή σας τόσο ή αγοράστε την τόσο, αλλά σας λέει πώς θα 

την έβλεπε ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος εάν έπρεπε να αναλύσει και να 

αποτιμήσει την επιχείρησή σας με διεθνή στάνταρντς. Επειδή η χώρα βρίσκεται 

σε ένα κυκεώνα οικονομικό σας δίνει δύο προσεγγίσεις, γιατί μπορεί τα 

αποτελέσματα των προηγούμενων χρόνων να μην είναι αντιπροσωπευτικά του 

μέλλοντος. Οποιος θέλει ας το δοκιμάσει, είναι εύκολο, μόλις θα το ανεβάσουμε 

στο Επιμελητήριο ας το δοκιμάσει και να κάνει μερικές ασκήσεις για την 

επιχείρησή του. Μπορεί να δει και εκπλήξεις. 

 Αυτός είναι ο επιχειρηματικός οδηγός στο κινητό. Βλέπετε έχω το χάρτη, 

έχω τις επιχειρήσεις, μπορώ να πω οι τάδε επιχειρήσεις, ξέρω 'γω, καφετέριες 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

26 

στην περιοχή μου ή εστιατόρια που έχουν ιταλική κουζίνα ή επιχειρήσεις που 

κάνουν, ξέρω 'γω, συνεργεία αυτοκινήτων, επιχειρήσεις που μπορώ να τορνάρω 

ένα εξάρτημα κ.λπ., σε πόση απόσταση, στα 500 μέτρα από 'δω ή με άλλα 

κριτήρια, στον τάδε δρόμο και ούτω καθεξής. Ειδικές προσφορές κ.λπ., μην το 

συνεχίσουμε. 

 Αυτά ήθελα να σας πω ως προς τις υπηρεσίες που κατά τη γνώμη μου 

έχουν να κάνουν με το Επιμελητήριο. Υπάρχει μια μεγάλη ενότητα με τον 

τουρισμό, που ίσως δεν είναι πολύ σχετιζόμενο, δεν ξέρω, με τις επιχειρήσεις 

του Επιμελητηρίου και δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά απλώς να πω μόνο 

αυτό. Ως χρήστες τουλάχιστον κάποια στιγμή, γιατί ξεκινήσαμε δυστυχώς την 

ημέρα που ξεκινούσαν, την παραμονή που ξεκινούσαν τα κάπιταλ κοντρόλς στις 

αρχές Ιουλίου αλλά πήγε πάρα πολύ δυνατά, πολύ καλά, όποτε θέλετε, γιατί 

όλοι μας ταξιδεύουμε ή κάνουμε διακοπές κάποια στιγμή, μπείτε στο Φιλοξενώ, 

συγχωρέστε μας τα μικροθεματάκια γιατί είναι πολύ καινούριο αλλά έχει μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων και έγινε έτσι εκεί ένας καταιγισμός. Εχει 6.000 

επιχειρήσεις σήμερα επάνω. Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα σημείο στην 

Ελλάδ που θα εκπροσωπήσει το σύνολο του τουριστικού προϊόντος από την 

διαμονή μέχρι τις δραστηριότητες, μια μικρή κρουαζιέρα, μια εκδρομή, έως τα 

τοπικά προϊόντα γιατί και τα τοπικά προϊόντα συμβάλλουν σε αυτό που 

ονομάζουμε τουριστική δραστηριότητα. Είναι η έμμεση συμβολή και ως προς 

αυτό έχετε εσείς τοπικά προϊόντα. Θέλω να το δείτε γιατί είναι και δυναμικό και 

ωραίο και φιλοδοξούμε να το κάνουμε νούμερο 1 στη χώρα. Σήμερα βέβαια έχει 

περίπου 4.500 καταλύματα στο λίγο διάστημα που δούλεψε και περίπου 2.000, 

1.800 περίπου επιχειρήσεις λοιπές, ας πούμε ένα εστιατόριο στην Οία. Ας μην το 

συνεχίσουμε, να κλείσουμε το θέμα εδώ και να κάνουμε απλώς μια γρήγορη - 

πάμε λίγο πιο κάτω, μέχρι να συνοψίσω. 
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 Θέλω να σας πω εν κατακλείδι τι είναι αυτό που θα θέλαμε και θα θέλατε 

κι εσείς από μας. Εμείς θα θέλαμε τη συνεργασία σας για να δώσουμε αυτές τις 

υπηρεσίες μέσω του Επιμελητηρίου στην τοπική αγορά και πιστεύω εσείς πρέπει 

να απαιτήσετε από εμάς να είναι τέτοιες υπηρεσίες, ώστε η τοπική αγορά να πει 

τις θέλω. Μπράβο στο Επιμελητήριο που κάνει αυτή τη δουλειά γιατί με 

βοήθησε. Πήρα κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αγοράσω, εύκολα να το βρω 

στην αγορά. Επαναλαμβάνω ότι δεν θέλουμε, δεν μπορεί το Επιμελητήριο να 

ανταγωνιστεί αυτόν που είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, αυτόν που κάνει 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να πάει σε όλες 

μαζί τις επιχειρήσεις, να τους κάνει ένα κλικ και να τους ανεβάσει ένα βήμα. 

Οταν τους ανεβάσει ένα βήμα, οι επιχειρήσεις που θα δοκιμάσουν θα 

αποφασίσουν. Δεν μου κάνει, μια κατηγορία. Μου κάνει και είμαι 

ικανοποιημένος, μια δεύτερη κατηγορία. Μου κάνει, είμαι ικανοποιημένος αλλά 

τώρα θέλω περισσότερα. Αυτό το λίγο περισσότερο ενδεχομένως μπορεί να το 

δώσει το Επιμελητήριο σε προσιτό κόστος για να μπορέσει η επιχείρηση να 

πάρει εμπειρίες και να δοκιμάσει, το πολύ περισσότερο δεν είναι ρόλος του 

Επιμελητηρίου, δεν θα το δώσει ποτέ. Τότε, η επιχείρηση που θέλει πολύ 

περισσότερο και μακάρι σε 2, 3, 5 χρόνια να έχουμε πολλές τέτοιες επιχειρήσεις 

που θα απαιτούν το πολύ περισσότερο, θα βγει στην αγορά στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό και θα βρει ελπίζω και τους πόρους γιατί είναι σημαντικές οι 

επενδύσεις και την τεχνογνωσία και τα προϊόντα για να κάνει το παραπάνω. 

 Ενα σοβαρό ερώτημα που μπαίνει είναι μπορεί ένα Επιμελητήριο να δώσει 

τέτοιου είδους υπηρεσίες στην αγορά, γιατί μέχρι τώρα δεν έδιναν τα 

Επιμελητήρια τέτοιου είδους υπηρεσίες. Οσα Επιμελητήρια προσπάθησαν να τις 

δώσουν σε τοπικό επίπεδο μεμονωμένα και έτσι ξεκίνησαν αυτές οι δράσεις, 

είχαν το πρόβλημα ότι αφού τέλειωναν τα χρήματα, αφού τέλειωνε το έργο, 

μετά πέθαινε. Γιατί τα Επιμελητήρια δεν έχουν τη δομή την εταιρική για να 

μπορούν να συνεχίσουν τέτοιες δουλειές. Το ερώτημα είναι λοιπόν εάν 
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επιχειρήσουμε όλοι μαζί μπορουμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα; Τη δουλειά 

αυτή δεν την ξεκινήσαμε τώρα. Την κάναμε πριν από 3 χρόνια, τη δοκιμάσαμε 

και τη δοκιμάσαμε τοπικά αλλά με αυτο το μοντέλο. Δηλαδή να υπάρχει ένας 

οργανωμένος τρόπος πίσω από το Επιμελητήριο να υποστηρίζεται. Αν μπείτε 

λοιπόν σήμερα και το δοκιμάσαμε σε δύο τρία Επιμελητήρια, ένα 

χαρακτηριστικό είναι το Επιμελητήριο των Κυκλάδων, το αναφέρω πιο πολύ 

γιατί ειναι το πρώτο παραδοσιακά που ξεκίνησε και γιατί έχει και πολύ έντονη 

δραστηριότητα ηλεκτρονική. Αν μπείτε σήμερα λοιπόν και ρωτήσετε στο Google 

τοπικά προϊόντα Κυκλάδων, όπως χθες είναι αυτή η ερώτηση, θα δείτε ότι 

βγαίνει πρώτο το Επιμελητήριο και έχει παρακάμψει όλους τους άλλους 

παρακάτω. Αν μπείτε λοιπον, μιλάω για τοπικά προϊόντα, αν κάνετε την ίδια 

ερώτηση στα αγγλικά, παρότι στα αγγλικά το περιεχόμενο ήταν φτωχό και 

πιέστηκαν πολύ, λίγες επιχειρήσεις έχουν βάλει, θα δείτε ότι και πάλι στην 

αγγλική ότι βγαίνει πρώτο. Αν βάλετε φαγητό στην Ανδρο για παράδειγμα θα 

δείτε ότι με αυτή τη μικρή προσπάθεια βγαίνει το Επιμελητήριο πρώτο, πάνω 

απ' όλες αυτές τις υπηρεσίες τις εξειδικευμένες. Αν δε βάλετε διαμονή ή 

δωμάτια ακόμα και σε μεγάλα νησιά πλην της Μυκόνου και της Πάρου, και στη 

Νάξο να βάλετε θα δείτε ότι το Επιμελητήριο βγαίνει πάνω από και από τις 

διεθνείς μηχανές, την booking.com κι αυτές τις μηχανές, trivago κ.λπ., οι οποίες 

ξοδεύουν πολύ χρήμα, αυτή είναι η αγγλόφωνη, εδώ βάλαμε local products και 

βγαίνει πάλι πρώτο. 

 Τι σημαίνει αυτό. Οτι και τα πολυεθνικά ολιγοπώλια, γιατί είναι 

ολιγοπώλια, δεν είναι αχτύπητα. Δεν είναι αχτύπητα ακόμη, γιατί. Γιατί σε 

τοπικό επίπεδο έχουν μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Οταν κατάφερε λοιπόν ένα 

Επιμελητήριο στην καρδιά του τουρισμού που είναι οι Κυκλάδες, κατάφερε μέσα 

σε δύο χρόνια να βγαίνει πρώτο στα 22 από τα 24 νησιά σε θέματα διαμονής και 

σε θέματα φαγητού, τη στιγμή που υπάρχουν τεράστιες επενδύσεις, αυτά 

βέβαια δοκιμάστε να τα δείτε και μόνοι σας, μην σας πείσω εγώ χωρίς να το 
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δοκιμάσετε, σημαίνει τι. Οτι μπορούν ακόμη να χτυπηθούν ολιγοπωλιακές 

τακτικές όταν συνδεθούμε όλοι μαζί. Γιατί; Διότι δεν έχει προλάβει ακόμη να 

διεισδύσουν οι παγκόσμιοι μηχανισμοί σε τέτοια έκταση στις τοπικές αγορές 

ώστε να κατακλύσουν τις τοπικές αγορές. Οταν τις κατακλύσουν χωρίς 

αντίσταση, τα ολιγοπώλια θα εφαρμόσουν ολιγοπωλιακές τακτικές. Και κλείνω 

εδώ. 

 Η δουλειά αυτή ξεκίνησε το 2011 στις Κυκλάδες, γιατί. Διότι διαπίστωσαν 

ότι μία γνωστή μηχανή, η booking.com, αμερικάνικη μηχανή στον τουρισμό, 

κυρίαρχη μηχανή όταν έβαζε κάποιος ερώτημα και δεν ήταν Σαντορίνη αλλά είχε 

δίπλα και τη λέξη Αιγαίο τον έστελνε πρώτα στην Τουρκία και μετά στις 

Κυκλάδες, ενώ έλεγε Κυκλάδες. Επειδή όταν ψάχνεις και είσαι ξένος βάζεις 

λέξεις όπως είναι Αιγαίο, θάλασσα, δεν ξέρεις - υπάρχουν πολλοί που ξέρουν ότι 

θέλω να πάω στη Μύκονο, εντάξει. Εκεί τον έβγαζε στη Μύκονο. Διαπίστωσε 

λοιπόν το Επιμελητήριο από διαμαρτυρίες που πήρε ότι έφευγε η μηχανή, ήταν 

το 2011, είχαμε κάμψη, είχαμε σοβαρό πρόβλημα και δεν υπήρχε η φωτιά στις 

γύρω χώρες ακόμη. Λοιπόν, η μηχανή εντέχνως του έβγαζε τις διαφημίσεις όλες 

της Τουρκίας, στα παράλια της Τουρκίας. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τα 

ολιγοπώλια όταν δεν έχουν τοπικά συμφέροντα μπορούν να σε οδηγήσουν με 

πολύ μεγάλη δύναμη εκεί που θέλουν. Οταν έχεις τοπική οργάνωση, δεν 

μπορείς να σταματήσεις τα μονοπώλια ή τα ολιγοπώλια αλλά έχεις τουλάχιστον 

και κάποιες τοπικές φωνές που φαίνεται ότι ακόμη μετράνε, περπατάνε. 

 Αυτά ήθελα να πω εγώ από τη μεριά μου και θέλω να σας πω ότι 

εστιάζουμε αυτη την εποχή στις περιοχές από πλευράς τουρισμού στις 

χειμερινές περιοχές, γι' αυτό έχουμε και μεγάλη εστίαση στις χειμερινές, αλλά 

ταυτόχρονα εστιάζουμε σε όλη την Ελλάδα εκεί που δεν έχουμε πάει, στις 

τοπικές αγορές. Γι' αυτό και θα θέλαμε εδώ ο Πειραιάς είναι μια μεγάλη αγορά, 

θα θέλαμε γρήγορα και να μας πιέσετε για την δική σας συνεργασία, ώστε να 

μπορούμε να πάμε γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

30 

 Για το μάρμαρο δεν είπα, συγγνώμη, ποιος πληρώνει το μάρμαρο. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 Το Επιμελητήριο το δικό σας ακόμη δεν έχει μπει γιατί έχει γίνει μια 

δράση από την Κεντρική Ενωση μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας που λέγεται 

"Ομηρος" και καλεί όλα τα Επιμελητήρια να μπουν. Αλλά κάποιος πρέπει να το 

χρηματοδοτήσει. Καλεί λοιπόν το κάθε Επιμελητήριο που θα μπει να πληρώσει 

κάτι συμβολικό για όλες αυτές τις υπηρεσίες, συμβολικό το λέω εγώ, εσείς 

μπορείτε να το βρείτε μεγάλο ή μικρό, έχει βγει ένας τιμοκατάλογος με μία 

βασική αρχή: να μπορεί τις υπηρεσίες να τις πάρει το πολύ μικρό Επιμελητήριο 

ας πούμε της Κομοτηνής που έχει περίπου 1.200 επιχειρήσεις, μέχρι και το πολύ 

μεγάλο Επιμελητήριο το ΕΒΕΑ που έχει 100.000 επιχειρήσεις, με μία αναλογική 

ας πούμε ρύθμιση το όριο ήταν ο μικρός να πληρώσει, μονο για τον πρώτο 

χρόνο είναι αυτό γιατί μετά θα βρει η Κεντρική Ενωση και τα Επιμελητήρια κι 

εμείς όλοι μαζί θα βρούμε πόρους της αγοράς να το χρηματοδοτήσουν εφόσον 

είναι αξιόλογο, την πρώτη χρονιά λοιπον για τους 12 πρώτους μήνες οι 

υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στις επιχειρήσεις, για να μπορέσει να διεισδύσει 

στην αγορά και το μικρό μικρό Επιμελητήριο, το πιο μικρό, όσα Επιμελητήρια 

έχουν κάτω από 5.000 επιχειρήσεις πληρώνουν 5.000 ευρώ για όλη την 

υπηρεσία το χρόνο για να δώσουν τις υπηρεσίες δωρεάν και το ΕΒΕΑ πληρώνει 

30.000 ευρώ, αυτή είναι η κλίμακα. 

 Βγήκε ένας τιμοκατάλογος απο την ίδια την Κεντρική Ενωση, μπορώ να 

σας τον ψάξω και να σας τον πω, είχα την εντύπωση και γι' αυτό θα σας πω ένα 

νούμερο ότι, έτσι τουλάχιστον είναι στον τιμοκατάλογο, ότι το δικό σας 

Επιμελητήριο έχει και πρέπει να είναι λάθος, ότι έχει 7.500 επιχειρήσεις και 

επομένως αυτό αντιστοιχούσε περίπου σε 8.000 ευρώ αλλά νομίζω ότι είναι 

λάθος και ότι το Επιμελητήριό σας έχει 15.000 επιχειρήσεις, αυτό συζητούσαμε 

σήμερα. Οποτε δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτή τη στιγμή πόσο είναι, εκτός 

αν το ψάξω. Αλλά είναι περίπου εκεί. Δεν νομίζω ότι ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ 
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το χρόνο, κάπου εκεί. Απ' αυτά τα λεφτά, λοιπόν, μαζεύουμε τα λεφτά αυτά απ' 

όλους όσοι συμμετέχουν, ερχόμαστε στην τοπική αγορά κάνουμε εκδηλώσεις με 

το Επιμελητήριο, απευθυνόμαστε στις επιχειρήσεις, βοηθάμε τις επιχειρήσεις 

χωρίς να συμμετέχει στο κόστος το Επιμελητήριο, γιατί έχει πληρώσει αυτά τα 

χρήματα, να ανέβουν επάνω και να πάρουν τις υπηρεσίες, πληρώνουμε τους 

συμβούλους για να κάνουν τη δουλειά, να δίνουν τις απαντήσεις, να 

δημιουργούν το περιεχόμενο για να είναι δωρεάν οι υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, 

πληρώνουμε τη φιλοξενία των συστημάτων και την κεντρική προβολή. Αυτό 

πήγα να πω πριν, ότι ξεκινάμε στα μέσα Οκτωβρίου μία μεγάλη, γιατί δεν 

έχουμε κάνει καμία προβολή μέχρι τώρα, μία μεγάλη προβολή για τις τοπικές 

αγορές σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, διεθνές στον τουρισμό, ελληνικό 

επίπεδο προς το παρόν για την υπόλοιπη ηλεκτρονική αγορά, έτσι ώστε να 

αναδειχθούν οι υπηρεσίες και ειναι υψηλού κόστους αυτή η προβολή. 

 Αρα, κάνουμε λοιπον την προβολή, την φιλοξενία και ανάπτυξη των 

υπηρεσιών, την τεχνική υποστήριξη δηλαδή, η ανάπτυξη υπάρχει, είναι 

επένδυση δική μας και την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Αυτό κάνουμε με αυτά τα χρήματα. Οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν κάτι. Αυτή 

είναι η λογική. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο λοιπον βγαίνει και λέει ότι εγώ είμαι ένα 

Επιμελητήριο και σας δίνω αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν γιατί θέλω να είσαστε 

μέλη μου - ναι, δωρεάν, στους 12 μήνες η απόφαση των Επιμελητηρίων είναι να 

μην πληρώνουν οι επιχειρήσεις αλλά να πει το Επιμελητήριο κάνω αυτές τις 

υπηρεσίες επειδή είστε μέλη μου και θέλω να μου πληρώνετε την προαιρετική 

συνδρομή, τα 15 ευρώ η μικρή επιχείρηση, τα 80 η μεγάλη, στο Επιμελητήριο 

τη συνδρομή, σας δίνω λοιπόν αυτές τις υπηρεσίες για τον πρώτο χρόνο, στον 

επόμενο χρόνο οι υπηρεσίες είναι από 50 έως 150 ευρώ ετήσια για τις 

επιχειρήσεις, ανάλογα αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί μόνο τη βιτρίνα ή 

χρησιμοποιεί και ηλεκτρονική πώληση, αυτό είναι το επίπεδο των υπηρεσιών, 
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υπάρχει ένας τιμοκατάλογος. Επομένως, το Επιμελητήριο θα αποφασίσει την 

επόμενη χρονιά εάν συνεχίζει και μπορεί να πληρώσει και να δώσει δωρεάν τις 

υπηρεσίες ή θέλει να τις... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και αν θέλει κάποιο μέλος να συμμετέχει;  

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Και αν θέλει, φυσικά, φυσικά. (παρεμβάση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντωνιάδης. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ερώτηση. Το πρώτο κομμάτι που μας δείξατε, αυτό που έχει 

ξεκινήσει, λειτουργεί τώρα; Με ποιο web, πώς είναι το...; 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Η ηλεκτρονική αγορά λειτουργεί κάτω από αυτό που έδειξα πριν, 

directmarket.gr.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Δηλαδή άμα χτυπήσω εγώ directmarket... 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Θα το βρείτε, θα το βρείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά, να το συντομεύσουμε λιγάκι γιατί έχουμε... Απλώς μια 

παρουσίαση έγινε, θα το συζητήσουμε πάλι το θέμα. κ. Χρηστίδη, σας 

ευχαριστούμε πολύ. 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να 'στε καλά, ευχαριστώ. Εμείς θα 

σας αφήσουμε γιατί δεν υπάρχουν ερωτήσεις, έτσι δεν είναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να κάνω μια ερώτηση, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Απλώς ενημέρωση είναι τώρα. 

Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Μια ενημέρωση έγινε.  

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Παρουσίαση από εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων 

της ΓΣΕΒΕΕ της έρευνας για την 6μηνιαία αποτύπωση οικονομικού 

κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να έρθει στο βήμα ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου 

Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για να μας παρουσιάσει μια έρευνα που έγινε 

για την αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις. Είναι ο κ. 

Μπίρμπας Δημήτριος, είναι συνεργάτης της ΓΣΕΒΕΕ και κοιτάχτε και το σήμα, 

αυτό είναι το καινούριο σήμα του Επιμελητηρίου μας, το επίσημο κατοχυρωμένο 

σήμα.  

ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Καλησπέρα σας. Φοβάμαι ότι μετά την ενδιαφέρουσα 

παρουσίαση, η οποία έχει και πολλά αισιόδοξα μηνύματα και ενεργητικές 

πολιτικές, θα μπούμε λίγο στα σκληρά και στα δύσκολα. Θα ήθελα να μεταφέρω 

τους χαιρετισμούς από τη Διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ και του Ινστιτούτου Μικρών 

Επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση για τις δραστηριότητες του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου. 

 Η έρευνα που θα παρουσιάσω και θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ 

σύντομος ώστε να δώσω λίγο το έναυσμα και το ερέθισμα για να κάνετε 

συζήτηση μεταξύ σας ή να ανταλλάξουμε διάφορες απόψεις, αφορά την έρευνα 

κλίματος που διεξάγεται σε εξαμηνιαία βάση από το Ινστιτούτο Μικρών 

Επιχειρήσεων και σχετίζεται με το οικονομικό κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις. 

Επομένως, αυτά που ακούμε πολλές φορές οτι διεξάγονται διάφορες έρευνες, 

είτε από την ICAP είτε από το ΙΟΒΕ είτε από άλλους οργανισμούς, δεν αφορούν 

μόνον τις μικρές επιχειρήσεις, αφορούν σύνολο μεγαλύτερων επιχειρήσεων, οι 
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οποίες και έχουν ισολογισμούς και είναι δημοσιευμένα τα οικονομικά τους 

στοιχεία στο διαδίκτυο και επομένως υποαντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό τη 

μικρή επιχειρηματικότητα στη χώρα.  

 Η έρευνα αυτή έχει ξεκινήσει από το 2009, τον Ιούλιο συλλέχθηκαν τα 

στοιχεία και μπήκαν στο excellάκι που λέμε, επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία, το 

Σεπτέμβριο τα παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη τρεις ημέρες πριν την έναρξη 

της Εκθεσης. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε τις βασικές παραμέτρους της 

συγκεκριμένης έρευνας και να δούμε τα κυριότερα συμπεράσματα. 

 Πρέπει να πω ότι η συγκεκριμένη έρευνα έχει συγκεκριμένη στάθμιση 

που έχει να κάνει με επιχειρήσεις του εμπορίου, της μεταποίησης των 

υπηρεσιών, έχει στάθμιση σχετικά με τη νομική τους μορφή, τον αριθμό των 

εργαζομένων, τα έτη λειτουργίας, τον τζίρο και την περιοχή. Την περιοχή 

δυστυχώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ 

καιρό και πρέπει να το συζητήσουμε και μεταξύ μας, δυστυχώς περιοριζόμαστε 

στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει να πω ότι τα 

στοιχεία τα οποία συλλέγονται αξιοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

να εκτιμήσει, να αποτιμήσει τον αριθμό των επιχειρήσεων που λειτουργούν 

στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε, και θα ήθελα να μιλήσω στο Προεδρείο, έχουμε ένα 

σημαντικό πρόβλημα, ότι η Ελληνική Στατιστική αρχή έχει αφήσει τις 

επιχειρήσεις θα έλεγα στο έλεός τους, δηλαδή δεν καταγράφει καθόλου των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Τα Επιμελητήρια από την 

άλλη έχουν την υποχρέωση μέσω του Μητρώου να καταγράφουν τις εγγραφές 

και τις διαγραφές, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες 

είναι αδρανείς, είτε δεν έχουν πολλές φορές την υποχρέωση να διαγραφούν και 

πολλές απ' αυτές έχουν διάφορες υποχρεώσεις ώστε να μην μπορούν να 

κλείσουν. Επομένως, άλλες φορές υποεκτιμάται ο αριθμός, άλλες φορές 

υπερτιμάται και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει σ' αυτές τις κατηγορίες. Εχουμε 
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φτάσει στο σημείο αντί ο πληθυσμός να προσδιορίζει το δείγμα, για να το πω 

έτσι στατιστικά και πιστεύω ότι θα το καταλάβετε, το δείγμα να προσδιορίζει τι 

πληθυσμό έχουμε. Δηλαδή μέσα από αυτό το δείγμα εμείς αναγκαζόμαστε να 

προσδιορίσουμε πόσοι θα κλείσουν, πόσοι θα ανοίξουν, έτσι, προσεγγιστικά με 

αποτέλεσμα να δίνουμε έναν αριθμός ο οποίος να είναι μόνον εκτίμηση. Και 

αυτό το γραφειοκρατικό ζήτημα θα πρέπει να το επιλύσουμε με την πίεση και 

της ηγεσίας και της δικής μας Διοίκησης και των επιστημονικών μονάδων, ώστε 

να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αποτύπωση, γιατί αλλιώς ούτε οικονομικές 

πολιτικές μπορεί να διαμορφωθούν ούτε κλαδικές μελέτες μπορούν να γίνουν, 

γιατί έχουν ζητηθεί από διάφορες περιοχές και Ομοσπονδίες και ούτε μπορούμε 

να βγάζουμε πολλές φορές ασφαλή συμπεράσματα. 

 Μπορούμε να προχωρήσουμε να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Το πρώτο κομμάτι αφορά την αποτίμηση τι έχει γίνει το προηγούμενο εξάμηνο 

και το δεύτερο κομμάτι αφορά τι έχει γίνει ή τι μέλλεται, τι προσδοκίες έχουν οι 

επιχειρήσεις για το επόμενο εξάμηνο. 

 Μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο για να δούμε το εξής: εδώ βλέπουμε τι 

περίμεναν οι επιχειρήσεις το Γενάρη και τον Φλεβάρη και τι έγινε σήμερα. Εδώ 

θα δούμε ότι το 24,2% το α' εξάμηνο του '15 ανέμεναν βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης. Δυστυχώς, μόνο το 4,8% βίωσε μια βελτίωση αυτής 

της οικονομικής τους κατάστασης. Αρα, βλέπουμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις 

κατά κάποιο τρόπο βίωσαν ένα κλίμα διάψευσης των προσδοκιών τους μέσα σ' 

αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ φυσιολογικό, αυτό το 

βλέπουμε και ψυχολογικά να συμβαίνει αλλά ταυτόχρονα το βλέπουμε και στα 

άλλα τα μεγέθη. Και ποια είναι τα άλλα βασικά μεγέθη τα οποία αποτιμούμε; 

Είναι η απασχόληση, οι επενδύσεις, η ρευστότητα, η ζήτηση, οι παραγγελίες.  
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 Τα βασικά μεγέθη τα οποία σημειώνουν μια ιδιαίτερη αρνητική τροχιά 

είναι οι επενδύσεις, η απασχόληση, πράγμα που μας ανησυχεί πάρα πολύ για το 

τι θα συμβεί στο επόμενο εξάμηνο. Θα το δούμε και στη συνέχεια. 

 Μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ έχουμε ένα γράφημα, αυτό είναι το 

γράφημα της πορείας από το 2010 και σήμερα πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση 

στην αποτίμηση των επιχειρήσεων. 

 Πάμε λίγο στο επόμενο διάγραμμα. Εδώ ο μόνος λόγος για τον οποίο το 

έχουμε βάλει είναι για να αναδείξουμε τις ομοιότητες τις οποίες καταγράφουμε 

μαζί με άλλες μελέτες που μπορεί να γίνονται. Ο όρος ΟΥΕΠ αν ξέρουν κάποιοι 

είναι η Ενωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διεξάγει αντίστοιχες έρευνες 

στην Ευρωπαϊκή Ενωση για το σύνολο των μικρομεσαίων στην Ευρώπη. Επίσης, 

το βαρόμετρο είναι ο τρόπος υπολογισμού από διάφορες εταιρείες 

δημοσκοπήσεων. Εμείς βάλαμε τον καθαρό αριθμό. Πόσες δηλώνουν θετικές 

προσδοκίες, πόσες δηλώνουν αρνητικές και βγάζουμε αυτά τα στοιχεία. 

Βλέπουμε ότι η τάση, δεν βλέπουμε τα απόλυτα νούμερα, θα δούμε την τάση, η 

τάση είναι σχεδόν ίδια. Αρα, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι για την ισχύ 

της έρευνας. 

 Να προχωρήσουμε παρακάτω. Εδώ αποτυπώνεται η κατάσταση για το 

επόμενο εξάμηνο. Πράγματι βλέπουμε ότι πάνω από 2 στις 3 επιχειρήσεις σε 

όλους τους κλάδους και σε όλους τους τομείς, δηλώνουν ότι η κατάσταση θα 

επιδεινωθεί. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γράφημα για να δούμε πού ήμασταν 

στο Φεβρουάριο και πού βρισκόμαστε σήμερα ως προς τις αρνητικές 

προσδοκίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτές οι διακυμάνσεις θα πρέπει να τις 

τεστάρουμε για το επόμενο διάστημα, να δούμε πώς θα πάει η αγορά, να 

ομαλοποιηθεί, εάν το καταναλωτικό επίσης κλίμα θα βελτιωθεί, θα πρέπει να τα 

τεστάρουμε προκειμένου να βγάλουμε τα καθαρά συμπεράσματα, γιατί σίγουρα 
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υπό καθεστώς κάπιταλ κοντρόλς, κρίσης και αβεβαιότητας πολλές φορές τα 

αποτελέσματα τείνουν να είναι μεροληπτικά. 

 Εδώ είναι το αντίστοιχο ισοζύγιο για τις προσδοκίες, για το τι θα γίνει 

δηλαδή, αντίστοιχη ερμηνεία.  

 Να δούμε τον κύκλο εργασιών ο οποίος αποτελεί ίσως ένα δείκτη 

βαρόμετρο για τις μικρές επιχειρήσεις και για τις μεγάλες, άλλωστε δεν είναι 

τυχαίο που ο προλαλήσας ανέφερε ότι αν βάλουμε τον κύκλο εργασιών στο 

κουτάκι θα μπορέσει να μας δείξει, να μας αποδείξει τι οικονομική αποτίμηση 

μπορούμε να έχουμε για την επιχείρηση. Εδώ βλέπουμε ότι οι πολύ μικρές 

επιχειρήσεις και οι αυταπασχολούμενοι είναι εκείνοι που βιώνουν το 

σημαντικότερο πρόβλημα ως προς τη μείωση του τζίρου. Εδώ βλέπουμε 81,7% 

δηλώνει μείωση, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερο 

προσωπικό οι οποίες είναι στο 65,4%. Δεν είναι μικρό το νούμερο, αλλά είναι η 

διαφορά μεγάλη. Η απόκλιση ειναι αρκετά μεγάλη και αυτό μας κάνει να 

πιστεύουμε δύο πράγματα: ένα είναι ότι η πολύ μικρή επιχείρηση ενδεχομένως 

να μην κλείσει. Εκείνο που εκτιμούμε είναι ότι ενδεχομένως θα βγει από την 

αγορά με την κλασική έννοια του όρου. Θα πάει σε άτυπες μορφές 

δραστηριοποίησης. Μπορεί να κλείσει την επιχείρηση, το μαγαζί, να ρίξει τα 

ρολά, αλλά από την άλλη θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ο 

αυταπασχολούμενος με διάφορους τρόπους. Είτε με "μαύρη" εργασία είτε με 

υπερεκτροπή σε κάποια άλλη δουλειά όπου θα προσπαθήσει να στήσει ένα 

γραφείο με κάποιον άλλον. Ξέρουμε διάφορα επαγγέλματα που μπορεί να 

συνέβαινε αυτό και ενδεχομένως συμβεί και σε περισσότερους ανθρώπους 

δυστυχώς. 

 Από την άλλη, οι επιχειρήσεις με περισσότερο προσωπικό θα τείνουν και 

θα το δούμε στην συνέχεια, να δημιουργήσουν μια ασπίδα προστασίας ως προς 

το υφιστάμενο προσωπικό τους αλλά και ως προς την επιχείρηση, αξιοποιώντας 
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ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε το επόμενο 

εξάμηνο και δυστυχώς αρχίζουμε να τις βλέπουμε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 

στο ΕΡΓΑΝΗ.  

 Αυτή είναι η αποτίμηση η διαχρονική, αν θέλετε μπορούμε να μπούμε και 

στο σάιτ ή μπορείτε να μπείτε να δείτε ολόκληρη την έρευνα και να την 

αποτιμήσετε και να στείλετε ερωτήματα.  

 Εδώ είναι μια πρόχειρη, όχι τόσο πρόχειρη, μια αποτίμηση του τι 

συμβαίνει από το 2010 μέχρι και το 2015 στον τζίρο των επιχειρήσεων. Από το 

αν θεωρήσουμε σταθερά την τιμή του 100 το 2010 θα δούμε ότι έχουμε μια 

κάμψη της τάξεως του 79%. Αυτό είναι συμβατό και με τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζουν διάφορες άλλες μελέτες και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

που μιλάει για 60% κάμψη αλλά μιλάει για 60% κάμψη για επιχειρήσεις που 

έχουν τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο. Σκεφτείτε τις πολύ μικρές τι έχουν 

υποστεί. 

 Αυτό είναι τι συνέβη αυτό το εξάμηνο. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε 

και για τη ζήτηση και για τις παραγγελίες, μπορούμε να συνεχίσουμε να δούμε 

στη συνέχεια για τη ρευστότητα που αποτελεί νούμερο 1 πρόβλημα για την 

ελληνική μικρή επιχείρηση. Η επενδυτική δραστηριότητα βλέπουμε ότι είναι σαν 

καρδιογράφημα κάποιου που έχει αρρυθμία θα το λέγαμε. Εχει συνεχή 

σκαμπανεβάσματα, που σημαίνει 1) ότι δεν είναι σε θέση ο επιχειρηματίας μέσα 

στο περιβάλλον το αβέβαιο στο οποίο δραστηριοποιείται να αποφασίσει και 

τελικά να αναπτύξει επενδυτική δραστηριότητα. Το δεύτερο είναι ότι εκείνη τη 

στιγμή που πάει να αναπτύξει νιώθει ότι είναι σε θέση να το κάνει μπορεί να 

συμβεί κάποιο εξωγενές σοκ και αυτό να τον επαναφέρει στην πρότερη 

κατάσταση. 

 Στην απασχόληση τώρα. Το προηγούμενο εξάμηνο είχαμε εκτιμήσει ότι η 

απασχόληση θα είναι σχετικά ισορροπημένη. Θα χαθούν μεν θέσεις εργασίας 
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από τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά ήταν το μικρότερο ποσοστό και ο μικρότερος 

αριθμός που είχαμε σημειώσει. Μπορούμε να πούμε ότι πέσαμε λίγο έξω, προς 

τα κάτω. Δηλαδή αυξήθηκε περισσότερο ο αριθμός, οι απώλειες των θέσεων 

εργασίας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 Προχωράμε. Αυτή είναι η τάση. Εδώ τώρα βλέπουμε τα προβλήματα που 

έχουν αντιμετωπίσει οι μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά την έγκαιρη καταβολή 

των μισθών. Το ποσοστό παραμένει σταθερό σε πάνω από 40% από τον 

Ιανουάριο του 2011.  

 Εδώ έχουμε την αντίστοιχη συμπεριφορά ως προς τον αριθμό των ωρών 

και πάμε τώρα στο επόμενο εξάμηνο στους βασικούς δείκτες, όπου πάλι θα 

δούμε, αυτή είναι η γενική καταγραφή. Στην επενδυτική δραστηριότητα 

βλέπουμε μία πολύ μεγάλη κάμψη και στο 2,6% ανέρχεται ο αριθμός των 

επιχειρήσεων ο οποίος λέει ότι θα επενδύσει το επόμενο εξάμηνο. Αυτό είναι μία 

πραγματική βόμβα, ας το πούμε έτσι, στα θεμέλια της οικονομικής 

δραστηριότητας, διότι με ένα τέτοιο μικρό ποσοστό τάσης, πρωτοβουλίας για 

επενδυτική δραστηριότητα σημαίνει ότι ούτε προσωπικό θα απασχολήσουν οι 

επιχειρήσεις, ούτε νέο χρήμα θα πέσει στην αγορά, ούτε νέες παραγγελίες θα 

γίνουν.  

 Και πάμε στο δημοφιλές για τους δημοσιογράφους. Πολλές φορές 

πηγαίνουμε στους δημοσιογράφους κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις και το μόνο 

που μας ρωτάνε είναι πόσα "λουκέτα" θα έχουμε, λες και είμαστε ένα τσίρκο 

που πρέπει να δίνουμε έναν αριθμό ας πούμε όσον αφορά τα λουκέτα. 

Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε κάθε φορά με μετριοπάθεια, γιατί το 

ζήτημα δεν είναι μόνο τα λουκέτα αλλά και τι συμβαίνει πίσω από αυτή τη 

διαδικασία.  

 Ας πάμε στις επόμενες διαφάνειες. Εδώ βλέπουμε ότι κίνδυνο έχουν λίγο 

λιγότερο από τις μισές επιχειρήσεις, 46,3%, για να κλείσουν το επόμενο 
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διάστημα. Εμείς βάζουμε ένα φίλτρο στη συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια 

όπου για να δούμε πόσο ρεαλιστικό είναι, εδώ βάζουμε ένα φίλτρο. Πολλές 

φορές ξέρουμε όλοι μας ότι διαμαρτυρόμαστε, γκρινιάζουμε, λέμε κάποιες 

υπερβολές ενδεχομένως. Βλέπουμε ποιες επιχειρήσεις ρεαλιστικά τοποθετούν το 

κλείσιμο μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Δεν λαμβάνουμε υπόψη ποιοι λένε ότι θα 

κλείσουν στο απώτερο διάστημα, δηλαδή μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο 

χρόνια. Βλέπουμε ποιες παρουσιάζουν ένα άμεσο πρόβλημα επιβίωσης. Κι εδώ 

παρατηρούμε ότι 63.000 επιχειρήσεις θα είναι εκείνες οι οποίες δηλώνουν ότι 

κινδυνεύουν άμεσα να κλείσουν. Αυτό συνεπάγεται 138.000 θέσεις συνολικής 

απασχόλησης που περιλαμβάνει και εργοδότες και εργαζόμενους και τα 

συμβοηθούντα μέλη και ξέρουμε πολύ καλά δυστυχώς ότι το δίκτυ κοινωνικής 

προστασίας δεν έχει επεκταθεί τόσο, γιατί συζητάμε για ένα σύγχρονο 

ευρωπαϊκό κράτος το οποίο από τη μία θα μαζεύει τη φοροδιαφυγή, θα 

καλύπτει διάφορα προβλήματα, παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, από την 

άλλη όμως υπάρχει μια πλήρης ανυπαρξία ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας.  

 Πάμε στα επόμενα. Αυτό είναι ένα αρνητικό γράφημα, είναι ένας δείκτης 

ο οποίος δυστυχώς ενώ είχε πέσει στο 17,8%, είχε υποχωρήσει, τώρα πηγαίνει 

ξανά στο 41,4%. Αυτό μας κάνει να επιβεβαιώνουμε το προηγούμενο 

συμπέρασμα που έλεγε ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό 

δυστυχώς θα είναι αναγκασμένες να μειώσουν μισθούς ή ώρες εργασίας 

προκειμένου να επιβιώσουν. Αρα, έχουμε δύο πολιτικές που ασκούν οι 

επιχειρήσεις ανάλογα με το αν έχουν ή όχι προσωπικό.  

 Μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Ως προς την απασχόληση, να 

πάμε στο επόμενο γράφημα. Εδώ μετά από καιρό, μετά από το 2012-13, 

βλέπουμε ότι η διαφορά θετικών και αρνητικών πάλι υπερβαίνει το 20%. Αρα, 

πάνω από 1 στις 5 επιχειρήσεις δηλώνει ότι θα μειώσει προσωπικό στο επόμενο 

εξάμηνο. Οσον αφορά τις οφειλές, δεν νομίζω ότι έχουμε να κομίσουμε κάτι 
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ιδιαίτερο. Να πάμε λίγο στο γενικό γράφημα το οποίο είναι το επόμενο. 

Παραμένουν σε πολύ υψηλό ποσοστό ο αριθμός των επιχειρήσεων ο οποίος 

χρωστάει στον ΟΑΕΕ ληξιπρόθεσμες οφειλές και στην Εφορία, πάνω από 1 στις 

3 επιχειρήσεις. Τσιμπάει λίγο προς τα πάνω το ζήτημα των ΔΕΚΟ, διότι και τα 

τιμολόγια αλλά και η ΔΕΗ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αυξήθηκαν οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για όλες τις κατηγορίες βλέπουμε ότι παραμένουν 

σχεδόν σταθερά, για να μην πούμε οτι αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων 

που χρωστάει.  

 Πάμε και για το τι προβλέπουν - α, οι 100 δόσεις. Στις 100 δόσεις ναι μεν 

εισήλθε το 30,5% των επιχειρήσεων, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα 

συμβεί στο επόμενο διάστημα με τη νέα παραμετροποίηση που θα γίνει όσον 

αφορά την διαγραφή κάποιων που είχαν μπει σε αυτή την κατηγορία. 

 Οσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις, εκείνο που έχουμε να πούμε 

είναι ότι περίπου το 37,9% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι δεν θα είναι ικανές 

να ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. 

 Τέλος, έχουμε δύο ειδικες ενότητες. Η μία αφορά τις επιπτώσεις 

κεφαλαιακών ελέγχων. Εδώ θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση μεταξύ σας και 

μεταξύ μας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ήταν προετοιμασμένες οι 

ελληνικές επιχειρήσεις σ' αυτό το σοκ. 

 Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, τη 47. Εδώ βλέπουμε ότι ο τζίρος, η 

μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων εξ αιτίας των κάπιταλ κοντρόλς ήταν στο 

70% των επιχειρήσεων. Βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις και ίσως βοήθησε η 

προηγούμενη παρουσίαση, ώστε να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την 

ανάγκη να μπούμε πλέον σε ηλεκτρονικό εμπόριο και την ηλεκτρονική 

συναλλαγή. Δεν ήταν προετοιμασμένες, το 51,4% δεν διέθετε e-banking παρά 

το γεγονός ότι δεν κοστίζει τίποτα, υπάρχει η γνωστή ανασφάλεια και θα δούμε 

και την επόμενη κάρτα η οποία δείχνει ότι το 71,7% δεν έχει μηχανήματα 
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πιστωτικών καρτών. Αυτό δεν συνδέεται μόνο με την φοβική, ας πούμε, 

συμπεριφορά μιας μικρής επιχείρησης, συνδέεται δυστυχώς και από την πλευρά 

των καταναλωτών με το λάθος τρόπο με τον οποίο εισήχθη η έννοια του 

πλαστικού χρήματος στην Ελλάδα. Τη στιγμή που στην Βρετανία, στη Γαλλία, 

στη Γερμανία, το πρώτο πράγμα που είχε εισαχθεί ήταν η χρεωστική κάρτα, 

στην Ελλάδα πρώτα, από το '80 κιόλας, από το '85 είχε εισαχθεί η πιστωτική 

κάρτα χωρίς να έχουμε δυνατότητα να χρησιμοποιούμε την χρεωστική κάρτα. 

Το αποτέλεσμα αυτού ήταν η συσσώρευση τόκων από την πλευρά των 

καταναλωτών, η συσσώρευση τόκων επίσης από την πλευρά των επιχειρήσεων, 

οι οποίες πλέον δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα υψηλά κόστη δανεισμού, 

με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας λογικός φόβος για τη χρήση πλαστικού 

χρήματος. Υπήρξε μια δαιμονοποίηση, διότι αντί να χρησιμοποιήσουμε το 

πραγματικό ηλεκτρονικό χρήμα που είναι η χρεωστική κάρτα και στη συνέχεια 

όποιος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πιστωτικές, εμείς κάναμε το 

αντίθετο με αποτέλεσμα να πληρώνουμε αυτό το πισωγύρισμα, ας το πούμε 

έτσι, και να μην είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι την κρίσιμη στιγμή να 

προσαρμοστούμε. 

 Δεν ξέρω αν θέλουμε να συζητήσουμε το πολιτικό κλίμα ή να αφήσουμε 

το λαό να εκφραστεί σε 5-6 μέρες, δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. 

Εντάξει, υπήρχαν κάποια ερωτήματα που αφορούσαν - ας το δούμε, δεν 

υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι όσον αφορά, τα ερωτήματα αυτά τέθηκαν τον 

Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, δεν είχαν προκηρυχθεί καν εκλογές εκείνο το διάστημα.  

ΠΑΛΛΑΣ: Στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε το δημοψήφισμα και έγινε μια 

έντονη συζήτηση εδώ.  

ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Καλώς έγινε και είναι φυσιολογικό, είναι θετικό.  

 Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι επιχειρήσεις, το συγκεκριμένο δείγμα 

επιχειρήσεων νομίζω ακολουθεί τις τάσεις που υπάρχουν στο γενικό πληθυσμό 
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όσον αφορά την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Εδώ έχουμε ένα ερώτημα 

κλίματος και όχι δημοσκόπηση το τι θα ψηφίσεις, εδώ είναι μια αίσθηση που 

θέλουμε να λαμβάνουμε, κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό, για να δούμε ποιο 

κόμμα, ποιος σχηματισμός, ποια πολιτική οργάνωση εκφράζει καλύτερα τα 

συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων. Αρα, 

λοιπόν, μας είναι... Δεν ρωτάμε, και είναι σαφές αυτό όταν γίνεται το γκάλοπ, 

δεν ρωτάμε τι θα ψηφίσετε γιατί δεν μας ενδιαφέρει κιόλας σαν οργανισμό, 

ρωτάμε ποιος σας εκφράζει καλύτερα, έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι τάσεις 

και ποιες είναι οι... Εκείνο που κρατάμε είναι ότι πάνω από 1 στους 2 θεωρεί ότι 

δεν εκφράζεται από κανέναν πολιτικό σχηματισμό.  

 Αυτά είχαμε να παρουσιάσουμε. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 Το πρώτο ερώτημα είχε να κάνει πώς συλλέγουμε τα στοιχεία; 

Συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία, την Marc, η οποία έχει ένα σταθμισμένο δείγμα 

όσον αφορά όπως είπα και στην αρχή, αν θέλετε δείξτε την 2η σελίδα, η οποία 

έχει ένα σταθμισμένο δείγμα το οποίο το ανανεώνει σε κάθε εξάμηνο, έχει 1.005 

επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους, τους τρεις βασικούς κλάδους, δεν 

μπαίνουμε σε δευτεροβάθμιους, έχουμε 1.005 επιχειρήσεις, διεξήχθη 21 με 27 

Ιουλίου και εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι σε επιχειρήσεις με 0 μέχρι 49 

απασχολούμενους. Και είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Και αφορά 

μικρές επιχειρήσεις. 

 Κάποιο άλλο ερώτημα που έγινε από το πάνελ; Τίποτα. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εχετε κάποιο ερώτημα; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Μισό λεπτό τώρα, γιατί αυτο είναι τεχνικό. Τα 1.000  ατομα 

ερωτώνται επί συνόλου 10 εκατομμυρίων στη δημοσκόπηση για το τι θα 
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ψηφίσει κανείς. Εδώ ρωτάμε 1.000 άτομα για 600.000 επιχειρήσεις μικρές. Αρα 

είναι αρκετά μεγάλο το δείγμα και είναι και επαναλαμβανόμενο επίσης. Δηλαδή 

είναι κάθε εξάμηνο. Δεν γίνεται μία φορά τυχαία και μετά δεν τους 

ξαναβρίσκουμε. Κάποιοι από αυτούς κλείνουν, μπορεί να μην ξανασηκώσουν το 

τηλέφωνο, κάποιοι άλλοι παραμένουν, ξαναερωτώνται, άλλοι νέοι μπαίνουν στο 

δείγμα. Τα κριτήρια δηλαδή για την ανάληψη της έρευνας είναι καθαρά 

επιστημονικά. Ασφαλώς υπάρχει το συν πλην που λέτε, είναι σαφές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Καλή συνέχεια στις εργασίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Νέα υπηρεσία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά προς τα μέλη 

του: Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος των Επιχειρήσεων στο 

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος, επειδή εμείς 

βγάλαμε το σήμα το δικό μας και επειδή το σήμα το κατοχυρώσαμε, πήγανε οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες, αποκτήσαμε μιά τεχνογνωσία που μπορούμε πλέον 

προς τα μέλη μας και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να την δώσουμε 

δωρεάν αυτή πλέον, να κατοχυρώσουμε το σήμα κάθε επιχείρησης, αλλά 

ταυτόχρονα να βάλουμε κι ένα κόστος για όλα τα άλλα μέλη που θα θέλουν να 

τους παρέχουμε αυτη την υπηρεσία.  
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 Τι θέλουμε να πούμε γι' αυτό. Το σήμα, τι σημαίνει σήμα. Για μένα, εγώ 

θα το ήθελα να το πάω και λιγάκι πιο μακριά. Το σήμα του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια επιτροπή από εμάς και 

να μπαίνει στο τιμολόγιο, να πιστοποιεί ότι το προϊόν αυτό είναι αξιόπιστο και 

δυνατό. Αυτό να δίνεται δωρεάν, να κάνουμε μια επιτροπή μέσα από τους 

συμβούλους ή από τους συνεργάτες τους δικούς μας που έχουμε εδώ, 

τεχνοκράτες, και να πιστοποιούμε πλέον ότι αυτό το προϊόν έχει την εγγύηση 

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Θα το πάρουν 10 επιχειρήσεις θα 

μπορούν να το πάρουν; 20; 50; Να είναι όμως, να φτάσει μέχρι αυτό το σήμα 

να έχει μια τεράστια αξιοπιστία. Να μην δίνεται σαν χαρτοπόλεμος, να το 

βγάλουμε έτσι ξαφνικά και να το βάζει ο καθένας στο τιμολόγιό του. Να το 

παίρνουν επιχειρήσεις που πραγματικά το αξίζουν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, θα μπορούσε να μπει και στις βιτρίνες των 

καταστημάτων αυτό με έναν αριθμό μητρώου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή την υπηρεσία θα ήθελα τώρα τον διευθυντή να πάρει το 

λόγο να εξηγήσει, γιατί ο διευθυντής ήταν ο άνθρωπος που ήρθε σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Ανάπτυξης και ήταν και ο υπεύθυνος του τμήματος του 

Επιμελητηρίου μας που πήγε και πιστοποίησε το σήμα το δικό μας, αλλά 

αποφάσισαν και απέκτησαν και μια τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να γινει αυτό 

και πώς μπορεί να το κάνει ως υπηρεσία το Επιμελητήριό μας.  

 κ. Γιάγκα, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οπως γνωρίζετε, κάθε επιχείρηση έχει τρία συστατικά στοιχεία. Την 

επωνυμία, Το διακριτικό τίτλο και το Εμπορικό σήμα. Λοιπόν, την επωνυμία και 

το διακριτικό τίτλο τα κατοχυρώνουμε με τον τρόπο που ξέρετε, δηλώνονται 

στα Επιμελητήρια ή στους φορείς ή στην Εφορία. Το εμπορικό σήμα όμως 

πρέπει να το αποκτήσεις από τη Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και 

πλέον εμείς σαν Επιμελητήριο θέλοντας αυτή την υπηρεσία να την παρέχουμε 
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στα μέλη μας, κάναμε την πρώτη δουλειά, να κατοχυρώσουμε το δικό μας. 

Επεξεργάστηκε ο κ. Δανιήλ εδώ το συγκεκριμένο σήμα δωρεάν, το έδωσε στο 

Επιμελητήριο και με βάση τις προδιαγραφές που βάζει το Υπουργείο έχουμε 

καταθέσει την αίτηση να το κατοχυρώσουμε. Αυτό όμως ως διαδικασία 

επιχειρούμε να την μεταφέρουμε σε όλα τα μέλη. Οποιος θέλει δηλαδή, όποιο 

μέλος θέλει να κατοχυρώσει το σήμα του για τα προϊόντα του μπορεί να έρθει, 

αντί να πηγαίνει να τρέχει ή σε λογιστές ή σε άλλες επιχειρήσεις που το κάνουν 

αυτό, είτε στο ίδιο το Υπουργείο, μπορεί να έρθει στο Επιμελητήριο και να 

αναλάβει το Επιμελητήριο να το διεκπεραιώσει.  

 Το κόστος είναι για μία κλάση, για μία κλάση είναι 110 ευρώ. Γι' αυτή τη 

διαδικασία. Κάθε κλάση που προστίθεται μετά, είναι 20 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι είναι η κλάση; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θα σας πω. Είναι γύρω στις 40 κλάσεις και σε κάθε κλάση υπάρχουν 

και 100 περίπου υποπεριπτώσεις. Ας πούμε στα τυπογραφικά είναι μια σειρά από 

υποπεριπτώσεις. Για να μπορέσουμε λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει το ένα, 

δηλαδή η μία κλάση, ας πούμε τυπογραφικά. Τις υποπεριπτώσεις μπορούμε να 

τις συμπεριλάβουμε μέσα. Αυτά όμως γίνονται σε συνεργασία με μας εδώ και με 

το Υπουργείο.  

 Οποιος θέλει λοιπόν να κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα του, μπορεί να 

έρθει στο Επιμελητήριο. Η αμοιβή του Επιμελητηρίου θεωρήθηκε από την 

Διοικητική Επιτροπή ότι θα πρέπει να είναι γύρω στα 40 ευρώ και περιλαμβάνει 

όλη τη διαδικασία της διεκπεραίωσης. Είναι πολύ λίγο το ποσό και είναι 

συμβολικό. Μονο και μόνο για να μη θεωρήσει κανένας ότι δεν έχει αξία. Για τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πήρε απόφαση η Διοικητική Επιτροπή να 

χορηγηθεί δωρεάν. Οποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θελήσει θα το 

θέσει στην Υπηρεσία και θα προχωρήσουμε όλη τη διαδικασία δωρεάν εννοείται 

χωρίς αμοιβή του Επιμελητηρίου. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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 Καλά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασχολούνται κάθε μέρα εδώ. 

Τι θα πει, σιγά τώρα τις αμοιβές που έχουν τα μέλη... σιγά...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υπάρχει πιθανότητα κάποιο σήμα να μην εγκριθεί; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, βεβαίως. Οταν έχει συγκεκριμένη τοποθεσία ας πούμε μπορεί να 

μην εγκριθεί. Εχει προδιαγραφές για να μην εγκριθεί.  

ΠΑΛΛΑΣ: Το ψάξιμο ποιος το κάνει;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θα το κάνουμε εμείς εδώ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. Ηρθαμε σε επαφή με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τον 

Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και με τις Υπηρεσίες, στείλαμε ανθρώπους επάνω 

να δουν, να τα παρακολουθήσουν και βεβαίως τώρα έχουμε αποκτήσει έναν 

δίαυλο επικοινωνίας, μέσα από τον οποίο θα μπορέσουμε να παρέχουμε αυτή 

την υπηρεσία.  

 Η σωστή διαδικασία είναι να το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και 

θα το βάλουμε παρακάτω. Ολη αυτή τη διαδικασία από 'δω και πέρα θα την 

προβάλλουμε, θα την προωθήσουμε προς τα έξω. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μήπως όμως με αυτό τον τρόπο τους δίνουμε το δικαίωμα να 

μπαίνουν στις επιχειρήσεις του κάθε μιανού και να ελέγχουν πλήρως την 

κατάσταση; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, κανένας, κανένας. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν 

μπαίνει κανένας πουθενά. Εμείς κατοχυρώνουμε το σήμα. Γιώργο, κάτι ήθελες. 

Αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε για την Ελλάδα. Αλλά η τράπεζα του Υπουργείου 

Ανάπτυξης είναι συνδεδεμένη με τις διεθνείς τράπεζες. Αλλά αυτή τη στιγμή 

εμείς κάνουμε για την Ελλάδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το ποσό αυτό είναι εφάπαξ ή υπάρχει κάποια συνδρομή; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εφάπαξ, εφάπαξ. Εκτός άμα θελήσεις μετά να κάνεις τροποποιήσεις 

ή οτιδήποτε, να προσθέσεις κ.λπ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι ειναι για 10 χρόνια.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν το θυμάμαι τώρα αν είναι για 10 χρόνια. Μπορεί. (παρέμβαση 

εκτός μικροφώνου) 

 Αυτό ασ' το γιατί είναι επόμενο κομμάτι. Τώρα είναι η κατοχύρωση του 

σήματος. Οποιος κατοχυρώνει το δικό του σήμα το βάζει στο τιμολόγιο και είναι 

κατοχυρωμένο. Οχι μόνο στο τιμολόγιο, και στο προϊόν το βάζεις, έτσι;  

ΠΑΛΛΑΣ: Θέλω κάτι να πω σχετικό. Προχθές κάποιοι συνάδελφοι χρειάστηκαν 

μια επείγουσα συμβουλή για το ΦΠΑ και πήραν εδώ τηλέφωνο και τους είπαν 

ότι δεν έχουμε φορολογικό σύμβουλο. Είναι αλήθεια αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει σταματήσει μια συνεργασία που είχαμε, τώρα... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε. Οντως, η συνεργασία μας με τον 

φοροτεχνικό έχει σταματήσει με τη λογική ότι θα έρχεται εδώ γιατί δεν υπήρχε 

μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Οταν όμως θελήσει κάποιος δεν υπάρχει 

κανένα ζήτημα. Μπορούμε άνετα γιατί επικοινωνούμε, έχουμε σχέση μαζί του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η υπηρεσία του είπε όμως ότι δεν έχουμε.... ποιος το είπε αυτό;  

ΠΑΛΛΑΣ: Προέκυψε ένα μεγάλο ζήτημα με το ΦΠΑ στα βιβλία, με το 6%, που 

διαφημίζανε ότι από 6,5% έγινε 6%. Και μια ερμηνεία που δίνει το... τέλος 

πάντων είναι ότι για 6% έχει πάει 23% και ότι το 6% αφορά μόνο τον εκδότη 

που τα πουλάει στα βιβλιοπωλεία. Δηλαδή μια μεγάλη ανατροπή για ένα κομμάτι 

του κλάδου που ασχολείται με βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και δεν ξέρει κανείς 

τι να κάνει, τι να χρεώσει δηλαδή, τι να χρεώσει αυτές τις μέρες.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, αλλά αυτό ούτε ο φοροτέχνης που έχουμε εμείς στο 

Επιμελητήριο εδώ μπορούσε να σου δώσει... Μισό λεπτό λίγο. Για τέτοιου 

είδους θέματα, ερωτήσεις βιοτεχνικών, οικονομικών, φοροτεχνικών θεμάτων 

είναι το Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων εδω η κα Γκλεζάκου υπεύθυνη, η οποία θα 
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σε κατευθύνει σε ποιον άνθρωπο θα ρωτήσουμε για να μπορέσουμε να 

πάρουμε.. Δεν ξέρω τώρα αν μίλησε με κάποιον, δεν μπορώ να το ξέρω.  

ΠΑΛΛΑΣ: Εγώ τους είπα να πάρουν εδώ και μου είπαν ότι δεν τους 

εξυπηρέτησαν. Καλή τη πίστει, έτσι; Δεν λέω ότι... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, εντάξει. Σας λέω, αλλά δεν έχουμε όμως, έτσι; Δεν έχουμε 

φοροτέχνη αυτή τη στιγμή. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να κάνω μια ερώτηση; Πέραν όσων ειπώθηκαν μέχρι αυτή τη 

στιγμή... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Συγγνώμη. Αν χρειαστεί κάποιος εξειδικευμένη πληροφορία θα του 

την δώσουμε. Θα απευθυνθούμε εμείς σαν Υπηρεσία και θα την δώσουμε. Απλά, 

δεν τον έχουμε εδώ γιατί δεν υπήρχε τέτοιου είδους ανταπόκριση. Να τον 

έχουμε τον άνθρωπο να έρχεται εδώ πέρα...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, απλώς μια ερώτηση θέλω να κάνω. Αυτή τη στιγμή 

αν κατάλαβα καλά, σταμάτησε η συνεργασία με τον φοροτεχνικό. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι τώρα, έχει δυο χρόνια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δυο χρόνια; Καλά, αυτό δεν έπρεπε να μας έχει ειπωθεί; Εγινε 

ενημέρωση;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Βεβαίως, έχει γίνει ενημέρωση. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή αν ζητήσω εγώ πρακτικά που να το γράφουν αυτό η 

ενημέρωση υπάρχει μέσα στα πρακτικά;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τώρα, θα ψάξω να το βρω... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οχι, ρωτάω απλώς, υπάρχει ενημέρωση; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, πρέπει. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μπορεί να έλειπα εγώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι... Απλώς, 

υπάρχει ενημέρωση.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εξάλλου, θα δείτε και στις ανακοινώσεις που έχουμε, βγάζουμε προς 

τα έξω, δεν φαίνεται ότι έχουμε φοροτεχνικό. Στα χαρτιά που δίνουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αλλο αυτό. Εγώ ρωτάω, κάνω συγκεκριμένη ερώτηση. Ειπώθηκε 

σ' αυτό εδώ το βήμα ότι, κύριοι, αποφασίσαμε η Διοικητική Επιτροπή να 

σταματήσει η συνεργασία με τον φοροτεχνικό; Εγώ αυτό ερωτώ, τίποτε άλλο. 

Αν ειπώθηκε, μου το απαντάτε.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν θυμάμαι με ποιο τρόπο ειπώθηκε αλλά ειπώθηκε. Δεν θυμάμαι 

με ποιον τρόπο ειπώθηκε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εδώ μέσα σε μας.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εντάξει, αυτό θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ανανεώσαμε τη σύμβαση. Τότε που δεν ανανεώσαμε τη 

σύμβαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν το θυμάμαι όμως, Πρόεδρε. Δεν το θυμάμαι αυτό το 

πράγμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να κάνω μια ερώτηση για το σήμα πάλι; Εγώ έχω κατοχυρώσει 

το σήμα της εταιρείας μου. Κάθε 5 χρόνια, 6, πάω και το ανανεώνω γιατί λήγει. 

Με το σήμα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου τι γίνεται; Θα το ανανεώνουμε κάθε 

5-6 χρόνια;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ο,τι ισχύει για όλους τους άλλους ισχύει και για το σήμα του 

Επιμελητηρίου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οπότε κάθε 5-6 χρόνια θα κάνουμε ανανέωση του σήματος, για 

την κατοχύρωση του σήματος. Οπότε θα επιβαρύνεται κάθε τόσο και φυσικά το 
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μέλος που θέλει να ανανεώσει την σύμβαση, την επικύρωση του σήματος, έτσι 

δεν είναι; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό. Το σήμα του Επιμελητηρίου το είδατε, αυτό είναι, αυτή 

είναι η υποχρέωση του Επιμελητηρίου, να διατηρήσει το σήμα. Τελείωσε. Τώρα, 

το κάθε μέλος θα κάνει τη δικιά του δουλειά. Αν θέλει να κατοχυρώσει το σήμα, 

εσύ προσωπικά αν θέλεις το κάνεις μόνος σου, αν θέλεις όμως μπορείς να έρθεις 

μέσω του Επιμελητηρίου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτό ρωτάω, κάθε 5-6 χρόνια θα κάνουμε ανανέωση του 

σήματος;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ο,τι προβλέπει η νομοθεσία. Δεν κάνουμε τίποτε άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θα επανέλθουμε εδώ για την ανανέωση; Και χρειάζονται πάλι 

χρήματα; Αυτό ρωτάει. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ο,τι προβλέπει η νομοθεσία περί ανανέωσης του σήματος. Τίποτε 

άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εσείς δεν το έχετε προβλέψει ακόμα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα, εμείς εφαρμόζουμε τη νομοθεσία. Δεν 

κάνουμε τίποτε άλλο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αλλο λέω. Δεν έχετε προβλέψει ότι θα είναι το ίδιο οικονομικό 

ποσό στην ανανέωση. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόσεξε, δεν σε κατηγορώ. Απλώς λέω ότι είναι λογικό. Θα το 

δούμε συν τω χρόνω. Εντάξει. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κατάλαβα, ναι. Απλά δεν ξεκινήσαμε ακόμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται η παροχή της νέας υπηρεσίας και η αμοιβή του 

Επιμελητηρίου με 40,00 ευρώ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται όμόφωνα. 

Για τα μέλη του Δ.Σ. δεν θα υπάρξει αμοιβή του Επιμελητηρίου. 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά μπροστά στις επερχόμενες 

βουλευτικές εκλογές. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ως Διοικητική κάναμε μια συζήτηση πάνω σ' αυτό και 

θέλαμε να βάλουμε έναν προβληματισμό και κάποιες θέσεις που μπορούμε να 

μεταφέρουμε προς τα κόμματα και ίσως τώρα με ένα δελτίο τύπου μετά από μία 

ισχυρή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να βγάλουμε προς τα έξω μια 

ανακοίνωση. Δηλαδή μια ανακοίνωση, εγώ λιγάκι με το κείμενο, κ. διευθυντά, 

διαφωνώ εδώ πέρα, οι μικρομεσαίες, μικρομεσαίοι είμαστε αλλά να μιλήσουμε 

για βιοτεχνικές ή παραγωγικές επιχειρήσεις. Να δοθούν κίνητρα στις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις και στις βιοτεχνικές γιατί το εμπόριο μπορεί να το 

πούμε και λίγο διαφορετικά, όταν ήταν οι παχιές αγελάδες για 2 δεκάρες 

διαφορά που βρίσκανε φέρνανε ένα κοντέινερ από την Κίνα πολύ εύκολα και 

κρεμάγανε τον κάθε Ελληνα βιοτέχνη και ο κάθε Ελληνας βιοτέχνης έκλεινε ή 

δεν μπορούσε να λειτουργήσει ή δεν μπορούσε να μπει στη διαδικασία του 

ανταγωνισμού. Τώρα αυτή τη στιγμή που σφίξανε τα πράγματα, τώρα 

ξαναγυρίζουν πάλι στον Ελληνα βιοτέχνη πίσω για να πάρουν κομμάτι κομμάτι ή 

λίγα λίγα, γιατί δεν μπορούν πλέον να πάρουν προς τα έξω να φέρουν τα 

κοντέινερ τόσο εύκολα όπως τα φέρνανε κάποτε.  
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 Αρα, λοιπόν, αυτη τη στιγμή εμείς ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο έτσι κι 

αλλιώς τα μέλη μας είναι βιοτέχνες και υποτίθεται ότι ενισχύουμε τους βιοτέχνες 

και κάποιες παροχές υπηρεσιών, το θέμα είναι οτι σήμερα πρέπει να ενισχυθούν, 

να δοθούν κίνητρα και στα νέα παιδιά που είναι επιστήμονες να στήσουν τη 

δικιά τους παραγωγική επιχείρηση και τα κίνητρα είναι φορολογικά. Κάποτε εδώ 

μέσα σ' αυτό το βήμα υπήρχε ένας άνθρωπος που φώναζε συνέχεια κι έλεγε 

αφορολόγητο αποθεματικό, είναι ο Πάλλας. Πόσο επίκαιρο είναι τώρα, γιατί 

πραγματικά το αφορολόγητο αποθεματικό ήταν αυτό που.... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν έλεγε μόνο αυτό, έλεγε κι άλλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, λέω ένα τώρα. Λέμε για το συγκεκριμένο για τα κίνητρα 

εδώ. Ελεγε κι άλλα, το ξέρω. Πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα και τα νέα παιδιά 

που θα θέλουν να στήσουν μια επιχείρηση να ειναι αυτό. Θα είναι 

αφορολόγητοι; Δεν ξέρω, θα είναι 3-4 χρόνια δεν θα πληρώνουν καθόλου 

φόρο; Θα υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις εργασίας; Θα υπάρχουν αλλαγές σε 

επίπεδο, αυτό πρέπει να κουβεντιάσουμε, σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών; 

Θα υπάρχει επιδότηση στο κτιριακό; Σε μηχανολογικό εξοπλισμό; Πάντως, κάτι 

πρέπει να γίνει για να ανακάμψει η οικονομία. Η οικονομία δεν μπορεί να 

ανακάμψει με λόγια και με ευχολόγια. Η οικονομία θα ανακάμψει με δουλειά και 

δουλειά μπορούν να δώσουν άνθρωποι και άνθρωποι που μπορούν να παράγουν 

και μπορούν να δημιουργήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να 

δημιουργήσουν πλούτο. Και αυτοί οι άνθρωποι μόνο μέσα από 'δω μπορεί να 

είναι. Δεν μπορεί να είναι... Δεν γίνεται διαφορετικά.  

 Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μια Ελλάδα να ασχολείται συνέχεια να 

γεμίζουν τηλεοράσεις και να ασχολούμαστε συνέχεια όλο με τις συντάξεις. Αν 

θα πάρουν τη σύνταξη, αν θα είναι αυτό το μοντέλο... Δεν είναι η Ελλάδα μόνο 

οι συνταξιούχοι. Η Ελλάδα είναι και άνθρωποι που πρέπει να δημιουργήσουν, να 
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παράγουν. Εχουμε ξεχάσει όλους αυτούς. Εμάς δεν μας αφήνουν, δεν ξέρω αν 

είδατε, βγήκα μια μέρα στο Σκάι και είπα, πέσανε να με φάνε, και είπα, ρε 

παιδιά, δεν παίρνει 700 ευρώ ένας εργαζόμενος, παίρνει 1.500. Τόσο στοιχίζει σε 

μια επιχείρηση και πέσανε να με φάνε. Και λέει, πώς είναι έτσι; 1.500 ευρώ να 

δίνουμε στον εργαζόμενο και πλήρωσε εσύ ό,τι θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ 

1.500... 

ΠΑΛΛΑΣ: Και 15 μήνες. Επί 15, όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε φτάσει λοιπόν σε σημεία να λέμε τα αυτονόητα και να μας 

κατηγορούν. Αρα, λοιπόν, πώς θα δημιουργηθεί η παραγωγή, πώς θα 

δημιουργηθεί η υποδομή της χώρας, πώς θα δημιουργηθούν... Να 

παρατηρήσουμε κάτι άλλο; Και να το πούμε και πρέπει να βγει και προς τα έξω, 

πείτε μου πού υπάρχει βιοτεχνική περιοχή ή βιομηχανική περιοχή και κοιτάξτε 

πώς είναι, ένας κρανίου τόπος. Εκεί πραγματικά υπάρχει δημιουργία, αν δείτε 

στις διπλανές χώρες, δείτε στο Μιλάνο, το Μιλάνο είναι όλο μια βιομηχανική 

περιοχή. Ολοι όμως πάνε στο Μιλάνο όταν γίνονται οι μεγάλες εκθέσεις, η μόδα, 

η τέχνη, η επιστήμη, η μουσική. Εμείς πού πάμε; Σε ποια βιομηχανική περιοχή 

να πάμε και να μην έχουμε βάλει ό,τι χειρότερο υπάρχει εκεί; Να στήνεις μια 

επιχείρηση και να μην φτιάχνεις μια μάντρα 15 μέτρα ύψος για να μην σου 

μπαίνουν μέσα και τα διαλάνε τις νύχτες κι όλα αυτά. Δεν σεβαστήκαμε ποτέ 

την παραγωγή, δεν σεβαστήκαμε... 

 Αρα, λοιπόν, η θέση μας πρέπει να είναι τώρα προεκλογικά και να είναι 

σκληρή και δυνατή. Φορολογικά κίνητρα στις παραγωγικές επιχειρήσεις. Στα νέα 

παιδιά, όποια νέα παιδιά καθήσουν και κάνουν μια επιχείρηση, μαζευτούν 2, 3, 4 

παιδιά 10 χρόνια αφορολόγητο, με συμβόλαιο. Οχι με λόγια, όχι προφορικά. Με 

συμβόλαιο, θα υπογράφουν συμβόλαιο τα παιδιά αυτά με το ελληνικό κράτος, 

γιατί αύριο θα αλλάξει. Γιατί αν του πούμε σήμερα ναι, θα κάνουν την επένδυση 
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και μετά από 6 μήνες θα μπουν πάλι στη Βουλή και... Οχι, με συμβόλαιο, να 

εφαρμόζουν το συμβόλαιο γιατί δεν τους εμπιστευόμαστε πλέον να λέμε 

προφορικά ούτε τι ψηφίζουμε. Αρα, πρέπει να καθήσουμε κάτω και να 

συζητήσουμε και να βγάλουμε κάποιες προτάσεις γιατί πρέπει να το κάνουμε 

τώρα. Εμείς έχουμε ένα κείμενο που θέλω να το διαβάσετε... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το έχουμε στείλει, το έχουμε στείλει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε στείλει. Το έχετε διαβάσει το κείμενο αυτό που 

στείλαμε; Καλό είναι να το διαβάσουμε. Θα το διαβάσει ο διευθυντής κι εκεί που 

λέει, πώς το λέει κ. διευθυντά;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θα το αλλάξουμε.  

 Κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη μείωση της ανεργίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί που λέει μικρομεσαίες να λέει παραγωγικές επιχειρήσεις.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μικρομεσαίες μεταποιητικές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μεταποιητικές επιχειρήσεις. Να λέγεται αυτό, να τονίζεται γιατί 

πρέπει η χώρα κάποια στιγμή να παράγει. Σήμερα πήγα κατέθεσα, έκανα μία 

ένορκη κατάθεση για το βυρσοδεψείο του Κατεβαίνη και για ένα βυρσοδεψείο 

κάποιου άλλου συναδέλφου, του κ. Πάλλη. Τέλος πάντων, το δικαστήριο ήταν 

εδώ πέρα στον Πειραιά, εμένα με καλέσανε επειδή έχω μόνιμη κατοικία εκεί, με 

κάλεσε το Πρωτοδικείο των Μεγάρων. Εντάξει, οι άνθρωποι ούτε ξεράνε τι 

σημαίνει βυρσοδεψείο. Τέλος πάντων, κατέθεσα, όλοι ακούγανε αυτά που 

λέγαμε και μόλις τέλειωσα μου λέει η ειρηνοδίκης εγώ προσωπικά άμα ήμουνα, 

άμα δίκαζα εγώ την υπόθεση θα τους αθώωνα όλους τους ανθρώπους με αυτά 

που μου λες εδώ πέρα, αυτά που γίνονται. Και λέω, δηλαδή τι κάνει ο 

άνθρωπος; Ο άνθρωπος δημιουργεί μια τεράστια υπεραξία. Το δέρμα, έχει το 

τομάρι 1 ευρώ το παίρνει από τον βλάχο, ένα ευρώ το παίρνει το τομάρι και 
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όταν το επεξεργάζεται το πουλάει 50. Εχει 49 ευρώ υπεραξία. Ποιο προϊόν έχει 

49 ευρώ υπεραξία; Κι αυτό το κλείσαμε εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή το 

θεωρούμε, φυτοζωούν όλοι, οι πιο πολλοί κλεισανε, και ο Νίκος ο Στρατής 

έκλεισε έμαθα τώρα. Λοιπόν, φυτοζωεί. Ποιος, παραγωγικοί κλάδοι που έχουν 

τεράστιες υπεραξίες γιατί δεν βρέθηκε ποτέ κάτι να πάει αυτή η υπηρεσία ή να 

έχει συνέχεια, να έχει διάδοχη κατάσταση. Ποια είναι η διάδοχη κατάσταση; 

Ποιο παιδί θα ασχοληθεί με τη βυρσοδεψία όταν είναι παράνομη και την 

βλέπουν με κλειστές τις πόρτες; Πανηγυρίζουν οι γείτονες γύρω γύρω.  

 Στη Μυτιλήνη το μεγαλύτερο βυρσοδεψείο στη Μυτιλήνη έκλεισε γιατί 

εμάς είχε ρύπανση. Και απέναντι ο Τούρκος έχει το ίδιο εργοστάσιο τετραπλάσιο 

απέναντι, στην ίδια θάλασσα είναι, 5 μίλια απέναντι. Λοιπόν, αυτοί σεβαστήκανε 

την παραγωγή τους γι' αυτό πήγανε, είναι στους G20 οι Τούρκοι. Εμείς εδώ θα 

ξεπεράσουμε την Κένυα και τη Νιγηρία.  

 Μπορούμε να προχωρήσουμε, κ. διευθυντά;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, τώρα η βάση των όσων είπε ο Πρόεδρος πού εστιάζεται; Στο 

ότι θα πρέπει να συνδεθεί η ανάπτυξη της χώρας με την φορολογική 

ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Αυτό είπε ουσιαστικά. Δηλαδή κίνητρα για την 

φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων αλλά θα συνδεθεί όμως αυτό με την 

απασχόληση. Αυτό είναι ουσιαστικά. Με βάση αυτή την κατεύθυνση την οποία 

συζήτησε η Διοικητική Επιτροπή έχουμε κάνει ένα κειμενάκι, το οποίο θα σας το 

διαβάσω.  

 « Είναι γεγονός ότι η συρρίκνωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη 

χώρα μας από την αρχή της κρίσης είναι δραματική. Σύμφωνα με μελέτη του 

Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών μέσα στην επταετία 2008-

2014 έκλεισαν περίπου  229.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χάθηκαν γύρω στις 

700.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία εκτινάχθηκε στα ύψη.  Κάποια σημεία 

βελτίωσης, που δημιούργησαν και συγκρατημένη αισιοδοξία για την πτωτική 
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πορεία της ανεργίας υπήρξαν προς το τέλος του 2014, όμως η πορεία της 

οικονομίας μας το 2015 και το σοκ που υπέστη η αγορά με τον περιορισμό της 

κίνησης κεφαλαίων δημιούργησαν δυσμενέστερες συνθήκες σε όλο το φάσμα 

της οικονομίας. Στοιχεία που προκύπτουν από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο 

Υπουργείο Εργασίας, δείχνουν ότι το 2015 είχαμε περισσότερες απολύσεις από 

προσλήψεις και επομένως είχαμε αύξηση της ανεργίας η οποία, κατά το α΄ 

τρίμηνο του 2015, αναρριχήθηκε στο 26,6%. 

     Με δεδομένο και γενικά παραδεδεγμένο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

αποτελούν τον στυλοβάτη της Ελληνικής οικονομίας καθώς και ότι συμβάλλουν 

στη μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Πειραιά ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ τη θεσμοθέτηση κινήτρων για τις ΜΜΕ ως 

εξής: 

-Φορολογικές απαλλαγές για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, τουλάχιστον για τα 

τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, ώστε, ενισχύοντας τη βιωσιμότητά τους, 

να  διατηρήσουν τις τυχόν θέσεις εργασίας που υφίστανται, αλλά και να 

δημιουργήσουν νέες. Οι απαλλαγές αυτές να είναι ανάλογες του αριθμού των 

απασχολουμένων ατόμων. 

  Επίσης, κίνητρο για την δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να αποτελέσει, για 

το ίδιο χρονικό διάστημα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η 

απαλλαγή από την προκαταβολή φόρου εισοδήματος. 

-Το ΒΕΠ προτείνει φορολογικές απαλλαγές και για τις επιχειρήσεις εκείνες που 

παρά τις μειώσεις του κύκλου εργασιών  που υπέστησαν από την κρίση και τα 

capitol controls διατήρησαν τις θέσεις εργασίας καθώς και  επιδότηση των 

εργοδοτικών εισφορών, για χρονικό διάστημα που θα τις δώσει το περιθώριο να 

ανακάμψουν. 

-Δεδομένου ότι η έλλειψη επιχειρηματικών επενδύσεων αποτελεί ανασχετικό 

παράγοντα και η αναγνώριση ότι μόνο με επενδύσεις θα τονωθεί η 

επιχειρηματική δραστηριότητα και η απασχόληση και, τελικά, θα επιταχυνθεί η 
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ανάκαμψη της οικονομίας μας, το ΒΕΠ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να 

εξασφαλιστούν μεγαλύτερες φορολογικές εκπτώσεις για τις επενδύσεις που θα 

κάνουν οι επιχειρήσεις (π.χ. μείωση των λογιστικών εγγραφών της αξίας των 

επενδύσεων σε πάγια κεφαλαιουχικά στοιχεία και αγαθά, ώστε οι φόροι που θα 

καταβάλλουν να είναι χαμηλότεροι, κλπ.) 

   Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά θεωρεί ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και 

δεν υπάρχουν περιθώρια. Πρέπει το ταχύτερο να ληφθούν μέτρα για την 

επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, την προστασία του επιχειρείν –

κυρίως των αυτοαπασχολουμένων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – και, 

βέβαια, για τη προσέλκυση επενδύσεων, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις 

εργασίας, στηρίζοντας και το παραπαίον σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με το 

οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η απασχόληση».   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, από 'δω και πέρα να διαμορφώσουμε αν χρειαστεί, να το 

κουβεντιάσουμε. Ο κ. Πάλλας. 

ΠΑΛΛΑΣ: Θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα γι' αυτό. Θέλω να πω μερικά 

πολύ συγκεκριμένα πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να μπουν και να γίνει το 

κείμενο πολύ πιο συνοπτικό. 

 Λοιπόν, αυτοί οι μήνες που πέρασαν, ο Ιούλιος που ήταν ο χειρότερος 

Ιούλιος της ζωής μας νομίζω, δεν έχουμε ξανασυναντήσει τέτοιο πράγμα, μας 

έκανε όλους σοφότερους. Και ελπίζω με τεράστιο κόστος να γίναμε όλοι 

πολιτικά πιο ώριμοι. Το κείμενο λοιπόν πρέπει να πάει άμεσα από το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο στα κόμματα όλα, πρέπει να λέει πέντε πράγματα συγκεκριμένα. 

 1. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτος και 

χωρίς αυτόν δεν υπάρχει βιοτεχνία, δεν υπαρχει οικονομία. 

 2. Η συμφωνία που κατέληξαν με τα χίλια ζόρια, κακή, ψυχρή και 

ανάποδη, πρέπει να τηρηθεί και να γίνει προσπάθεια να βελτιωθεί στην 
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κατεύθυνση της μείωσης των κρατικών δαπανών ώστε να μειωθούν οι φόροι. 

Το ποσοστό του 28%, καλό είναι αυτό που λέει σαν δόλωμα ότι για τις 

επιχειρήσεις που είναι εντάξει, πρώτον, σε πρώτη φάση αλλά άμεσα, και 

δεύτερον, δεν γίνεται να μιλάμε για επενδύσεις όταν το κράτος χρωστάει τα 

λεφτά του ΕΣΠΑ που έχει τελειώσει και ένα σωρό επιχειρήσεις βρίσκονται σε 

τρομακτικά δύσκολη κατάσταση επειδή έχουν πληρώσει τα λεφτά και δεν τους 

δίνει το κράτος. Αυτό δηλαδή που το ΕΣΠΑ πλήρωνε τα λεφτά σε μία βδομάδα, 

τώρα έχουν περάσει 5 μήνες, 6 μήνες και δεν έχει πληρώσει. Μιλάμε για ένα 5% 

κρατικών δαπανών που φρενάρει από την αγορά 95% κοινοτικών, δηλαδή αυτό 

είναι τρέλα. 95% κοινοτικά λεφτά που άμα πέφτανε στην αγορά θα ήταν μια 

ώθηση επειδή το κράτος δεν έχει το 5%, παρανόμως βέβαια δεν το έχει, είναι 

δεσμευμένα λεφτά αυτά και δεν ξέρω τι τα έκανε, μένει όλο αυτο το πράγμα 

πίσω.  

 Επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκός προσανατολισμός, τήρηση της όποιας 

συμφωνίας και βελτίωση σε μία κατεύθυνση: μείωση κρατικών δαπανών, 

μείωση φόρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις άμεσα. Αυτό θα είναι η 

προτεραιότητα. Αυτο ζητάμε εμείς. Από 'κει και πέρα, όποιος καταλάβει, 

κατάλαβε. Και συγκεκριμένα αυτά που λέει κάποια συνοπτικά, είναι όλα σωστά, 

δεν διαφωνώ σε τίποτα, αλλά πιο συγκεκριμένα να τα κάνουμε και πιο στακάτα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πάρα πολλοί βιοτέχνες παρ' όλη την κρίση, παρ' όλα τα 

προβλήματα και δεν διώξανε κόσμο και είναι συνεπείς στις τράπεζες. Αυτοί που 

είναι συνεπείς στις τράπεζες θα έπρεπε το κράτος να τους βοηθήσει στο 

επιτόκιο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό, παιδιά, ίσως δεν έγινε αντιληπτό. Λέει εδώ για τις 

επιχειρήσεις εκείνες που παρά την κρίση δεν μείωσαν, δεν έκαναν, δεν έραναν, 

γράφουμε κίνητρα, το λέει, ένα αυτό. Το δεύτερο...  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ επιπροσθέτως μίλησα και για το επιτόκιο των τραπεζών.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο, τα επιτόκια στις 

τράπεζες συνδέονται, για να μην πούμε λόγια στον αέρα, τα επιτόκια στις 

τράπεζες συνδέονται με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτή τη στιγμή 

με τα προβλήματα που δημιουργούνται... Δηλαδή να μην πούμε πράγματα τα 

οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εδώ το Μνημόνιο είναι συγκεκριμένο. Αυτό 

που είπε ο Τάσος ισχύει. Ο,τι περιγράφεται και περιγράφεται, άμα διάβασες 

προχθές, την προηγούμενη Κυριακή στην Καθημερινή την τελευταία σελίδα στο 

ροζ φύλλο, θα δείτε κάθε μέρα τι προβλέπει να κάνει η κυβέρνηση αυτή που θα 

'ρθεί μεθαύριο.  

 Εχουν προσδιοριστεί λοιπόν τα έσοδα απο φόρους που πρέπει να εχει το 

κράτος τα επόμενα χρόνια με βάση την υφιστάμενη κατάσταση. Αρα, το να 

ζητάς απαλλαγές για τις υφιστάμενες καταστάσεις είναι φοβερά δύσκολο να 

πετύχει. Εδώ ο Πρόεδρος και είναι τιμή του, είναι του Προέδρου ιδέα αυτή, 

έβαλε το θέμα για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις γιατί εκεί δεν  υπήρχε 

φορολογική ύλη που έπρεπε να τη συλλάβει το κράτος για να την μοιράσει εκεί, 

να την αξιολογήσει. Και λέει αν φτιάξεις μια επιχείρηση και δημιουργείς ένα 

τζίρο και απασχολήσεις ένα, πέντε άτομα, για κάθε άτομο που θα πάρεις θα 

έχεις μια απαλλαγή φόρου τόσο. Αυτό είναι, αυτή είναι η λογική. Αυτό λοιπόν 

είναι ένα θέμα... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Και η επιδότηση που λέει μέσα των εργοδοτικών 

εισφορών.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, ναι. Εντάξει, θα βάλουμε και κάτι παραπάνω, αλλά λέμε τώρα 

ποια είναι η αντίληψη, ούτως ώστε αυτό ως κίνητρο να είναι... 

ΠΑΛΛΑΣ: Και να διατηρηθεί το 4% από το ΙΚΑ.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τώρα δεν θέλω να μπω σε ποσοστά και σε τέτοια.  
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ΠΑΛΛΑΣ: Οχι, είναι σημαντικό. Είχε μειωθεί, ακόμα ισχύει, το ασφάλιστρο του 

ΙΚΑ 4% για τις ... επιχειρήσεις. Τώρα αυτοί θέλουν να το ξανααυξήσουν.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εμείς αυτό τώρα θέλουμε να το στείλουμε και στα κόμματα τώρα, ας 

το κάνουμε... (Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Η επιστολή μόνο για τη μεταποίηση θα είναι;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είπαμε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, αλλά... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εδώ δεν έχουμε παροχή υπηρεσιών; Να μπει και αυτό μέσα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Και παροχή υπηρεσιών, να το βάλουμε. Οι μικρομεσαίες 

μεταποιητικές, να μην βάλουμε τις εμπορικές.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, κίνητρο για τις επενδύσεις κακά τα ψέματα είναι το 

κέρδος. Οποιος δεν κερδίζει δεν επενδύει. 

ΠΑΛΛΑΣ: Και το ΕΣΠΑ, παιδιά. Είναι τα μόνα λεφτά που υπάρχουν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ...στο παρελθόν θυμάστε δεκαετία '70-80 οι επιχειρήσεις 

μεγαλουργούσανε γιατί. Είχαν το αποθεματικό όπως είπαμε προηγούμενα, 

παίρνανε μηχανήματα. Απο τη στιγμή που έπαιρνε ένα μηχάνημα και δεν 

πλήρωνε φόρο έπαιρνε κι έναν εργάτη. Οπως σήμερα έχουμε 600.000 

επιχειρήσεις οι οποίες, άνεργους, και 1,5 εκατομμύριο έχουμε άνεργους αλλά 

έχουν κλείσει και 300.000 επιχειρήσεις, αν μας δινόταν ένα κίνητρο να παίρναμε 

ένα μηχάνημα χωρίς να πληρώναμε φόρο, θα παίρναμε κι έναν εργαζόμενο, 

τουτέστιν θα έπεφτε η ανεργία. Απλά πράγματα. Μας λένε οι διοικούντες αυτή 

την χώρα ότι δεν είμαστε παραγωγικοί, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Γιατί δεν 

είμαστε ανταγωνιστικοί; Δεν μπορεί κανένας όπως αντιλαμβάνεστε πόσο μυαλό 

έχουν όλοι αυτοί... Δηλαδή δεν βλέπουν γιατί δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. 

Εχουμε μια εταιρεία, δεν πάμε καλά, έρχεται μετά ο Δήμαρχος, κατέβασε την 

ταμπέλα, ένα παράδειγμα, έχεις 5.000 πρόστιμο. Ερχεται η ΔΕΗ, κάθε χρόνο 

ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ε, πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί; Είπαμε προηγούμενα 
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για τον συνάδελφο τον Κατεβαίνη με τα δέρματα. Η Τουρκία τι κάνει; Αυτοί 

λοιπόν γιατί είναι ανταγωνιστικοί κι εμείς δεν είμαστε; Απλά πράγματα είναι. Αν 

θυμάστε τη δεκαετία του '70-80 υπήρχε βιοτεχνική παραγωγή. Είχαμε, στα 

χωριά μας όλοι είχαμε, πώς τα λέγανε ... Ολα με κάποιο πρόγραμμα. Τώρα δεν 

υπάρχει τίποτα απ' αυτά. 

 Αν οι διοικούντες δουν λίγο με συμπάθεια τον πρωτογενή τομέα δεν θα 

έχουμε κανένα πρόβλημα. (Διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εγκρίνεται η παρέμβαση του Β.Ε.Π. Λύεται η συνεδρίαση. 
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