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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ   ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ – ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ    ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ   ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΜΠΟΥΤΣΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ    ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ    ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΕΠ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε το συμβούλιο. Έχουμε απαρτία. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 25/01/2016. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κάποια αντίρρηση; Εγκρίνονται.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να σας κάνω μια ενημέρωση για το τι δράσεις έγιναν το 

τελευταίο διάστημα. Εκτός από την πολύ πετυχημένη εκδήλωση που κάναμε με 

την κοπή της πίτας και την βράβευση παλιών συμβούλων και στελεχών του 

Επιμελητηρίου μας, ήταν και πάρα πολύ συγκινητικό από πολλούς και πολλοί 

παλιοί είδαν άλλους συναδέλφους που είχαν χρόνια να βρεθούν, ίσως φταίμε κι 

εμείς οι διοικήσεις που τόσα χρόνια δεν κάναμε κι εμείς αυτές τις προσπάθειες 

να ξαναενώσουμε ανθρώπους που είχαν παλιά συνεργαστεί και είχαν κάνει πολύ 

καλό στον επιμελητηριακό θεσμό. Ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, 

πιστεύω ότι θα επαναληφθεί και του χρόνου από μας, από τους επόμενους, δεν 

ξέρω πώς θα είναι η διαδικασία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον 

επιμελητηριακό θεσμό πλέον, αν γίνει ενοποίηση των Επιμελητηρίων γιατί οι 

εξελίξεις τρέχουν και υπάρχει αλλαγή της επιμελητηριακής νομοθεσίας και πάνω 

σ' αυτό να σας ενημέρωσω. 

 Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, ένα σχέδιο ακόμα δεν έχει βγει. Στην ουσία 

αναμένουμε, υπάρχει μία συζήτηση για ενοποίηση των Επιμελητηρίων σε 

Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Είχαμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση στην 
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Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων στη Λάρισα ότι θα παραμείνουν και τα 59 

Επιμελητήρια ως έχουν, τώρα ό,τι θα έρθουν εξελίξεις θα έχουμε έκτακτο 

Διοικητικό Συμβούλιο αν προκύψουν κάποια θέματα, κάποιες αλλαγές να δούμε 

τη διαδικασία.  

 Κάναμε μία επίσκεψη στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, στον κ. 

Δρίτσα, για ό,τι αφορά το κομμάτι της πώλησης του λιμανιού στον ΟΛΠ. Εγινε 

αυτή η ενημέρωση, υπάρχουν άνθρωποι τώρα εδώ πέρα της ναυπηγοεπισκευής 

που πιστεύω αργότερα να μπουν στη διαδικασία να μας ενημερώσει και ο κ. 

Κανακάκης και ο κ. Παπαμανώλης που γνωρίζουν, να πουν την άποψή τους. 

Εμάς ο κ. Δρίτσας αυτό που μας είπε ότι αυτή τη στιγμή καλό είναι να έχουμε 

και μια συνάντηση και με το ΤΑΙΠΕΔ για να δούμε και τις εξελίξεις. Έχουμε 

όμως και κάποια στοιχεία ότι έχουν γίνει πλέον επαφές, έχουν γίνει 

διαβουλεύσεις εδώ και ίσως ο κύριος - Βασίλη, μήπως θέλεις να πεις τώρα δυο 

λόγια; Μάλλον να τελειώσω και μετά.  

 Κάναμε μία συνάντηση όλα τα Επιμελητήρια της Αττικής για το θέμα το 

μεταναστευτικό. Είπαμε και στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης, στο κομμάτι του Εμπορίου ότι είμαστε κι εμείς στη διάθεσή τους ως 

Επιμελητήρια ό,τι δράσεις και ό,τι χρειαστεί να μπορούμε κι εμείς να 

συνεισφέρουμε σ' αυτό που γίνεται, σ' αυτό που τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Αν 

μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, να απεγκλωβιστούν και να αποδεσμευθούν 

και κάποια χρήματα αν μπορούμε, ακόμα και αυτό και οικονομικά κάπου να 

ενισχύσουμε, έστω με ένα πολύ μικρό ποσό.  

 Αυτό που κάναμε όμως εμείς, κάναμε και μια συνάντηση στην 

Αντιπεριφέρεια Πειραιά εδώ με τον κ. Γαβρίλη, που πήγαμε πάρα πολύ καλά. 

Δηλαδή έγινε μια συνάντηση όλοι οι φορείς, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, ο 

Δήμος Πειραιά και είπαμε ότι το πρόβλημα υπάρχει πλέον στο λιμάνι, το 

ξέρουμε και υπάρχει μία βοήθεια. Εμάς δεν μας έχει δοθεί ακόμα κάτι το 
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συγκεκριμένο. Απλώς μας είπαν ότι εκεί που θα μαζεύονται τα τρόφιμα και όλα 

αυτά να μπορούμε κάπως, να γίνεται μια καταγραφή αλλά τελικά το κάνει η 

Περιφέρεια στο Ταε Κβο Ντο, μαζεύονται εκεί περισσότερα, γίνεται κάτι πιο 

συγκεντρωτικό, κάτι πιο μαζεμένο, τουλάχιστον η προσφορά στα βασικά. Ό,τι 

άλλο χρειαστούμε έχουμε πει ότι θα δεσμευθούμε και θα ενημερώσουμε και τα 

μέλη μας να είμαστε δίπλα όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και να 

συνεισφέρουμε. Θα το βάλουμε και στο δελτίο μας τώρα στο σάιτ μας. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ναι, η Αλληλεγγύη του Πειραιά.. 

..........: Έχουμε κάνει όλοι μαζί, Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία λέγεται. Και στο 

Ελληνικό έχουμε αποθήκες και εδώ έχουμε αποθήκες και η αποθήκη μας 

μαζεύουμε είναι στην Ευριπίδου 49, όποιος θέλει να δώσει κάτι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Και αυτό καλό είναι να το ανακοινώσουμε πιο 

επίσημα και στο site μας. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 Λοιπόν, προχωράμε. Άλλη ενημέρωση είναι ότι κάναμε μια συνάντηση με 

κάποιους προέδρους κομμάτων. Ζητήσαμε από όλα τα κόμματα να 

συναντηθούμε πάλι κάποια Επιμελητήρια. Δηλαδή τα Επιμελητήρια της Αττικής. 

Συναντηθήκαμε με τον κ. Θεοδωράκη και συναντηθήκαμε και με την κα 

Γεννηματά, την κα Φώφη Γεννηματά. Τώρα περιμένουμε και τους άλλους 

προέδρους κομμάτων να κάνουμε συνάντηση. Άμεσα έχουν δρομολογηθεί 

δηλαδή να συναντηθούμε τις επόμενες μέρες. Να τους θέσουμε τα θέματα αυτά 

που βασανίζουν και ταλανίζουν πλέον τη μεταποίηση και τον επιχειρηματικό 

κόσμο. 

 Τελείωσα τις ενημερώσεις, απλώς να μπούμε στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης.  

 Κάναμε κάτι με τους ταπητοκαθαριστές. Εδώ θα ήθελα και τον κ. 
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Διευθυντή που ασχολήθηκε λιγάκι με το σήμα, δεν είναι εδώ και ο κύριος, έχει 

πάρει και σύνταξη, ο κ. Δανέζης. Μιχάλη, μπορείς να πεις λιγάκι για το σήμα τι 

κάναμε στους ταπητοκαθαριστές και μπορεί να γίνει και σε άλλες επιχειρήσεις 

αυτό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το είχαμε πει εξάλλου. Το Επιμελητήριό μας προχώρησε στη 

σύσταση μιας νέας υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τα μέλη. Δηλαδή μπαίνει 

στη διαδικασία να βοηθήσει τα μέλη να αποκτήσουν σήμα, εμπορικό σήμα. Ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας επιχείρησης; Με την επωνυμία 

γίνονται όλες οι δικαιοπρακτικές πράξεις. Η επωνυμία είναι υποχρεωτική και με 

αυτήν αποκτάται νομική υπόσταση. 

 Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ο διακριτικός τίτλος. Αυτός 

παρέχεται πλέον από τα Επιμελητήρια, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε 

πανελλαδικό και μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και το τρίτο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι το εμπορικό σήμα. Το εμπορικό σήμα, ενώ τα 

δύο πρώτα αναφέρονται στην επιχείρηση το εμπορικό σήμα αναφέρεται στα 

προϊόντα. Άρα, καλό είναι όσοι ασχολείστε ή θέλετε να κατοχυρώσετε τα 

προϊόντα σας να μπορέσετε να μπείτε στη διαδικασία κατοχύρωσης του 

εμπορικού σήματος. Αυτό παρουσιάσαμε, αυτή την υπηρεσία παρουσιάσαμε 

στους ταπητοκαθαριστές και οι οποίοι εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

πολλοί από αυτούς έχουν έρθει τώρα να μπουν στη διαδικασία να 

κατοχυρώσουν το εμπορικό τους σήμα.  

 Εμείς τι κάναμε. Το εμπορικό σήμα κατοχυρώνεται μέσα από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης. Εμείς είμαστε οι διαμεσολαβητές. Προκειμένου να πάνε 

τα μέλη μας σε δικηγόρους, σε άλλους ανθρώπους που παρέχουν τέτοιου είδους 

υπηρεσίες και να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, από 500 μέχρι 1.000 και 2.000 

ευρώ, στο δικό μας το Επιμελητήριο, το κόστος είναι 110 ευρώ για μία κλάση, 

αυτά τα πληρώνει κατευθείαν με το e-παράβολο, 110 ευρώ για μία κλάση και 
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για κάθε επιπλέον κλάση, έχει πολλές υποκατηγορίες όμως μέσα, 20 ευρώ. Το 

κόστος της υπηρεσίας μας εδώ είναι 40 ευρώ για να διακινήσει μόνο τις 

διαδικασίες.  

 Αυτό είναι και δεν έχουμε τίποτε άλλο, αυτό το παρουσιάσαμε και 

υπάρχει  πολύ ανταπόκριση.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ερώτηση. Σε περίπτωση που έχει σήμα και είναι κατατεθειμένο 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Τμήμα Εμπορίου, αλλά τα σήματα ξέρετε 

λήγουν κάποια στιγμή, το Επιμελητήριο αναλαμβάνει την ανανέωση;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Βεβαίως. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Με το ίδιο κόστος;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Με την ίδια διαδικασία ακριβώς, ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Άρα, έχει χρονική περίοδο που ισχύει το σήμα;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, έχει χρονική περίοδο. Ανάλογα με το σήμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και αν πάρεις ένα κωδικό ας πούμε μία κλάση, μπορώ να 

προσθέτω κωδικούς;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μπορείς να προσθέσεις και επόμενες κλάσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά την ίδια... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μπορείς και στην πορεία, ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αν έχεις το διεθνές το R υπερισχύει αυτό του ελληνικού;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, αλλά ακριβώς τη διαδικασία την διεθνή δεν την έχουμε υπόψη. 

Εδώ είναι καλό να το κατοχυρώσεις γιατί ο έλεγχος που γίνεται στην τράπεζα 

δεδομένων των σημάτων γίνεται σε ελλαδικό επίπεδο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά άμα είσαι σε ευρωπαϊκό, διεθνές.. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εντάξει, το κατοχυρώνεις.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ το έχω κατοχυρώσει, γι' αυτό λέω, πρέπει να το κάνεις κι 

εδώ;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Έχω την εντύπωση πως όχι, αλλά καλά είναι να το κάνεις όμως, για 

να μην έχετε προβλήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, να καλωσορίσουμε τον κ. Σαμιωτάκη. Καλώς ήλθες, 

είναι στη θέση του κ. Πάλλα του Τάσου που πήρε σύνταξη, συνταξιοδοτήθηκε, 

είναι ο αντικαταστάτης του. κ. Σαμιωτάκη, παλιός κι εσύ συνδικαλιστής, χρόνια 

στο χώρο, καλώς ήλθατε στο χώρο του Επιμελητηρίου. Από το επάγγελμα του 

ηλεκτρολόγου είσαστε νομίζω; Ηλεκτρολόγου.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, κάντε και μια μικρή χρήση του καταστατικού. Όπως 

βλέπετε δεν έχουμε απαρτία. Μη λέμε ότι έχουμε απαρτία σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κ. Μουστάκα. Αλλιώς δεν θα κάναμε Δ.Σ. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Καλά, εντάξει. Ας πάμε να δούμε αν έχουμε ή δεν έχουμε. Εν 

πάση περιπτώσει, το ξεπερνάμε. Μην γράψεις πάλι "Σύμβουλος", ο Μουστάκας 

είμαι. Γιατί όλο "Σύμβουλο" με λέει. Αλλά κάντε και χρήση του καταστατικού. 

Είχαμε πει την άλλη φορά, είχαμε μαζευτεί εδώ οι αρχηγοί των παρατάξεων και 

είχαμε πει ότι, εντάξει, κάτι θα γίνει, θα μαζευτούμε. Εδώ βλέπω πάλι τα ίδια, 

έτσι; Συνεχίζεται. Και στο προηγούμενο συμβούλιο τα ίδια είχαν γίνει και στο 

πιο προηγούμενο, υποσχέσεις όμως πέσανε από τις παρατάξεις, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τώρα όμως που έχουμε αλλάξει πάλι δεν έρχονται. Αυτοί οι 

καινούριοι, δεν έρχονται ούτε οι καινούριοι.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ειδοποιήσατε τους καινούριους; Αυτό λέω, έχετε κάνει χρήση 

του καταστατικού;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο 2ο θέμα.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  
 

  15 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Ορισμός πραγματογνωμόνων από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι, έχουμε πρόβλημα με τις πραγματογνωμοσύνες. Πρέπει 

όλοι οι συνάδελφοι να ορκιστείτε πραγματογνώμονες. Ζητάνε πάρα πολύς 

κόσμος και μέλη μας κι όλα αυτά πραγματογνωμοσύνες και δεν έχουμε κόσμο. 

Και αν έχετε να ορίσετε και κάποιον από κλάδους δηλαδή αλουμινάδες, κάτι που 

δεν υπάρχουν παραδείγματος χάριν, έχετε κάποιο γνωστό και πολύ καλό, 

προτείνετε κάποιον να μπει πραγματογνώμονας στο Επιμελητήριό μας.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν έχουμε πραγματογνώμονες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε σε όλους τους κλάδους, έχουμε προβλήματα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εμείς στους δικούς μας είμαστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς είστε εντάξει, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους έχουμε. Και 

ξυλουργούς. Δεν έχουμε όμως αλουμινάδες, δεν έχουμε...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να σας το εξηγήσω λίγο; Εμείς έχουμε κάνει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στο site του Επιμελητηρίου για το ποιος θέλει να ορκιστεί 

πραγματογνώμονας. Υπάρχει εδώ όμως μία κατάσταση πραγματογνωμόνων που 

είστε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα, εν δυνάμει 

πραγματογνώμονες οι οποίοι αφού επικυρωθεί σήμερα μπορείτε να πάτε να 

ορκιστείτε μόλις σας καλέσει η υπηρεσία για μια πραγματογνωμοσύνη.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Οι υπάρχοντες άλλαξε η ημερομηνία, τελείωσε;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Έληξε η θητεία, ανανεώνουμε τη θητεία. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Έληξε η θητεία; Άρα, πρέπει να ξαναπάμε πάλι, έτσι;  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Βεβαίως. Απλά στην κατάσταση... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Άρα, θα βάλουμε τον Σαμιωτάκη.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Βεβαίως, έχουμε τον κ. Σαμιωτάκη. Στην κατάσταση αυτή έχει 

προστεθεί ο κ. Τσέλος, είναι χρυσοχόος και ο κ. Παρισιάδης είναι μηχανολόγος. 

Δηλαδή εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία σήμερα 

εγκρίνουμε για να είναι πραγματογνώμονες, έχει προστεθεί ο κ. Τσέλος.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Οι άλλοι όλοι ποιοι είναι, Πρόεδρε;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ολο το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τα 61 

μέλη συν τον Παρισιάδη και τον κ. Τσέλο, εντάξει; Αν τώρα υπάρχει κάποιος ή 

κάποιοι από όλα τα επαγγέλματα που μπορείτε να μας υποδείξετε, ο κατάλογος 

είναι ανοιχτός, θα ξανασυμπληρώσουμε έναν κατάλογο και θα τον φέρουμε για 

επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων; Εγκρίνεται 

ομόφωνα ως κάτωθι: 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ) 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ (ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ) 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ) 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ) 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ) 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ) 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ (ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ) 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ) 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  
 

  17 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΟ) 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ) 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ) 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ) 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΟ) 

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ) 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ) 

ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ) 

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ) 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΑΓ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ – 

ΜΕΛΕΤΕΣ) 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΡΑΝΩΝ) 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ) 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ) 

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ – ΒΑΦΕΙΟ) 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ) 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) 
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ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ) 

ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ) 

ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ) 

ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΟΠΤΙΚΑ) 

ΜΠΟΥΤΣΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ) 

ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ) 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ) 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ) 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ) 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ) 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΑΠΟ ΞΥΛΟ) 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ – ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ) 

ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ) 

ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 

ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ – ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΥΤΑ & 

ΑΝΘΗ) 

ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ (ΧΡΩΜΑΤΑ – ΣΙΔΗΡΙΚΑ) 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) 

ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ) 
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ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ) 

ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΜΠΟΡΟΣ) 

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ) 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ) 

ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ – ΟΞΟΠΟΙΙΑ) 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΧΥΤΗΡΙΟ) 

ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΥΤΗΡΙΟ) 

ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ) 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ) 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ) 

 

ΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. – ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ) 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Διαγραφή επιχειρήσεων από το Ειδικό Μητρώο του Ν. 3551/07. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Διευθυντά, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό αφορά τις επιχειρήσεις, το ξέρει ο κ. Κανακάκης, αφορά τις 

επιχειρήσεις που είναι στο Ειδικό Μητρώο των ναυπηγοεπισκευαστών και 

κάποιοι από αυτούς επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις τώρα διαγράφονται. 

Σας έχει έρθει η σχετική απόφαση και δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε 
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τίποτα. Αυτό ως ανακοίνωση στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανακοίνωση είναι.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εμείς έχουμε εκκαθαρίσει, Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς κάνουμε. Είναι άλλο το μητρώο αυτό, άλλο το μητρώο... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι, εγώ μιλάω και για τους... 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Έγκριση νέου Προϋπολογισμού έτους 2016. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισερχόμεθα στο 4ο θέμα της Ημερησίας Διάταξης. Εδώ προέκυψε 

ένα θέμα με τους προϋπολογισμούς όλων των Επιμελητηρίων της χώρας. Τους 

επέστρεψε το Υπουργείο πίσω για λόγους ότι δεν πιάναμε λέει το 5% πλαφόν, 

αλλάξανε κάπου τη διαδικασία και τώρα αυτή τη στιγμή όλα τα Επιμελητήρια θα 

ξαναμπούμε στη διαδικασία να ξαναφτάσουμε τα όρια που θέλει πλέον το 

Υπουργείο για να εγκριθούν οι προϋπολογισμοί.  

 κ. Διευθυντά, έχετε το λόγο πάλι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου ψήφισε τον προϋπολογισμό του 

2016 κανονικά στον χρόνο που έπρεπε, δηλαδή μέσα στο 2015. Μέχρι πριν από 

10 μέρες οι προϋπολογισμοί ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά δεν 

εγκρίνονταν από την πολιτική ηγεσία. Δεν έχω αντιληφθεί βέβαια ακριβώς για 

ποιο λόγο δεν τους εγκρίνει, γιατί τα Επιμελητήρια είναι Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου, έχουν αυτοτελή οργάνωση και διοίκηση και το Υπουργείο το 

μόνο που έπρεπε να κάνει, ήταν να ελέγξει αν οι προϋπολογισμοί έχουν 

συνταχθεί σωστά ή όχι. Τίποτε άλλο.  
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 Επικράτησε μια νέα λογική στην ηγεσία του Υπουργείου. Θέλανε, επειδή 

για πρώτη φορά ασχολούνται με προϋπολογισμούς Επιμελητηρίων, να ελέγξουν 

τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει γενική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την γενική 

κυβέρνηση, ότι επιτρέπεται απόκλιση από τους κωδικούς δαπανών μόνο κατά 

5%. Πάνω από το 5% χρειάζεται ειδική αιτιολόγηση. Αυτό όμως αφορά τους 

φορείς της γενικής κυβέρνησης και δεν αναφέρεται στα Επιμελητήρια. Το 

πήρανε ως μπούσουλα από το Υπουργείο και επέστρεψαν όλους τους 

προϋπολογισμούς στα Επιμελητήρια για προσαρμογή. Αυτός ήταν ένας λόγος. 

 Ο δεύτερος λόγος ήταν επειδή πολλά Επιμελητήρια, έχουν αστικές 

εταιρείες, χρηματοδοτούν εμμέσως ή και αμέσως τις αστικές τους εταιρείες. 

Αυτό το Υπουργείο θεωρεί ότι δεν είναι σύννομο. 

 Εμείς επεξεργαστήκαμε τον προϋπολογισμό, μειώσαμε κονδύλια, όμως 

παράλληλα αυξήσαμε κονδύλια και αναδιαρθρώσαμε συνολικά τον 

Προϋπολογισμό. Τον έχετε πάρει όλοι στα χέρια σας. Προχωρήσαμε σε 

αναδιάρθρωση γιατί στους σχεδιασμούς πλέον της Διοίκησης προέκυψε η αγορά 

δύο τριών γραφείων τα οποία βρίσκονται στο κτίριο και αυτή τη στιγμή είναι μια 

ευκαιρία. Θα σας μιλήσει αργότερα ο Πρόεδρος γι' αυτό. 

 Άρα, έχουμε αναμορφώσει τον προϋπολογισμό μας ως προς αυτές τις 

δαπάνες. Εμείς δεν έχουμε δαπάνες οι οποίες μπορεί να πει κάποιος ότι 

υπερβαίνουν υπερβολικά τις αντίστοιχες περσινές. Το Υπουργείο έκανε την 

σύγκριση όχι με τον προϋπολογισμό ή τον απολογισμό του 2015, αλλά με τον 

απολογισμό του 2014. Και γι' αυτό επέστρεψε τους περισσότερους 

προϋπολογισμούς. Το 2015 όμως ήταν αυξημένα τα κονδύλια σε σχέση με το 

2014 και εκτός αυτού μέσα στο 2016 προβλέπονται αυξημένες δαπάνες και 

λόγω των εκλογών, οι οποίες, σύμφωνα με την Νομοθεσία θα γίνουν για τα 

Επιμελητήρια.  

 Άρα, είναι αυτοί οι δύο οι λόγοι οι οποίοι μας επιτρέπουν να έχουμε πιο 
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αυξημένο προϋπολογισμό σε σχέση με τον απολογισμό τον περσινό και βεβαίως 

να καλύπτουν τις ανάγκες του Επιμελητηρίου για τις νέες δράσεις τις οποίες 

θέλει να κάνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει κανείς αντίρρηση; Ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός του έτους 

2016; 

Ψηφίζεται ομόφωνα ο Προϋπολογισμός του έτους 2016 όπως 

επισυνάπτεται.  

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Αγορά γραφείων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει προκύψει ένα θέμα, ακριβώς από πάνω από μας, με φάτσα 

το Δημοτικό Θέατρο πωλούνται τρία γραφεία. Ένα δίπλα απ' το άλλο είναι, 

νομίζω αφήνει ένα κενό το ένα. Υπάρχει ένα άλλο ενδιάμεσα. Τα δύο είναι κενά. 

Τα γραφεία αυτά ταιριάζουν ακριβώς, είναι ακριβώς με το Επιμελητήριο, είναι 

ακριβώς πάνω μας, φάτσα στο Δημοτικό Θέατρο. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα 

πολύ καλή ευκαιρία, είναι σχεδόν τη μισή τιμή απ' ό,τι έχει αντικειμενική αξία η 

Εφορία. Δηλαδή και τα τρία γραφεία είναι περίπου στα, τα διαπραγματευόμαστε 

τώρα λιγάκι εκεί, είναι στα 65.000-66.000, ζητάει και τα τρία γραφεία. Είναι 82 

τετραγωνικά, είναι ακριβώς ο 4ος όροφος, ακριβώς το κομμάτι, αυτά τα 

μπροστινά που κοιτάνε εδώ.  

 Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ το Επιμελητήριο και για τη χρήση 

του και για τα σωματεία. Κάποια σωματεία που δεν έχουν χώρους να κάνουν 

δράσεις, δηλαδή να είναι μες στο κέντρο του Πειραιά, δίπλα στο μετρό θα είναι 
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τώρα πλέον. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. (Διάλογοι εκτός 

μικροφώνου)  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Η αγορά των γραφείων θα αντιστοιχίσει με το να αφήσουμε τα 

γραφεία που νοικιάζουμε;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν είναι απολύτως σίγουρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν νομίζω ότι... είναι πολύ λίγο το ενοίκιο που πληρώνουμε, 

μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για κάτι άλλο. Μακάρι να υπάρχουν δράσεις 

και να χρησιμοποιηθεί.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πόσα τετραγωνικά είπες, Πρόεδρε, είναι αυτά;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι 82 τ.μ. συν τις τουαλέτες. Λοιπόν, να σας πω ακριβώς πόσο 

είναι. Το ένα γραφείο είναι 25,36 τ.μ. Τα άλλα που είναι δύο συνεχόμενα, το 

ένα από αυτά είναι 25,37 τ.μ. και το άλλο είναι 30,85 τ.μ. Δηλαδή σύνολο 56 

τ.μ. 56 και 25, είναι 82 τετραγωνικά. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Το κακό είναι ότι δεν επικοινωνούν όλα μαζί.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Επικοινωνούν τα δύο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι δύο μικρά τα οποία αν ερχόταν να 

τα πάρουμε, κλείνουμε και το διάδρομο και γίνεται ένας τέτοιος χώρος. Δηλαδή 

πλέον μετά γίνεται άλλος ένας τέτοιος ακόμα χώρος αντίστοιχος από πάνω. 

Δηλαδή μεγαλώνει ο χώρος. Είναι άλλα δύο γραφειάκια μικρά. Μπορεί κάποια 

στιγμή οι επόμενες Διοικήσεις ή μπορούμε να τους κάνουμε μια κρούση και να 

τα πουλάνε και οι άλλοι κάποια στιγμή. Τα ενοίκια έχουν πέσει, άλλοι δεν 

πληρώνουν. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Οι τουαλέτες είναι μέσα στα γραφεία;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Όχι, δεν είναι. Είναι όπως είναι όλες εδώ. Είναι έξω. Όμως, τα δύο 

γραφεία έχουν μία τουαλέτα, τα δύο γραφεία. Έξω, αλλά είναι αποκλειστικής 
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χρήσης των γραφείων αυτών. Δεν μπαίνει άλλος. Το άλλο το γραφείο το ένα, 

έχει τουαλέτα κοινή με το διπλανό του, όμως το διπλανό χρησιμοποιεί άλλη 

τουαλέτα... Τέλος πάντων αυτή θα είναι κοινή.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Πόσα άλλα γραφεία μένουν στον όροφο εκτός από αυτό που 

είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο κομμάτι το από 'δω δύο. Μπορεί να έχει κι άλλα από μέσα, 

δεν ξέρω. Τα οποία άμα τα πάρεις τα δύο κλείνεις το διάδρομο και το κάνεις 

ένα, μια κεντρική πύλη δηλαδή.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εγώ θα νόμιζα ότι θα ήταν καλό να αντικατασταθούν αυτά που 

νοικιάζουμε και να γίνει ας πούμε μια οικονομία.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Αντωνιάδη, μπορεί να γίνει και έτσι όπως το λέτε. Απλά να δούμε 

λίγο τις ανάγκες μας γιατί εμείς, η Διοίκηση έχει προγραμματίσει να φτιάξει το 

Κέντρο Διαμεσολάβησης εδώ επάνω, γιατί είναι μια καινούρια υπηρεσία την 

οποία θέλουμε να δώσουμε στα μέλη μας, να βοηθήσει σωματεία γιατί σήμερα 

δεν έχουν, τα ξέρετε, δεν έχουν γραφεία και είναι μια ευκαιρία. Θα το δούμε 

όμως όλο αυτό, δεν έχουμε σκοπό να χαλάσουμε χρήματα... Ενοίκιο εξάλλου 

εμείς πληρώνουμε 250 ευρώ. 230.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: 230 το μήνα. Είναι το χρόνο, ξέρω 'γω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Μουστάκα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, δεν διαφωνούμε για την αγορά γιατί πραγματικά τα 

χρήματα είναι ότι χάνονται κάθε μέρα. Να γίνει μία διαπραγμάτευση, γιατί αυτή 

τη στιγμή έχουν πέσει πάρα πολύ οι τιμές, ξέρω ότι είναι κάτω από τις 

αντικειμενικές αξίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα μισά ακριβώς είναι. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Τα μισά αλλά μπορεί να διαπραγματευθεί ακόμα περισσότερο. 
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Είναι ευκαιρία τώρα. Δηλαδή, εντάξει, είπε ένα κουστούμι εκεί πέρα 65.000, εγώ 

νομίζω ότι θα πρέπει να το διαπραγματευθείτε αυτό ώστε να πέσουμε λίγο το 

κονδύλι ακόμα, έτσι δεν είναι;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Έχεις δίκιο, κ. Μουστάκα, αλλά να σας ενημερώσω. Η Δ.Ε. 

αποφάσισε στην συνεδρίαση της 04/03/2016 να γίνει έρευνα για την αγορά 

γραφείων στο ίδιο κτίριο που στεγάζεται. Την απόφαση την ανεβάσαμε στο 

διαδίκτυο, στο site του ΒΕΠ. Υποβλήθηκαν δύο προσφορές. Η πρώτη προσφορά 

που υποβλήθηκε από τον κ. Γεώργιο Τσαρούχη, είναι για τρία γραφεία στον 4ο 

όροφο. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο εξ’ αυτών έχει επιφάνεια 25,36 τ.μ., 

διαθέτει WC εξ’ αδιαιρέτου, το δεύτερο και τρίτο γραφείο είναι ενοποιημένα και 

έχουν συνολική επιφάνεια 56,22 τ.μ., έχουν αποκλειστική τουαλέτα και μικρό 

αποθηκευτικό χώρο. Η προσφορά γι’ αυτά τα γραφεία συνολικού εμβαδού 

81,58 τ.μ. είναι 66.386,00 ευρώ. Για τα 82 τ.μ. που προτείνει η Δ.Ε. να 

αγοράσουμε η προσφορά είναι με περαιτέρω διαπραγμάτευση προς τα κάτω.  Η 

δεύτερη προσφορά που υποβλήθηκε από την κυρία Βαλεριάνου Σταυρούλα, 

αφορά τα γραφεία που ενοικιάζουμε στον 6ο όροφο, εμβαδού 51,16 τ.μ. με 

αποκλειστικό WC. Η τιμή πώλησης των γραφείων είναι 60.000,00 ευρώ. Το 

θέμα έρχεται στο Δ.Σ. με πρόταση της Δ.Ε. της 16/03/2016 να προκριθεί η 

συμφερότερη προσφορά που είναι του κ. Τσαρούχη για την αγορά των 

γραφείων του 4ου ορόφου. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εντάξει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, διαπραγματευόμαστε.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι όμως η διαδικασία διαπραγμάτευσης και καλά το λες. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Άμα μπορέσουμε και γλιτώσουμε... Είναι μέσα στα 65 χιλιάρικα 

είναι και η Εφορία;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Όχι, οι εφορίες είναι άλλο πράγμα.  
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ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Η διαπραγμάτευση, έχετε κάνει επιτροπή ή είναι μόνο, ξέρω 

'γω, θέμα ενός δύο ατόμων; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Διοικητική Επιτροπή. Τώρα θα έρθει και ο γιος για να 

μαζευτούμε για να μαζευτούμε να συζητήσουμε.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Όχι, ρωτάω αν υπάρχει κάποιος που διαπραγματεύεται. 

Δηλαδή δεν διαπραγματεύομαι εγώ ας πούμε μόνος μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς έγινε η πρώτη κρούση, το βάλαμε θέμα επειδή κάναμε 

Διοικητικό Συμβούλιο, να μην περιμένουμε να γίνει το επόμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Είπαν αυτοί τι ζητάνε, τώρα εμείς θα διαπραγματευθούμε, θα 

έρθουμε εδώ πέρα και θα κουβεντιάζουμε.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, επειδή είναι οικονομικό το θέμα, δεν ξέρω τώρα, να 

δούμε το καταστατικό αν μπορούμε εμείς δηλαδή ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια, πολύ ευχαρίστως να συμμετέχετε κι εσείς. Πολύ 

ευχαρίστως.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι, δεν είπα να συμμετέχουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, συμμετοχή από όλες τις παρατάξεις, καλό θα είναι αυτό. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν είπα εγώ αυτό. Άλλο ήθελα. Δεν ξέρω αν καλυπτόμαστε, 

γιατί είναι μια αγορά ακινήτου αν χρειάζεται μόνο από το Διοικητικό 

Συμβούλιο... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Όχι, έχει διαδικασία που προβλέπεται. Μετά από την απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου θα κληθούν εκτιμητές από το Υπουργείο για να 

εκτιμήσουν αν η αγορά αυτή είναι σύμφωνη ή συμφέρουσα ή...  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο γι' αυτό. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ε, αυτό είπα κ. Αντωνιάδη.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Μουστάκα, θα έρθουν εκτιμητές, μετά θα γίνει η όλη διαδικασία 
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εκταμίευσης κ.λπ., εντάξει;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν διαφωνούμε.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε συμμετοχή από όλες τις παρατάξεις εγώ δεν έχω 

πρόβλημα. Θέλεις κ. Μουστάκα να συμμετέχεις στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν νομίζω, αφού είναι το προεδρείο εδώ πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Όποιος άλλος από τους συμβούλους θέλει... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αλλά αν χρειαστείτε βοήθεια εδώ είμαστε όλοι νομίζω. 

Οποιαδήποτε βοήθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται η πρόταση της Διοικητικής Επιτροπής;  

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

Άρα, το Δ.Σ. του Β.Ε.Π., συνεκτιμώντας α) την ανάγκη άμεσης γειτνίασης των 

προς αγορά γραφείων με τα γραφεία του Β.Ε.Π. ως αναγκαία προϋπόθεση για 

την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του και το ότι τα προς αγορά γραφεία 

βρίσκονται εντός του ιδίου κτηρίου, όπου ήδη διατηρεί γραφεία το Β.Ε.Π., β) τις 

αυξημένες ανάγκες δράσεων του Β.Ε.Π. που επιτάσσουν την επίσπευση της 

διαδικασίας λόγω έλλειψης χώρου ήδη επί του παρόντος, γ) τη συμφέρουσα 

τιμή αγοράς κατόπιν τόσο της συγκριτικής εκτίμησης αμφότερων των 

προσφορών που υποβλήθηκαν, όπως αυτές αναλυτικά προαναφέρθηκαν, αφού 

η μέση τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό είναι χαμηλότερη και το εμβαδό των 

προσφερόμενων προς αγορά γραφείων είναι μεγαλύτερο, άρα θα καλύπτει 

περισσότερο τις ανάγκες του Β.Ε.Π., καθώς και κατόπιν της σχετικής εκτίμησης 

των γραφείων, εφόσον η τιμή αγοράς τους είναι σαφώς χαμηλότερη από την 

αντικειμενική αξία αυτών, και γενικά λαμβάνοντας υπόψη το Δ.Σ. τους λόγους 
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που εκτενώς και λεπτομερώς αναλύθηκαν κατά την προηγηθείσα συζήτηση, 

αποφασίζει να εγκρίνει την αγορά των τριών γραφείων του 4ου ορόφου, 

συνολικού εμβαδού 81,58 τ.μ. συν το WC με συνολική τιμή πώλησης 66.386,00 

ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.πρωτ.382/16-03-2016 προσφορά του κυρίου 

Γεωργίου Τσαρούχη. Επίσης το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Διοικητική Επιτροπή να 

προχωρήσει σε διαπραγμάτευση για καλύτερη τιμή αγοράς καθώς και να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες για την ανωτέρω αγορά. 

 Πάμε στο 6ο θέμα τώρα.  

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση για τα Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ από τον Ειδικό 

Σύμβουλο του ΒΕΠ, κ. Γεώργιο Χαλόφτη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Χαλόφτη, έχετε το λόγο. Είναι τέσσερα προγράμματα τα οποία 

για την Αττική θέλουμε να μας δώσετε μία εξήγηση, κ. Γιώργο, γιατί έχει 

ακουστεί ότι για την Αττική είναι πολύ λίγα τα χρήματα σε κάθε πρόγραμμα. 

Αληθεύει αυτό;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα, καλή σαρακοστή. Όντως, τα κονδύλια 

για την Αττική ήταν, είναι και θα είναι μικρότερα, διότι ακόμα θεωρείται η 

Αττική στόχος σύγκλισης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ΑΕΠ. 

Δυστυχώς, αυτό το πράγμα δεν το διορθώσανε στο νέο ΕΣΠΑ, γιατί το 2006 

στο προηγούμενο ΕΣΠΑ είχαμε το ΑΕΠ στο 135% της Αττικής και τώρα είναι 

στο 78%. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, η διαδικασία είναι η εξής: όλοι υποβάλλουν αιτήματα, 
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συνήθως τα κονδύλια περισσεύουν από τις Περιφέρειες Μακεδονίας, κυρίως της 

Ανατολικής και της Θράκης και επιστρέφουν τα χρήματα αυτά και διανέμονται 

πλέον στις υπόλοιπες Περιφέρειες που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Συνεπώς, ο 

προϋπολογισμός σε κάθε πρόγραμμα θα αυξηθεί στην Αττική.  

 Τώρα θα δούμε το πρώτο πρόγραμμα που είναι για νεοφυής 

επιχειρηματικότητα. Αναφέρεται σε ανέργους και φυσικά πρόσωπα που έχουν 

επαγγελματική δραστηριότητα είτε ενώσεις αυτών. Επιλέξιμοι είναι οι άνεργοι 

και επιλέξιμοι είναι και οι επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών. Όσοι ασκούν 

εμπορική δραστηριότητα θα πρέπει, επειδή το λιανικό εμπόριο δεν επιδοτείται, 

μόνο το χονδρικό, τα ακαθάριστα έσοδα να αντιπροσωπεύουν έως και το 25% 

των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων. Αυτό είναι ένα κριτήριο που έχουν βάλει 

περιέργως, γιατί αν πάμε βάσει του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων το 51% 

πρέπει να είναι χονδρικό εμπόριο για να χαρακτηριστεί μια επιχείρηση 

φορολογικά ότι κάνει χονδρικό εμπόριο.  

Όλες είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις κάθε μορφής, ακόμα και κοινωνικές 

επιχειρήσεις και συνεταιριστικές. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει για τους ανέργους, να 

είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, κάθε επιλέξιμο να συμμετέχει με μία 

πρόταση, να συστήνουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία οντότητα και να 

κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στα ΚΑΔ τα οποία έχουν επιλεγεί. Δεν μπορεί να 

υποβάλει π.χ. ένας υποψήφιος της Αττικής σε μία άλλη Περιφέρεια. Να θέλει να 

έχει έδρα εδώ και υποκατάστημα σε άλλη Περιφέρεια. Θα πρέπει να είναι εντός 

της ίδιας Περιφέρειας το αίτημα που θέλει να κάνει. 

 Ισχύει ο κανόνας ντε μίνιμις, να θυμίσω ότι ισχύει από παλιά, ότι ένα 

ΑΦΜ μπορεί να αδράξει επιχορηγήσεις σε μία τριετία μέγιστου ποσού 200.000 

ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ένας υποψήφιος, είτε είναι άνεργος ή όχι, σε μία 

τριετία μπορεί να μπει σε όσα προγράμματα επιθυμεί και μπορεί να τα 

υποστηρίξει, να αδράξει επιχορηγήσεις μέγιστου ποσού 200.000 ευρώ.  
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 Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σ' αυτό το πρόγραμμα 

το κύριο χαρακτηριστικό είναι να είναι επιλέξιμη από το 2015, να έχουν ΚΑΔ 

επιλέξιμο σύμφωνα με αυτά που έχει προκηρύξει το σχετικό πρόγραμμα. Δεν 

σας λέω πάλι τα ίδια. Να μην ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα. Εδώ ήθελα 

να δώσουμε κάποια προσοχή. Οσοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα και έχουν 

λάβει χρηματοδότηση από 1/1/12 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής δεν είναι 

επιλέξιμοι. Δεν ισχύει γι' αυτούς οι οποίοι είχαν υπαχθεί στα προηγούμενα 

προγράμματα του ΠΕΠ που λήξανε τώρα και είναι εντός του πλαισίου του 

κανόνα ντε μίνιμις που σας είπα προηγουμένως.  

 Εδώ ως ημερομηνία έναρξης δαπανών ορίζεται από την ημερομηνία που 

θα υποβάλει ο κάθε δικαιούχος το αίτημά του ηλεκτρονικά. Να θυμίσω μονάχα 

εδώ ότι πλέον οι αιτήσεις, μια διαφοροποίηση που έχει γίνει, ότι κάνουμε 

ηλεκτρονικό αίτημα, γίνεται αξιολόγηση και όταν βγουν τα αποτελέσματα 

καλείται ο υποψήφιος να παραδώσει τον φάκελο, φυσικό αρχείο, σύμφωνα με 

αυτά τα οποία έχει δηλώσει. Εκεί υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος να μην έχουμε 

γράψει σωστά πράγματα. Ένα χαρακτηριστικό δε των προγραμμάτων όλων 

αυτών είναι ότι ζητάνε τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2015. Όπως 

γνωρίζετε φορολογικές δηλώσεις ακόμα το σύστημα Taxis δεν έχει ανοίξει. Εδώ 

λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν έχει πάρει ακόμα στα ερωτήματα 

που έχουμε στείλει το κεντρικό Υπουργείο. 

 Ένα επιπλέον βασικό ερώτημα και ένα επιπλέον βασικό θέμα είναι ότι 

έχουν για πρώτη φορά προκηρυχθεί προγράμματα χωρίς να έχει οριστεί 

ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης. Δεν έχει οριστεί, δηλαδή όσοι από σας έχετε 

υπαχθεί σε προγράμματα θα ξέρετε τον ΕΦΕΠΑΕ και την ΕΛΑΝΕΤ. Δεν έχουν 

οριστεί ακόμα αυτοί οι φορείς, με αποτέλεσμα οποιοσδήποτε δικαιούχος 

δυνητικός να θέλει να στείλει ένα ερώτημα, μια διευκρίνιση, γιατί έχουν αρκετά 

λάθη οι οδηγοί και βρίσκει τείχος, γιατί έχει δοθεί ρητή εντολή τόσο στον 
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ΕΦΕΠΑΕ όσο και στην ΕΛΑΝΕΤ ότι δεν δίδουμε καμία απάντηση διότι δεν 

είμαστε αρμόδιος φορέας διαχείρισης. Απευθυνθείτε στο Υπουργείο. Υπάρχει 

ένα τηλέφωνο, όσες φορές και να πάρετε από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν 

απαντά κανείς. Ελπίζουμε αυτά όλα να αλλάξουν. 

 Τι δίνει αυτό το πρόγραμμα. Λειτουργικές δαπάνες μέχρι ποσοστό το 

60% του προϋπολογισμού, ενοίκια, θέρμανση, τηλεφωνία που είναι όλα στο 

ΑΦΜ το οποίο υποβάλλει το αίτημα, όχι έχω νοικιάσει ένα χώρο και είναι το 

ρεύμα στο όνομα του ιδιοκτήτη. Δαπάνες αμοιβές νομικής, συμβουλευτικής και 

λογιστικής υποστήριξης, δαπάνες προβολής, δικτύωσης, αποσβέσεις παγίων, 

μίσθωση εξοπλισμού μέχρι 2 ετών, ασφαλιστικές εισφορές, εδώ είναι ένα... είναι 

με τη ρήτρα ευελιξίας που έχει βγει, είναι για πρώτη φορά που έμμεσα 

χρηματοδοτούμε τα Ταμεία, με πλάγιο τρόπο. Όλοι φυσικά έχουμε περάσει τον 

κυκεώνα των προβλημάτων του ΤΕΒΕ. Δίνει λοιπόν τη δυνατότητα στους 

επιχειρηματίες αυτούς μέχρι 30% του προϋπολογισμού τους να μπορέσουν να 

δώσουν, μέχρι 30% του προϋπολογισμού να βάλουν τις εισφορές ακόμα και 

δύο ετών, γιατί οι αιτήσεις αυτές, τα σχέδια αυτά, οι προϋπολογισμοί αυτοί 

μπορεί να είναι διάρκειας 2 ετών μέγιστο.  

 Επίσης, δίνει για θέση εργασίας, γράφει εδώ πέρα 24.000 ευρώ. 

Αναφέρεται σε μικτή μισθοδοσία. Δηλαδή εισφορές τόσο του εργοδότη και του 

εργαζόμενου. Πάλι σας χρηματοδοτεί με ποσοστό 50%. Εδώ σας προσαυξάνει 

το ποσοστό επιχορήγησης και από 40% το κάνει 50%. Δηλαδή αν κάποιος 

υποβάλλει 100.000 προϋπολογισμό και μέσα εμπεριέχει και θέσεις εργασίας, 

αντί να πάρει επιχορήγηση το 40%, 40.000, θα πάρει 50.000.  

 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας και προμήθεια αναλωσίμων μέχρι ποσοστού 15%. Και αυτό για 

πρώτη φορά. Αναλώσιμα ποτέ δεν είχαν μπει σε χρηματοδότηση.  

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό έχει έναν προϋπολογισμό 15 έως 
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60.000 ευρώ. Στη νεοφυή η χρηματοδότηση είναι 100%. Δηλαδή ό,τι χρήματα 

αναλώσετε, το ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, θα τα πάρετε πίσω. Είναι το 

πρώτο πρόγραμμα που δίνει 100% χρηματοδότηση. Παλαιότερα, κάτι 

προγράμματα μικρά του ΟΑΕΔ είχαν δώσει αντίστοιχη χρηματοδότηση.  

 Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 17/3 με καταληκτική ημερομηνία 27/4. 

Τώρα, επειδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η υποβολή φορολογικών δηλώσεων 

καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πάει προς τα πίσω, δηλαδή 

θα υπάρχει κορεσμός 27/4 και απ' ό,τι ξέρω από το Οικονομικό Επιμελητήριο 

επειδή συμμετέχω, έχουν δώσει ήδη μερική άρση συνεργασίας οι λογιστές και 

θα ζητήσουν να παραταθεί ο χρόνος υποβολής δηλώσεων.  

 Εδώ είναι καθαρά πιο πολύ για τον κλάδο το δικό μας, των επιχειρήσεων 

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, όπου δίνει σε μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις την ικανότητα ανάπτυξής τους και χρηματοδότησής τους σε 

προϋπολογισμούς έργων μέχρι 200.000 ευρώ και επιχορήγηση 40% και με θέση 

εργασίας όπως είπα προηγουμένως 50%.  

 Ποιες είναι οι υφιστάμενες. Όσες έχουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες 

χρήσεις. Νέες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές οι οποίες έχουν κάνει έναρξη, 

εγγραφή στη ΔΟΥ και στο ΓΕΜΗ πριν την 31/12/15. Και φυσικά να έχουν τον 

επιλέξιμο ΚΑΔ. Στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό 10% στο σύνολό του θα 

πάνε σε νέες επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο θα πάει σε υφιστάμενες. Δεν σας λέω 

τους όρους και τις προϋποθέσεις, είναι ακριβώς τα ίδια με το προηγούμενο. 

Όλες οι εταιρείες είναι επιλέξιμες.  

 Εδώ πάλι βλέπουμε ότι για κτίρια, εγκαταστάσεις δίνει, και περιβάλλοντα 

χώρο, μέχρι 40% του προϋπολογισμού, μηχανήματα εξοπλισμό μέχρι 90%, 

άυλες δαπάνες, εδώ θέλω να δώσετε σημασία, γράφει 100%, δηλαδή να 

υποβάλω μόνο άυλες δαπάνες και μέγιστο προϋπολογισμό τις 100.000. Τι 

σημαίνει αυτό. Στα πλαίσια της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων δίνονται 
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κίνητρα να συμμετέχουν σε εκθέσεις, είτε εντός της χώρας είτε εκτός. Καλό 

είναι λοιπόν οι επιχειρήσεις που έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα να το 

εκμεταλλευθούν. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Κριτήριο είναι να μην έχετε ξαναπάει, αλλά η απόδειξη ότι δεν έχετε 

ξαναπάει είναι, ξέρετε πολύ καλά, ιστορικά δεδομένα δεν έχει ασχοληθεί σχεδόν 

κανείς. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να ασχοληθούν και να βρουν αν έχετε πάει 

σε μία έκθεση εδώ στην Ελλάδα, εντάξει; Η ουσία του θέματος είναι ότι δίνει το 

κίνητρο να συμπεριφερθούν οι επιχειρήσεις με μία λογική ανάπτυξης προς τα 

έξω. Δυστυχώς ή ευτυχώς η αγορά είναι έξω από 'δω. Δεν είναι εντός των 

πυλών. Η αγορά εδώ συρρικνώνεται μέχρι στιγμής. Άρα, πρέπει να κοιτάξουμε 

προς τα έξω, σε αγορές τις οποίες μέχρι τώρα δεν τις είχαμε. Είναι μια καλή 

ευκαιρία για κάθε επιχειρηματία. 

 Πάλι δίνει κίνητρα για τους εργαζομένους. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. 

Χρηματοδοτεί υφιστάμενη θέση μέχρι 12.000 και άλλες 12.000 για έναν 

καινούριο αν η επιχείρηση θέλει να πάρει. Το ΕΜΕ που αναφέρεται εκεί πέρα 

είναι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Μιλάμε λοιπόν για πλήρη απασχόληση. Και 

πάλι οι 12.000 ή οι 24.000 αντίστοιχα, αφορά μικτές αποδοχές.  

 Φυσικά, αυτά τα τερτίπια που κάναμε παλαιότερα, που βάζαμε συγγενείς 

Α', Β' βαθμού να προσλαμβάνονται, όπως βλέπετε το γράφει ότι δεν είναι 

επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών Α' και Β' βαθμού.  

 Ο προϋπολογισμός ο οποίος μπορεί να υποβάλλει κάθε επενδυτής είναι 

από 15.000 έως 200.000, δεν μπορεί να υπερβεί, αλλά πάντα προϋπόθεση είναι 

ο κύκλος εργασιών του 2015. Είναι, δηλαδή ένας επενδυτής ο οποίος έχει 

100.000 κλεισμένη χρήση το 2015 δεν μπορεί να υποβάλλει προϋπολογισμό 

πάνω από 100.000 και αυτό είναι εύλογο, διότι σκέφτηκαν στο Υπουργείο ότι 

ένας ο οποίος έχει ένα τζίρο 100.000 δεν θέλουμε να φτάσουμε σε υπέρβαση να 

κάνει 200.000 σε δύσκολους καιρούς και να δυσκολέψει να υλοποιήσει το 
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πρόγραμμά του. Ας κάνει στα όρια στα οποία μπορεί.  

 Εδώ είναι αυτό που σας είπα πριν. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 40%, 

δηλαδή στις 100.000 θα πάρετε 40.000, αλλά αν πάρετε κι ένα άτομο το 

ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 50%. Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες με 

τη δέσμευση ότι στο πρώτο έτος θα έχετε υλοποιήσει τουλάχιστον το 30%. 

Εδώ υποβολή έχουμε από τον Απρίλιο 7/4 με καταληκτική ημερομηνία 20/5. 

Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο, επαναλαμβάνω πάλι λόγω δηλώσεων 

αναμένουμε να παραταθεί η συγκεκριμένη χρονική περίοδος. 

 Εδώ είναι ένα άλλο πρόγραμμα, καθαρά εξειδικευμένο και είναι στον 

τομέα του τουρισμού όπου δίνει κίνητρα στα μέλη μας που έχουμε κυρίως στο 

νησιωτικό αλλά και στον Πειραιά, ξενοδοχεία τα οποία να ανακαινιστούν, όχι να 

επεκταθούν, να δημιουργήσουν νέες κλίνες, να αναβαθμίσουν την υπάρχουσα 

δομή τους. Πολλά είναι εδώ. Όχι, δεν ζητάει επέκταση ανέγερση. Λέει βελτίωση 

υποδομών. Εκεί θα βγει από τον αναπτυξιακό, φυσικά ο αναπτυξιακός ο οποίος 

θα βγει, είχαμε κάνει και εισήγηση τότε, θα έχει και φορολογικά κίνητρα και 

μόνον, τα χρήματα τα οποία θα βγουν θα πάνε να πληρώσουν τους 

προηγούμενους που περιμένουν από το 2004, 2005, 2006, '07, '08.  

 Παρακαλώ. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Για ανέγερση όχι, για ανέγερση όχι σ' αυτό. Θα βγουν άλλα 

προγράμματα, τα οποία... Ναι, ναι, θα βγουν κι άλλα προγράμματα, πραγματικά 

θα βγουν κι άλλα προγράμματα. Αν όλα πάνε καλά, τον Ιούλιο. Εκεί, προς τα 

τέλη Ιουλίου, αν όλα πάνε καλά.  

 Ποιοι είναι επιλέξιμοι εδώ πέρα. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν δύο 

ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και έχουν τουλάχιστον μισή 

ετήσια μονάδα εργασίας. Όπως καταλαβαίνετε, το ξενοδοχειακό κλίμα στη χώρα 

είναι, έχει εποχικότητα. Η μεγαλύτερη δυσκολία κυρίως στα μικρά ξενοδοχεία 
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είναι να πιάσουν αυτό το συντελεστή. Και φυσικά υπάρχει και πολύ αδήλωτη 

εργασία. Εδώ λοιπόν όταν πάμε στο κριτήριο της μισής ετήσιας μονάδας 

εργασίας, δηλαδή για έξι μήνες τουλάχιστον έναν πλήρης οκταώρου, 

δυσκολευόμαστε να το βρούμε αθροιστικά από τα τόσα άτομα που δουλεύουν 

σε ένα ξενοδοχείο μικρό, τα οποία άλλοι δηλώνονται 2ωροι, άλλοι δηλώνονται 

4ωροι και υπάρχει ένα τέτοιο μίγμα. Δεν θα αλλάξει αυτός ο όρος, έχει γίνει 

αίτημα αλλά θα παραμείνει.  

 Νέες επιχειρήσεις επίσης είναι επιλέξιμες, που μέχρι 31/12/15 

απασχολούν τουλάχιστον πάλι μισή μονάδα μισθωτής εργασίας και δεν 

εμπίπτουν στην κατηγορία των υφιστάμενων. Δηλαδή δεν έχουν μία ή δύο 

κυλιόμενες χρήσεις. Το ΚΑΔ 55 είναι ένα εξειδικευμένο ΚΑΔ που είναι στον 

τομέα των τουριστικών πρακτορείων κι όλα αυτά. Δημόσιοι φορείς δεν είναι 

επιλέξιμοι. Να λειτουργούν εντός της ελληνικής επικρατείας. Αυτό που θέλω να 

τονίσω εδώ, που θα ενδιαφέρει και πολλούς, η ημερομηνία έναρξης της 

επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 11/2. Δηλαδή από 11/2 όσοι έχουν κάνει 

δαπάνες αναδρομικά είναι το μόνο πρόγραμμα που τις αναγνωρίζει. Έρχεται 

λοιπόν ιστορικά και να πει ότι έχεις κάνει δαπάνες; Μου τις υποβάλλεις για 

χρηματοδότηση; Εγκρίθηκες; Τις αναγνωρίζω, στις χρηματοδοτώ.  

 Ποιες είναι εδώ. Μηχανήματα, εξοπλισμός, πάλι κτίρια. Εξοπλισμός για το 

περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, πιστοποίηση συστημάτων 

ποιότητας και περιβαλλοντολογικής διαχείρισης, προβολή, προώθηση, 

λογισμικά, μεταφορικά μέσα, προσέξτε, μεταφορικά μέσα μιλάμε το βανάκι για 

να εξυπηρετήσει τον τουρίστα, τέτοια πράγματα ή VIP τουρισμό. Αν μια 

επιχείρηση π.χ. ασχολείται με τον θαλάσσιο τουρισμό, ο εξοπλισμός, το 

ταχύπλοο ή ξέρω γω κάνει scuba diving και χρησιμοποιεί μια βάρκα, μια 

εξωλέμβιο ή δύο ή τρεις, ή είναι ναυαγοσώστης και παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, 

που είναι επιλέξιμοι κλάδοι, τότε δεν εντάσσεται στα μεταφορικά μέσα, πάει 
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στον εξοπλισμό και μπορεί λοιπόν όλος ο προϋπολογισμός, 100.000, 80.000, 

120.000, 150.000, το σκάφος που θα αγοραστεί ή τα σκάφη που θα 

αγοραστούν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν σ' αυτό το πρόγραμμα.  

 Πάλι έχουμε το μισθολογικό κόστος μέχρι 40% του προϋπολογισμού και 

μέχρι 24.000, όπως σας ανέφερα και στα προηγούμενα. Μελέτες και έρευνες 

αγοράς, οι οποίες κι αυτές χρηματοδοτούνται. 

 Εδώ ο προϋπολογισμός είναι μέχρι 150.000, με ελάχιστο τις 15.000. Πάλι 

εδώ έχουμε ποσοστό ενίσχυσης 40% και αν προβλέπεται να προσληφθεί κάποιο 

άτομο, τότε πριμοδοτεί με άλλες 10 μονάδες χρηματοδότησης, το 50%. 

 Πάλι διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων είναι 24 μήνες. Η ημερομηνία 

έναρξης υποβολής είναι 29/3 με καταληκτική ημερομηνία 17/5 και σ' αυτό 

πλέον το πεδίο πάλι έχουμε θέμα με τις φορολογικές δηλώσεις του '15 όπου 

ακόμα δεν έχουμε, γιατί το θεωρεί κριτήριο επιλεξιμότητας. 

 Εδώ για πρώτη φορά δίνεται ένα κίνητρο για όσους έχουν τελειώσει 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση αναγνωρισμένη από το 

ΔΟΑΤΑΠ, το ΔΟΑΤΑΠ αυτή τη στιγμή θέλει σχεδόν από 6 έως και 2 χρόνια να 

αναγνωρίσει ισότιμα πτυχίο της αλλοδαπής, δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι 

στρεβλώσεις ακόμα. Το τονίζω γιατί έχουν έρθει πολλά παιδιά τα οποία ακόμα 

έχουν κάνει αιτήματα και δεν έχουν πάρει την αναγνώριση. Άρα, δεν είναι 

υποψήφιοι. Είναι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι 

στα μητρώα ανέργων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή κάποια 

φυσικά πρόσωπα, κάποιοι επιτηδευματίες οι οποίοι ξεκίνησαν την 

δραστηριότητά τους εδώ και 3, 4, 5, 10 χρόνια, δεν έχει σημασία, αλλά είναι 

ατομική ή θέλουν να ενωθούν με κάποιον άλλον συνάδελφό τους, π.χ. ένας 

πολιτικός μηχανικός με έναν τοπογράφο και θέλουν να κάνουν ένα κοινό 

γραφείο, μια κοινή δράση.   
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 Εδώ η χρηματοδότηση είναι πάλι 100% και μέχρι τις 25.000. Δίνει όμως 

ένα κριτήριο. Το συνολικό εισόδημα του '15, πάλι εμπλέκεται το '15, να μην 

υπερβαίνει στα ατομικά τα 20.000 ευρώ και στις 35.000 για το οικογενειακό 

εισόδημα, για να είναι επιλέξιμος κάποιος να υποβάλλει. Αν υπάρχουν ενώσεις 

μπορούν να υποβάλλουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό, το οποίο μπορεί να είναι 

για άτομα που ενώνονται δύο της τριτοβάθμιας μέχρι 40.000 και αν είναι τρεις, 

π.χ. ένας πολιτικός μηχανικός, ένας τοπογράφος και ένας γεωλόγος λέω τυχαία, 

μέχρι 50.000 ευρώ και παίρνουν 100% χρηματοδότηση. Τους χρηματοδοτεί τις 

λειτουργικές τους δαπάνες, ενοίκια, ηλεκτρικό πάλι το οποίο είναι στο ΑΦΜ 

τους, δαπάνες αμοιβές τρίτων, λογιστή, υπηρεσίες σε θερμοκοιτίδα που μπορεί 

να συμμετάσχουν όπως στο ..., δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής 

σε εκθέσεις, προμήθεια αναλωσίμων, ασφαλιστικές εισφορές, θέσεις εργασίας 

και αγορά παγίων. Η αγορά παγίων είναι σε δύο τμήματα, γιατί στην παραπάνω 

περίπτωση το 40% έχει και την επιλεξιμότητα για διαμορφώσεις χώρων.  

 Εδώ είναι αυτό που σας έλεγα ότι μπορεί να διαρκέσει το επιχειρηματικό 

σας σχέδιο μέχρι 24 μήνες, το ποσό των 25.000 μπορεί να αυξηθεί εφόσον η 

πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα όπως ανέφερα, μέχρι 40.000 για 

δύο και για τρία άτομα που συμμετέχουν 50.000.  

 Εδώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία αιτήσεων από 8/3 με καταληκτική 

ημερομηνία 15/4, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 4 προτάσεις, γιατί ρισκάρουν 

κάποιοι και δηλώνουν εισοδήματα τα οποία θα δηλώσουν στη φορολογική τους 

δήλωση. 

 Αυτά λοιπόν από μένα, αν θέλετε κάποια ερώτηση, παρακαλώ. 

ΠΑΛΛΑΣ: Υποβάλλεις και σου εγκρίνεται ένα σχέδιο 100.000 ευρώ και στην 

πορεία υλοποιείς τα 50 για διάφορους λόγους. Παλιά υπήρχε ένα άτυπο 

κριτήριο...  
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ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Όπως και τώρα υπάρχει το 70%. Κάτω από εκεί και πάνω από το 

50%, σας το λέω τώρα τι γίνεται, κάτω από το 70%, γιατί προσέχτε να δείτε, 

όταν υποβάλλετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο δηλώνετε ένα σκοπό και μία 

ταύτιση με το σκοπό του προγράμματος. Αν εσείς λοιπόν υλοποιήσετε το 70% 

λέει, εντάξει, έχει μια μικρή παρέκκλιση. Αν υλοποιήσετε το 50% πρέπει να 

πείσεις, και πάει γνωμοδοτική επιτροπή τότε, ότι το 50% έχει ταυτιστεί με το 

σκοπό του προγράμματος που είχα κάνει υπαγωγή, αλλά λόγω κάποιων 

καταστάσεων όπως η οικονομική κρίση, ήδη αυτή τη στιγμή που σας μιλάω 

έχουμε πάει αρκετές προτάσεις στην γνωμοδοτική επιτροπή, οι οποίοι, 

επενδυτές του προηγούμενου ΠΕΠ, δεν έχουν υλοποιήσει το 70% ή το 75%, 

έχουν υλοποιήσει 60%, 65%, 55%. Σε κάθε περίπτωση να αποφεύγετε το 

οριακό, το 50%.  

ΠΑΛΛΑΣ: Δεύτερη ερώτηση. Το 40%, εντάξει, είναι το χαμηλότερο ποσοστό... 

που επιδοτείται, αλλά για να πάει στο 50% αυτό είναι, δηλαδή μπορείς να  το... 

στην πορεία;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Όχι, όχι. Δηλώνεται από την αρχή, ναι.  

ΠΑΛΛΑΣ: Και άμα δεν το πετύχεις, παίρνεις το 40% ή πιο κάτω;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Ακούστε να δείτε, όταν υποβάλλεται ένα αίτημα σημαίνει ότι 

έχουμε μια ώριμη κατάσταση, δηλαδή και μια ώριμη σκέψη σαν επιχείρηση ότι 

πια τι θέλω να κάνω. Αν εγώ παρεκκλίνω στους ουσιαστικούς, γιατί εσείς 

επιλεγήκατε, θα επιλεγείτε δυνητικά με μια αξιολόγηση κριτηρίων και θα βγει 

μια βαθμολογία, η οποία αυτή η βαθμολογία είναι συγκεκριμένα μόρια. Δεν 

μπορείτε να έρθετε μετά εσείς να πείτε εγώ που πήρα 75 και επιλέχθηκα δεν 

κάνω, δεν παίρνω τη θέση εργασίας. Τότε θα πάτε για επαναξιολόγηση και αν 

είστε πάνω από τη βάση που μπήκε ο τελευταίος, η τελευταία επιχείρηση, τότε 

και μόνον τότε μπορείτε να υλοποιήσετε. Αν όχι...  
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ΠΑΛΛΑΣ: Αναβαθμολόγηση δηλαδή.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Βέβαια, βέβαια. Υποτίθεται ότι μια επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει 

το πού βαδίζει και πώς βαδίζει.  

ΠΑΛΛΑΣ: Κι ένα τελευταίο. Αυτά με τις ΕΜΕ πώς... (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

 Αυτό με τις ΕΜΕ είναι κρίσιμο οι ημερομηνίες, δηλαδή από πότε 

υπολογίζονται και πότε γίνεται... 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Πάντα μιλάει, πάντα κρίνει το 2015. Προσέχτε, μιλάτε για 

καινούρια επιχείρηση ή για υφιστάμενη; 

ΠΑΛΛΑΣ: Όχι, για υφιστάμενη. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Είναι 300 ΕΜΕ, έχει ένα άτομο 8ωρης απασχόλησης. Αυτό είναι 

μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας. Αν έχω δύο 4ωρους είναι πάλι 1 ΕΜΕ.  

ΠΑΛΛΑΣ: Το καταληκτικό, παρ' όλο που το πρόγραμμα υποβάλλεται αυτό το 

Μάιο, μιλάει για το '15. Άρα, δεν υπολογίζουμε, γιατί αλλοιώνονται οι ΕΜΕ αν 

έχεις πάρεις κάποιον στο τέλος της χρονιάς.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Όχι, όχι, προσέξτε να δείτε. Αλλοιώνεται αναλόγως. Αν εγώ έχω 

προσλάβει ένα άτομο τον 12ο ή τον 11ο, είναι το 1/12 των 300. Εντάξει, είναι 

μικρή παρέκκλιση. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Το λέει ξεκάθαρα, το 2015.  

ΠΑΛΛΑΣ: Και μετά οι ΕΜΕ που συγκρίνεις, οι τελικές, πότε υπολογίζονται;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Την ημέρα της ολοκλήρωσης, το έτος ολοκλήρωσης του 

επενδυτικού σχεδίου με αυτό που είχατε υπαχθεί. Εάν εσείς υλοποιήσετε το '17 

το σύνολο της επένδυσης, θα αξιολογηθείτε το '17 τα ΕΜΕ τα οποία έχετε σε 

σχέση με αυτά που είχατε υποβάλει. 

ΠΑΛΛΑΣ: Μα το '17 μπορεί να είναι στο μέσο της χρονιάς. Πώς θα το κάνεις, 
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θα κάνεις μέσα - μέσα;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Ναι, ναι, φαίνεται. (Διάλογοι)  

 Και δώστε μεγάλη προσοχή γιατί κάνανε τα εξής τεχνάσματα στα 

προηγούμενα προγράμματα και έχουμε βρεθεί τώρα στη δυσάρεστη θέση εδώ 

και κανένα εξάμηνο να επιστρέφονται επιχορηγήσεις, όπου πηγαίνανε όλοι και 

παίρνανε κόσμο 8ωρης απασχόλησης το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο πριν γίνει ο 

έλεγχος και μετά αφού γινόταν η αυτοψία γίνονταν απολύσεις και σου έλεγε, 

έχει αδελφέ, δεν πειράζει. Αλλά έχετε δεσμεύσεις σε ένα πρόγραμμα. Αυτά 

ελέγχονται και μετά από δύο και τρία χρόνια. Επανέλεγχος. (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 

 Είναι ξεκάθαρο, πιάνει του '15. Μέσα όμως στην αξιολόγηση λέει, εδώ 

έχει μια τρίπλα, λέει πόσα άτομα είχες το '13; Πόσα το '14; Πόσα το '15; Αν 

είχες φθίνουσα πορεία παίρνεις άλλη αξιολόγηση. Αν έχεις σταθερή πορεία έχεις 

άλλη αξιολόγηση. Δηλαδή είχα 10 άτομα '13, '14, '15. Παίρνεις αν θυμάμαι καλά 

6 μόρια. Αν έχεις ανοδική τάση παίρνεις 10.  

ΠΑΛΛΑΣ: Υπάρχει κι ένα τελευταίο. Παίρνεις έναν πρακτική εξάσκηση από τα 

ΤΕΙ, ο οποίος ενώ μπαίνει στις ΑΠΔ και αυτοί κοιτάνε τις ΑΠΔ, δεν μπαίνει 

πουθενά γιατί δεν θεωρείται ότι είναι... 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Γιατί χρηματοδοτείται από αλλού.  

ΠΑΛΛΑΣ: Ναι, αλλά όμως επειδή αυτοί μπαίνουν ΑΠΔ μετά θα σου πουν έχεις 

παραπάνω... 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Όχι, όχι. Τα χρηματοδοτούμενα, δεν γίνεται. Η πρακτική δεν 

γίνεται.  

 Παρακαλώ. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Όχι, δεν είπα. Είπα ο προϋπολογισμός του συνολικού επενδυτικού 
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σχεδίου μπορεί να φτάσει μέχρι το 90%. Όχι η επιδότηση. Το ποσοστό 

επιδότησης είναι συγκεκριμένο. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Στις άυλες δαπάνες εάν εντάσσονται μελέτες ... καινοτομίας.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Βέβαια. Το αίτημα του φακέλου, το κόστος, το κόστος 

πιστοποίησης για καινοτομία στον ΟΒΙ, πάντα μιλάμε για τον ΟΒΙ ε; Πουθενά 

αλλού. Οχι να πάω σε μια συμβολαιογράφο και να πω καταχώρισέ μου την 

πνευματική ιδιοκτησία. Ολη η διαδικασία αυτή στον ΟΒΙ χρηματοδοτείται.  

 Όσο αφορά για τις θέσεις εργασίας που είπατε, για να σας απαντήσω, θα 

είναι κριτήριο το τι ΕΜΕ έχετε το '15 και το τι ΕΜΕ θα δηλώσετε κατά την 

τρέχουσα περίοδο. Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, όχι αριθμητικό μέσο. Είναι απλό, 

κ. Κανακάκη. Τα μεροκάματα τα οποία έχει ο καθένας αθροίζονται στο Ε7 ή στο 

Ε4 που έχετε 300, 200, ό,τι βγει στην άθροιση, 2.500, διαιρείται δια 300 και σας 

βγάζει ένα νούμερο. Αυτό είναι το ΕΜΕ.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Αυτό δεν είναι προϋπόθεση να ενταχθούμε σε πρόγραμμα 

επιδότησης εργαζομένων; 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Ναι, ναι. Εφόσον όμως κάνουν την υπέρβαση. Δηλαδή αν είχαμε 

συνολικά ΕΜΕ εμείς 10, ας απασχολούσαμε 50 άτομα, αλλά τα ΕΜΕ μας ήταν 

10, αν είναι να γίνουν 12 σας χρηματοδοτεί. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Για τον εξοπλισμό αυτό που λέγαμε... 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Πάντα μιλάμε για καινούριο και αμεταχείριστο και με όλα τα 

ευρωπαϊκά πιστοποιητικά. Μέχρι το 90% των 200.000. Σας τα είπα πριν, από 

τον 4ο ξεκινάνε μέχρι και τον 5ο. Να 'στε καλά. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση, συνάδελφοι; κ. Χαλόφτη, ευχαριστούμε πάρα 

πολύ. Ο κ. Μόφορης.  
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ΜΟΦΟΡΗΣ: Μια ερώτηση.  Ο κλάδος των αυτοκινήτων γιατί είναι εκτός... 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Προσέξτε να δείτε, οι επισκευές, η συντήρηση οχημάτων είναι. 

Το εμπόριο, το χονδρικό εμπόριο είναι. Το λιανικό όχι.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Οι επισκευές των αυτοκινήτων γιατί είναι εκτός;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Οι επισκευές αυτοκινήτων χρηματοδοτήθηκε από το τρέχον, 

τώρα που κλείνει. Χρηματοδοτήθηκε από το τρέχον που κλείνει τώρα. Τα 

συνεργεία που έχουν χρηματοδοτηθεί στο τελευταίο πρόγραμμα στο ΠΕΠ είναι 

άλλο πράγμα.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Από το 2014-2020.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Ναι. Τώρα κλείσανε, το Δεκέμβρη κλείσανε τα προγράμματα, 

ολοκληρώσεις δηλαδή. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Όχι, όχι, τα προγράμματα αυτά είναι γέφυρα. Στο '14-'20 θα μπουν. 

Απλούστατα, τα ΚΑΔ τα οποία μπήκανε στον πρώτο κύκλο αυτών των 

προγραμμάτων είναι τα συγκεκριμένα. Στο δεύτερο κύκλο καλό θα είναι όπως 

κάνατε την εισήγηση, θα μπουν άλλα ΚΑΔ, δεν θα μπουν τα ίδια.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Μιλάμε μέχρι χθες, μέχρι χθες, ο επισκευαστικός κόσμος του 

αυτοκινήτου δεν ήταν σε κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το λιανικό εμπόριο... 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Μέχρι χθες σε κανένα ΕΣΠΑ; Λάθος κάνεις, συγγνώμη. 

Χρηματοδότηση στο προηγούμενο υπήρχε, που έκλεισε τώρα. Στο '14-'20 θα 

μπουν πάλι, πάντως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, κ. Χαλόφτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο -  θες το λόγο; Έλα στο 

βήμα να καταγραφούν στα πρακτικά.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Το ίδιο δεν είναι, μην με σηκώνεις τώρα, γιατί έχω το πόδι μου, 

γι' αυτό. Αυτά που τρέχουν τώρα τα προγράμματα και όπως ακούσαμε και για 
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χρήματα που θα έρθουν εκτός από το ΕΣΠΑ και θα πάρουμε κι αυτά, πιστεύω 

ότι έχετε βγάλει, θα επαναφέρω εγώ το θέμα των Ομοσπονδιών... γιατί θα 

κλείσει η Ομοσπονδία του Πειραιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά την έγκριση, περιμένουμε την έγκριση του ... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ένα λεπτό, Πρόεδρε, να τοποθετηθώ και πες ό,τι θέλεις. Το έχω 

φέρει πάρα πολλές φορές σε όλα τα συμβούλια εδώ πέρα. Πραγματικά έχουμε 

πρόβλημα επιβίωσης. Η Ομοσπονδία κλείνει. Ένα αυτό. Είχατε υποσχεθεί στα 

προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια ότι ναι, θα το προχωρήσουμε, θα τα 

βγάλουμε, ήδη σας έχουμε δρομολογήσει και θα κάνουμε. Μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχει τίποτα. Άρα, αν περιμένετε να κλείσει η Ομοσπονδία, θα είμαστε 

ευχαριστημένοι όλοι εδώ στον Πειραιά. Ένα αυτό. Κι ένα δεύτερο θέμα, σας 

στείλαμε επιστολή, άκουσα προηγουμένως που είπε και ο συνάδελφος, για τους 

πρόσφυγες. Εμείς σας έχουμε στείλει σαν Ομοσπονδία του Πειραιά από τις 3 

του μηνός έγγραφο, το οποίο πάλι για άλλη μια φορά μας απαξιώνετε, δεν μας 

απαντήσατε αν τα Επιμελητήρια θα συμμετέχουν, όπως στείλαμε σε όλα τα 

σωματεία και στις υπόλοιπες Ομοσπονδίες ό,τι μπορέσουμε να προσφέρουμε σ' 

αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα που είμαστε μες στον Πειραιά που είναι μες 

στο λιμάνι, δυστυχώς για άλλη μια φορά το Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο του Πειραιά δεν μας απάντησε. Ακουσα προηγουμένως με 

ευχαρίστηση που είπατε ότι θα το αναρτήσετε στο διαδίκτυο τώρα... Όμως, 

είχατε την ευχέρεια και πήγατε, τα διάβασα, και στα Επιμελητήρια των Αθηνών. 

Άρα, η ευαισθησία των Επιμελητηρίων των Αθηνών είναι περισσότερη από την 

ευαισθησία των Επιμελητηρίων του Πειραιά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο τώρα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Έλα, Πρόεδρε, αφού για το ίδιο θέμα είναι. Είναι για το ίδιο 

θέμα. Καλά κάνατε κι εγώ το επικροτώ, αυτές τις κινήσεις τις επικροτώ. Αλλά 

τουλάχιστον εδώ σαν φορέας του Πειραιά, μες στον Πειραιά είναι, μες στο 
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λιμάνι, αν τα Επιμελητήρια σ' αυτή τη δύσκολη και οι Ομοσπονδίες που σας 

καλούν δεν απαντάτε σε τέτοια θέματα, τουλάχιστον την ευαισθησία των 

Ελλήνων την έχουμε δείξει και την ξέρουμε. Γιατί λοιπόν δεν μας απαντήσατε 

εάν συμμετέχουμε κι εσείς να ενεργοποιήσετε και τα υπόλοιπα σωματεία, όλους 

τους βιοτέχνες που έχουμε αν μπορούν να προσφέρουν και η Ομοσπονδία του 

Πειραιά έχει ξεκινήσει αυτό το έργο εδώ πέρα, να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, 

ρε παιδί μου. Αυτό που μπορούμε. Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, είναι το θέμα της 

υγιεινής που είναι το κυριότερο θέμα. Δεν έχουν ένα χαρτί, μία οδοντόκρεμα, 

κάτι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Καταρχήν, συμμετείχαμε στις συσκέψεις 

της Περιφέρειας και.... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, δεν ξέρω αν συμμετείχατε, εγώ σας ρωτάω σαν 

Ομοσπονδία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα ένα, απαντάμε ένα ένα όμως. Λοιπόν, είπατε για θέματα 

υγιεινής. Ο ΟΛΠ δεν δέχθηκε, ο ΟΛΠ δεν δέχθηκε κανένας να μπει μες στο 

λιμάνι. Λέει αναλαμβάνει όλη την καθαριότητα, τους κανόνες υγιεινής και 

πραγματικά ο ΟΛΠ είπε ότι εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα το 

λιμάνι να το έχουμε και καθαρό και τους ανθρώπους αυτούς να τους παρέχουμε 

τα πάντα. Άρα, λοιπόν, με τη μία αυτομάτως δεν χρειάστηκε τη βοήθεια 

βιοτεχνικών, υδραυλικών και ηλεκτρολόγων... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αν θα πάμε ένα βουρτσάκι στα παιδάκια θα μας το απαγορεύσει 

ο ΟΛΠ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν σου απαγορεύει. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Άμα πάμε μία οδοντόκρεμα θα μας την απαγορεύσει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν στην απαγορεύει.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εγώ αυτό είπα, είδη καθαριότητας. Μέσα ομως στην υγιεινή 
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είναι κι αυτά. Δεν είναι μόνο ... Και μετά, τα τρόφιμα, θα μας απαγορεύσει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, κανένας δεν απαγορεύει. Μα υπάρχουν φορείς... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πήγατε στην Περιφέρεια του Πειραιά, εγώ δεν με ενδιαφέρει για 

την Περιφέρεια και καλά κάνει η Περιφέρεια. Εμείς σαν Ομοσπονδία ξεκινήσαμε 

έναν αγώνα και ... προς όλα τα σωματεία της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ πέρα 

και στους Δήμους και στην Περιφέρεια στείλαμε .... Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

που εκπροσωπούμε εμείς γιατί δεν μας απάντησε, αυτό ρωτάω. Σας στείλαμε 

έγγραφο στις 3 του μηνός, συμμετέχετε ή δεν συμμετέχετε; Αυτό θέλω να μου 

απαντήσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως Επιμελητήριο; Ενημέρωση μας κάνατε. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Σας στείλαμε αν συμμετέχετε. Κάνετε λάθος. Πάλι τα έγγραφα 

να τα ξαναφέρουμε εδώ να τα διαβάζουμε στα συμβούλια, Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα ενημέρωση κάνατε. Συγγνώμη, το Επιμελητήριο να 

συμμετέχει, τι να ...  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν σας ενημερώνουν τότε. Τι να κάνω εγώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δηλαδή πάλι να φέρω τα έγγραφα εδώ πέρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Θα μου απαντήσετε όμως, έτσι; Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Διευθυντά, μπορούμε να έχουμε το έγγραφο που έχει στείλει η 

Ομοσπονδία; Έστειλε η Ομοσπονδία λέει ότι αυτή τη στιγμή ... αν 

συμμετέχουμε εμείς σε κάποιες δράσεις, δεν ξέρω...  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

46 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Στις δράσεις που έχουμε στείλει για τους πρόσφυγες. 3 του 

μηνός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορούμε λιγάκι να δούμε αν υπάρχει τέτοιο έγγραφο;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Γιατί, με διαψεύδεις σ' αυτό που σου λέω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το δούμε λιγάκι τώρα. Θα ενημερώσουμε τον κ. Μουστάκα 

μετά. Τέλος πάντων, κλείνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 κ. Κανακάκη, μπορείς να μας ενημερώσεις για τη διαδικασία του ΟΛΠ 

τελικά; Το αφήσαμε από την αρχή, από το 1ο θέμα, μία ενημέρωση λιγάκι τι θα 

αντιμετωπίσουμε τώρα με το καινούριο καθεστώς στο κομμάτι της 

ναυπηγοεπισκευής για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μες στο λιμάνι 

και επιχειρήσεις που είναι εκτός λιμανιού, που δουλεύουν με το λιμάνι. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Έγινε μια επίσκεψη από το Επιμελητήριο στον 

Υπουργό Ναυτιλίας, που εγώ δυστυχώς δεν μπορούσα να συμμετέχω γιατί 

ήμουν στον ΟΛΠ εκείνη την ημέρα δεσμευμένος. Σκοπός απ' ό,τι κατάλαβα της 

επίσκεψης ήταν η αναζήτηση της επόμενης ημέρας αφού κατοχυρώθηκε στην 

Cosco το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας.  

 Δυστυχώς, το Υπουργείο Ναυτιλίας δεν μπορεί να παρέμβει γιατί τη 

σύμβαση παραχώρησης την διαμορφώνει μετά από κάποια διαβούλευση... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό, να διαβάσω λίγο το κείμενο που έστειλε ο κ. 

Μουστάκας.  

 "Προς ΕΒΕ, ΣΥΡΙΖΑ. Προς ΕΒΕ, ΣΥΡΙΖΑ. Κοινοποίηση....  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Το έγγραφο το δικό μας;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το υπογράφει ο Δημήτριος Μουστάκας και ο γενικός γραμματέας 

Βαζαίος Χαράλαμπος. Μισό λεπτό.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Άσχετα αυτό, αυτό τι είναι; Για διαβάστε, αυτό είναι άλλο 
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έγγραφο. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κοινοποίηση προς ΓΣΕΒΕΕ.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αυτό είναι άλλο, Πρόεδρε, που διαβάζετε. Δεν έχει καμία σχέση. 

Αυτό το έγγραφο είναι αυτό που είπα εγώ; Αυτό είναι μια κοινοποίηση που 

είχαμε στείλει τότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία δουλειά αυτό με το έγγραφο 

που διαβάζεις. Και κάναμε κοινοποίηση παντού. Είσαι εκτός θέματος. Άλλο είναι 

το έγγραφο που έχουμε στείλει. Τι δουλειά έχει αυτό το έγγραφο;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εμείς αυτό έχουμε. Μισό λεπτό, θα το δούμε. Θα ψάξουμε και 

παραπέρα, αλλά εμείς μόνο αυτό έχουμε.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, θέλω να είστε λίγο προσεκτικός σ' αυτά που λέμε 

τώρα. Έχει καμία δουλειά με το θέμα αυτό;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Να ολοκληρώσω τα περί ναυπηγοεπισκευής και λιμανιού και τα 

ΕΒΕ, ΣΥΡΙΖΑ τα βρίσκετε μεταξύ σας. Δεν απασχολούν εμάς.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνουμε λίγο ησυχία. Ευχαριστώ πολύ. 

 Δυστυχώς, εκείνη την ημέρα που πήγαν στον Υπουργό, τον κ. Δρίτσα, 

δεν μπορούσα να συμμετέχω. Βέβαια, όπως είπα προηγουμένως έχει φύγει από 

τα χέρια του Υπουργείου Ναυτιλίας το θέμα του λιμανιού και έχει πάει στη 

διαχείριση του ΤΑΙΠΕΔ, στον κ. Πιτσιόρλα. Εδώ και δύο μήνες περίπου κρίθηκε 

πλειοδότης η COSCO, η μοναδική προσφορά που υπήρχε και μία σύμβαση η 

οποία είχε έρθει με κακό τρόπο σε διαβούλευση, εμείς σαν 

ναυπηγοεπισκευαστές είχαμε κάνει την παρέμβασή μας και μέσα εκεί 

συμπεριλαμβάνεται η συνέχιση της ύπαρξής μας. Δηλαδή, συνεχίζουν να 

υπάρχουν οι ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις στο χώρο της ζώνης, γίνονται 

συμβάσεις για 36 και 22 χρόνια αντίστοιχα, υπάρχει η ελεύθερη διακίνηση 

εργαζομένων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χώρο, η COSCO είναι 

υποχρεωμένη να συντηρεί υποδομές, δεξαμενές και να τις παρέχει έναντι 

ανταγωνιστικού τιμολογίου στους χρήστες. Και έχει και υποχρέωση επένδυσης 

να φέρει δύο πλωτές δεξαμενές, κάτι που λείπει από το χώρο της 
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ναυπηγοεπισκευής, 55 εκατομμύρια επένδυση.  

 Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι εγώ προσωπικά και οι περισσότεροι 

ναυπηγοεπισκευαστές ότι τασσόμαστε κατά της πώλησης, κατά της 

παραχώρησης του λιμανιού, ότι επιθυμούμε τον δημόσιο χαρακτήρα του, γιατί 

αν η χώρα μας παραχωρήσει, πουλήσει, πείτε το όπως θέλετε, όλα αυτά τα 

στοιχεία που μπορούν να αποφέρουν την επόμενη μέρα την ανάπτυξη, δεν 

ξέρω από πού θα περιμένουμε την καλυτέρευση της ζωής μας και της κοινωνίας 

μας. 

 Εν πάση περιπτώσει, είναι δεδομένο ότι το λιμάνι πωλείται. Το λιμάνι το 

παίρνει η Cosco, οι Κινέζοι κι εμείς οι ναυπηγοεπισκευαστές συνεχίζουμε να 

παραμένουμε στο χώρο μας και να ασκούμε τη δραστηριότητά μας. Όλα αυτά 

έγιναν με παρέμβαση του ΣΕΝΑΒΙ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής 

Βιομηχανίας και εκτός αυτών μέσα από τον ΟΛΠ φτάσαμε στην επίτευξη του 

διακανονισμού των οφειλών των επιχειρήσεων προς τον Οργανισμό Λιμένος 

Πειραιά, οι οποίες ήταν περίπου 3,6 εκατομμύρια ευρώ, μειώνονται κάτω από το 

70% και διακανονίζονται σε αέναο χρόνο. Και όταν αέναο εννοώ ότι μέχρι 

50.000 οφειλές 350 ευρώ το μήνα, μέχρι 100.000 600, μέχρι 200.000 700 και 

1.000 όταν είναι παραπάνω από 200.000. Αυτό σημαίνει αέναο χρόνο, σημαίνει 

για να εξοφληθούν κάποιες υποχρεώσεις θα περάσουν 30-40 χρόνια. Αυτό δίνει 

το δικαίωμα στις επιχειρήσεις αυτές που περνάνε 8 χρόνια ύφεση να 

παραμείνουν ζωντανές και να συνεχίσουν να υπάρχουν και την επόμενη μέρα, 

για να μπορέσουν να προσφέρουν στην τοπική και στην εθνική οικονομία. 

 Αυτό που θα έπρεπε να δούμε πηγαίνοντας στον κ. Δρίτσα θα ήταν η 

ΡΑΛΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων που είναι υπό διαμόρφωση και που θα είναι ο 

ελεγκτικός μηχανισμός τήρησης της σύμβασης παραχώρησης. Είναι ακόμα υπό 

διαμόρφωση αυτός ο Οργανισμός και θα ολοκληρωθεί η παραχώρηση της 

σύμβασης όταν είναι έτοιμη η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. Για το θέμα αυτό αν 

έχουμε κάποιες προτάσεις μπορούμε να τις κάνουμε στο Υπουργείο, είναι ακόμα 

ανοιχτές.  
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 Εμείς η ναυπηγοεπισκευή αφού λύσαμε το θέμα με τον ΟΛΠ και με το 

ΤΑΙΠΕΔ προχωράμε να λύσουμε και το θέμα με τους εργαζόμενους του χώρου, 

προκειμένου να προχωρήσει ο χώρος της ναυπηγοεπισκευής στην ανάπτυξη. 

Είμαστε, ξεκινήσαμε, κάναμε την πρώτη συνάντηση και θεωρώ ότι πολύ 

σύντομα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και να συμφωνήσουμε σε κάποια 

πράγματα που και οι εργαζόμενοι θα ζουν με αξιοπρέπεια αλλά κι εμείς θα 

μπορούμε να φέρουμε, να επαναφέρουμε τον ελληνόκτητο στόλο να 

επισκευάζεται στη χώρα μας.  

 Δεν έχω άλλα πράγματα να πω γύρω από το λιμάνι και τη 

ναυπηγοεπισκευή. Αυτό που προωθούμε είναι ένα Ινστιτούτο Καινοτομίας, 

υπάρχουν πάρα πολλές καινοτόμες ιδέες στο χώρο μας που με τη σχετική 

στήριξη από προγράμματα, όπως σας είπε και ο κ. Χαλόφτης προηγουμένως, 

μπορούμε να προχωρήσουμε, να εκφραστούν και να υλοποιηθούν μέσα από 

κάποια κλάστερς, που κι αυτά τα έχουμε μπροστά μας, να υλοποιηθούν αυτές οι 

ιδέες.  

 Θα ήθελα να πω ότι εμείς σαν ΒΕΠ πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά τη 

δημιουργία των κλάστερς. Οι ναυπηγοεπισκευαστές το 95% είναι μέλη αυτού 

του Επιμελητηρίου. Παρ' όλα αυτά η κα Τζάκρη πήγε στο ΕΒΕΠ και προσπαθεί 

με το ΕΒΕΠ να κάνει κλάστερ ναυπηγοεπισκευής. Το ΕΒΕΠ έχει ως μέλη το 5% 

των ναυπηγοεπισκευαστών. Εδώ είναι το 95%. Πρέπει να το δούμε λίγο πιο 

σοβαρά, να δημιουργήσουμε όχι ένα αλλά κάποια κλάστερς. Σ' αυτό θα 

βοηθήσει εάν εκλαϊκεύσουμε την έννοια των κλάστερς. Και θα έπρεπε να δούμε 

κάποιες ημερίδες με τον κ. Χαλόφτη ή από κάποιους άλλους κυρίους τι σημαίνει 

κλάστερ. Εγώ συμμετάσχει σε κάνα δύο, παρ' όλα αυτά δεν το έχω καταλάβει 

πολύ καλά το θέμα. Η συμμετοχή μας ήταν μέχρι πρότινος πώς θα πάρουμε 30, 

50, 100 χιλιάδες ευρώ για κάποια πράγματα και μέχρι εκεί είμαστε. Να δούμε 

όμως κλάστερ επί της ουσίας, πώς μπορούμε να παράγουμε, πώς μπορούμε να 

αποδώσουμε. Πώς μπορούμε αυτά να τα κάνουμε εργαλείο στα χέρια μας για 

την ανάπτυξη.  
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 Αυτά, ευχαριστώ. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Τώρα πληρώνουμε ένα ενοικιοστάσιο. Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει και θα 

το πληρώνουμε στην Cosco. Βέβαια, επειδή τα τελευταία χρόνια για διάφορους 

λόγους είχαν γίνει υπέρογκες και εξωπραγματικές αυξήσεις, αυτές καταφέραμε 

να τις φέρουμε σε ανεκτό επίπεδο, να τις μειώσουμε. Και να κάνουμε αυτό που 

έκανε και το Ελληνικό Δημόσιο, όπου ενοικίαζε μείωσε 40%, να το κάνουμε κι 

εμείς. Η COSCO, δηλαδή ο ΟΛΠ θα συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί. Αλλά 

στα συμφέροντα, η Cosco αγοράζει εταιρεία, ενεργητικό και παθητικό, αγοράζει 

μια εταιρεία σε λειτουργία. Θα συνεχίσει ο ΟΛΠ να υπάρχει αλλά κάτω από τη 

διοίκηση, τη διαχείριση της Cosco.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

ΠΑΛΛΑΣ: Οι πλωτές δεξαμενές που είπες είναι αυτές που λέγαμε 30 χρόνια 

τώρα θα κάνει το κράτος;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Οι πλωτές δεξαμενές είναι αυτές που λέγαμε από τη δεκαετία 

του '70 ότι χρειάζεται να υπάρχουν στη ναυπηγοεπισκευή. Σωστά. Ε, τώρα 

ελπίζουμε, όχι ελπίζουμε, έχει μπει στις προϋποθέσεις να τα κάνει η Cosco.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που 

ήσασταν εδώ, όλους τους συναδέλφους.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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