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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ   ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ    ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ   ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ    ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΟΘΩΝΑΣ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ    ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  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: Συνάδελφοι, αναμένοντας τον Υπουργό να ξεκινήσουμε εμείς με τους 

παρόντες να ξεκινήσουμε λιγάκι το Διοικητικό Συμβούλιο, να κάνουμε μια ενημέρωση και 

να βάλουμε κάποια θέματα και μόλις έρθει ο Υπουργός συνεχίζουμε.  

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 30/05/2016. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος συνάδελφος; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Εκθεσιακή Πολιτική - Συμμετοχή στην 81η Δ.Ε.Θ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε στείλει ένα έγγραφο και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις Ενώσεις και στα σωματεία, το βάλαμε και στον Τύπο, 

όποιοι συνάδελφοι θέλουν βιοτέχνες να συμμετέχουν στην Εκθεση θα έχει ένα 

περίπτερο, πολύ μεγάλο περίπτερο εκεί η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων και θα 

μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν όλες οι επιχειρήσεις μέλη μας, βιοτεχνικές και 

παραγωγικές επιχειρήσεις. Το θέμα είναι με τη μόνη διαφορά ότι έχει ένα 

κόστος 17 ευρώ/τ.μ., το οποίο είναι διαρρύθμιση. Σαν χώρος είναι δωρεάν. 

Τώρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και υπάρχει πρόβλημα στους - έρχεται 

ο Υπουργός, μετά τον Υπουργό θα συνεχίσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο και 

έχουμε κι άλλα θέματα, έχουμε το σοβαρό θέμα που είναι η παράνομη πλέον 

δραστηριότητα. 
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 Δυστυχώς, οι νόμιμες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον ένα τεράστιο 

πρόβλημα, πολλοί συνάδελφοι έχουν σταματήσει, έχουν κάνει διακοπή, 

δημιουργείται ένας αθέμιτος ανταγωνισμός, δεν μπορεί να λειτουργήσει η 

επιχειρηματικότητα στη χώρα μας αθέμιτα, όταν αυτή τη στιγμή ο καθένας σε 

κάθε αυλή, σε κάθε γειτονιά σε κάθε χώρο κάνει δραστηριότητα επιχειρηματική.  

 Εμείς ως Επιμελητήριο, ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο θα στηρίξουμε τις 

νόμιμες βιοτεχνικές επιχειρήσεις με οποιοδήποτε μέσο και οτιδήποτε χρειαστεί 

και το νομικό μας τμήμα, γιατί δυστυχώς θα κλείσουν κι αυτές ήδη που 

υπάρχουν που λειτουργούν νόμιμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γι'αυτό κλείσανε αυτοί, γιατί δεν μπορούσαν να λειτουργούν και 

να πληρώνουν αυτά τα έξοδα. Πρέπει να μας κάνουν απαλλαγές ώστε να 

μπορούμε να λειτουργούμε νόμιμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και καλό είναι τώρα που παρευρίσκονται και σωματεία εδώ να 

καθήσουμε μετά να κάνουμε και μία μεταξύ μας κουβέντα για να δούμε πώς θα 

το χειριστούμε πλέον, πώς θα χειριστούμε όλοι μαζί αυτό το πρόβλημα πλέον 

γιατί έχει καταντήσει... 

 Καλωσορίζουμε τον κ. Μάρδα, τον κ. Υπουργό Εξωτερικών. 

 

 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δημήτριο Μάρδα για 

τις Επενδυτικές Εξαγωγικές Ευκαιρίες.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μάρδας όπως ξέρετε είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, έχει 

το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, έχει μια τεράστια εμπειρία γιατί συμμετείχε 

στον ΟΠΕ, στον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, αρκετά έτη. Γνωρίζει 
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ακριβώς τι σημαίνει επιχειρηματικότητα και πώς το Υπουργείο Εξωτερικών 

μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων 

προς τα έξω, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια φτάσαμε σε κάποια λογική, 

σταματήσαμε εμείς να παράγουμε και μόνον κάναμε εισαγωγές. Και δυστυχώς 

στηρίχθηκε όλο αυτό το σύστημα ότι πολύ εύκολα τιμωρούσαν τον Ελληνα 

βιοτέχνη, τον Ελληνα παραγωγό και πολύ απλόχερα δίναμε χώρο σε εισαγωγές. 

Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θ' αλλάξει, το πάθημά μας πρέπει να γίνει 

μάθημα, πρέπει να ξαναπάρει η επιχειρηματικότητα μπροστά, πρέπει να 

ξαναμπούμε στη λογική ότι παράγουμε, δημιουργούμε και μπορούμε πλέον και 

να εξάγουμε κι έχουμε και καλά και ποιοτικά προϊόντα και τεχνογνωσία και 

μπορούμε να βγούμε στις παγκόσμιες αγορές.  

 Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει μια πάρα πολύ καλή Υπηρεσία, με 

επικεφαλής τον Υπουργό μας που είναι δίπλα μας, μπορεί να μας βοηθήσει και 

γι' αυτό είναι εδώ. Και για να μας εξηγήσει τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς να 

του πούμε τους προβληματισμούς μας γιατί είμαστε ένα αμιγές Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο, μπορούμε κι εμείς να πούμε τι έχουμε αντιμετωπίσει και τι 

μπορούμε από κοινού να κάνουμε. Να ξέρει ο κ. Υπουργός ότι είμαστε δίπλα 

του σε ό,τι χρειαστεί και όπως μας χρειαστεί και αυτός είναι και ο ρόλος του 

Επιμελητηρίου. Ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός, δεν είμαστε συνδικαλιστικό 

όργανο, είμαστε ένα όργανο, τα Επιμελητήρια είναι ένα όργανο συμβουλευτικό 

προς την Πολιτεία, είναι ο ενδιάμεσος φορέας μεταξύ Πολιτείας και μελών. 

 κ. Υπουργέ, καλώς ήλθατε στο Επιμελητήριό μας. Θα σας δώσουμε το 

λόγο, έχετε το ελεύθερο, από κάτω είναι και σωματεία βιοτεχνικά είναι και 

βιοτέχνες είναι και άνθρωποι που πραγματικά αγωνίζονται και δημιουργούν. 

 Να καλωσορίσουμε και τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Πειραιά τον κ. Μπενέτο, που είναι σήμερα μαζί μας. Και Πρόεδρος του 
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INSULEUR, είναι στα Νησιωτικά Επιμελητήρια ο κ. Μπενέτος. Στα Ευρωπαϊκά 

Νησιωτικά Επιμελητήρια.  

 κ. Υπουργέ, έχετε το λόγο. 

ΜΑΡΔΑΣ: κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ό,τι σας πω είναι γραμμένα στο 

πόρταλ του Υπουργείου Εξωτερικών και μπορείτε να τα βρείτε και θα 

συνιστούσα να το παρακολουθείτε γιατί σας δίνουμε πληροφορίες με την 

βοήθεια των οποίων μπορείτε να γλιτώσετε χρήματα καταρχάς. Δεύτερον, 

μπορείτε να αποκτήσετε κάποιες πληροφορίες που θα σας είναι χρήσιμες. Αυτές 

τις πληροφορίες συνήθως κάποιος τις αγοράζει από μία εταιρεία συμβούλων 

επιχειρήσεων. Εμείς τις δίνουμε χωρίς καμία επιβάρυνση δική σας και είναι 

εύλογο ότι σύμφωνα με τις υφιστάμενες απόψεις ή αντιδράσεις υπάρχει μια 

θετική επίπτωση των πληροφοριών που δίνουμε, γιατί όποιος τις χρησιμοποιεί ή 

αποφασίσει ή να τις χρησιμοποιήσει θα δει ότι πράγματι μπορεί να έχει ένα 

όφελος.  

 Λοιπόν, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δεν θα αναφερθώ στα θεσμικά το 

ότι έχουμε συστήσει επιτροπές έτσι ώστε να βελτιώσουμε το περιβάλλον σε 

θέματα εξωστρέφειας κ.λπ., κ.λπ.. Εμείς σκεφτόμαστε να ανοίξουμε 15 νέα 

γραφεία στο εξωτερικό σε περιοχές που ήταν πάρα πολύ μακριά από εσάς με 

την έννοια ότι δεν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον από τη μεριά της χώρας. Αυτές 

βρίσκονται και στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική και στην Απω Ανατολή. Και 

για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με σας τα διμερή Επιμελητήρια 

και τους διάφορους Συνδέσμους Βιομηχανιών της χώρας που μας δίνουν 

διάφορες πληροφορίες και επίσης μαζί τους, μαζί σας και μαζί τους 

συνδιοργανώνουμε πλέον κάποιες εμπορικές αποστολές γιατί βλέπουμε ότι έτσι 

οι επιδόσεις είναι πολύ καλύτερες. Και επιδόσεις μετράμε στο τι πουλάμε σε 

τελική ανάλυση. Δηλαδή τι παραγγελίες κλείνουμε.  
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 Για φέτος οργανώνουμε, έτσι τελείως απολογιστικά σας το λέω, 13 μικτές 

διυπουργικές επιτροπές. Τι είναι αυτές οι μικτές διυπουργικές επιτροπές. 

Βρίσκονται δύο κυβερνήσεις, τα σχετικά Υπουργεία και υπογράφουμε ένα 

πρωτόκολλο συνεργασίας και στην ουσία βάζουμε κάποιες σιδηροτροχιές πάνω 

στις οποίες θα κινηθούν τα τρένα τα οποία θα βάλουμε εμείς, η ταχύτητα 

εξαρτάται απο εμάς και τους απέναντι και σε γενικές γραμμές μέσω αυτών των 

μικτών διυπουργικών επιτροπών συσφίγγουμε τις σχέσεις μας τις πολιτικές και 

τις οικονομικές, ακόμα και τίποτα να μην γίνει, που αυτό είναι μια ακραία 

περίπτωση που δεν υφίσταται, ακόμα και τίποτα να μην γίνει, μόνο το γεγονός 

ότι ερχόμαστε σε μία επαφή, συζητάμε, προσπαθούμε ν' αρχίσουμε κάπου να 

συνεργαζόμαστε, αυτό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλλά σε τελική ανάλυση 

πάντοτε κάτι γίνεται, όχι απλώς κάτι γίνεται, επειδή αυτές εδώ 

επαναλαμβάνονται οι μικτές διυπουργικές επιτροπές κάθε φορά εξειδικεύονται 

σε ζητήματα τα οποία είναι πιο ακριβή και πιο εμπεριστατωμένα, με την έννοια 

ότι από ένα γενικόλογο πλαίσιο προσφεύγουμε σε μία εξειδίκευση. 

 Θα φέρω ένα παράδειγμα. Βρεθήκαμε τώρα στην Κένυα, βέβαια με την 

Κένυα δεν είχαμε στο παρελθόν κάποια τέτοια συνεργασία, αλλά την 

εξειδικεύσαμε αυτή τη συνεργασία σε τρεις τομείς και σ' αυτούς τους τρεις 

τομείς θα υπογράψουμε μια συμφωνία στο πλαίσιο μιας μικτής διυπουργικής 

επιτροπής. Ο ένας τομέας είναι οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, 

ενδιαφέρονται πάρα πολύ γι' αυτο και συγκαλούμε την επόμενη βδομάδα μια 

συνάντηση με όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις 

εναλλακτικές μορφές ενέργειας να έρθουν στο Υπουργείο Εξωτερικών για να 

δούμε πώς μπορούμε να μεθοδεύσουμε αυτή τη συνεργασία. Δεύτερος τομέας 

είναι η λεγόμενη "γαλάζια οικονομία", θέλουνε να μάθουν πέντε πράγματα για 

τις ιχθυοκαλλιέργειες και όλα τα σχετικά και η τρίτη που ενδιαφέρει κι εδώ εσάς 

το λιμάνι, είναι ότι θέλουν να στείλουν από 50 έως 100 άτομα για να 
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εκπαιδευτούν στις σχολές του Ναυτικού που έχουμε, όχι του Πολεμικού 

Ναυτικού, του Εμπορικού Ναυτικού και θα πληρώσουν βέβαια γι' αυτή τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 Τέτοιου είδους συμφωνίες επιδιώκουμε να κλείνουμε και όχι γενικές. 

Αλλά αν δεν καταφέρουμε να κλείνουμε τέτοιου είδους συμφωνίες τουλάχιστον 

βάζουμε ένα πλαίσιο και μέσα απ' αυτό το πλαίσιο μετά εξειδικεύουμε τις 

διάφορες δουλειές που έχουμε να κάνουμε.  

 Εχουμε ένα πόρταλ, το οποίο δεν το επισκέπτεστε ακόμα πολλοί. Αλλά 

χάνετε χρήματα καθώς δεν το επισκέπτεστε. Και θα σας πω με ποια έννοια. 

Εχουμε ανακοινώσει από 70 χώρες καταστήματα, διευθύνσεις, μέιλ, τηλέφωνα, 

φαξ και ό,τι χρειάζεστε καταστημάτων ντελικατέσσεν. Αυτό τι σημαίνει. Αν είναι 

κάποιος μικρός επιχειρηματίας εδώ ο οποίος ασχολείται με τα τρόφιμα και 

παράγει κάποια τρόφιμα μιας μικρής ποσότητας, αλλά έχουν μια φινέτσα, έχουν 

ένα πακετάρισμα, μια ποιότητα υψηλή, δεν χρειάζεται ούτε να τρέχει σε μας, 

ούτε να τρέχει στο Enterprise Greece, ας έρθει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, 

ούτε να τρέχει σε εταιρείες συμβούλων. Μπαίνει μέσα ψάχνει, παίρνει 

διευθύνσεις, γράφει, έχει μια πρώτη επαφή και μετά αρχίζει κάποιες δουλειές. 

Αυτές τις διευθύνσεις που παλαιότερα τις αγοράζατε, γιατί υπάρχουν βάσεις 

δεδομένων και κάποιος αν τις χρειαστεί πρέπει να πληρώσει γιατί κι αυτές οι 

βάσεις δεδομένων γίνονται με έναν κόπο σε τελική ανάλυση, αλλά εν πάση 

περιπτώσει είναι μια δουλειά δικιά μας, μαζέψαμε εμείς τα στοιχεία, τα 

καταγράψαμε και τα προσφέρουμε.  

 Επίσης υπάρχει μία ανάρτηση 7.000 διευθύνσεων, αυτή ήταν η αρχική 

βάση, έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός, που αναφέρεται σε πάνω από 24 κλάδους 

προϊόντων, όχι υπηρεσιών, προϊόντων. Που σημαίνει εάν κάποιος έχει ένα 

μηχανουργείο και παράγει κάποια ελατήρια και θέλει να βρει κάποιον για να 

πουλήσει κάτι, μπορεί να μπει να βρει διευθύνσεις, να βρει τα φαξ, τα μέιλ, 
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τηλέφωνα και ν' αρχίσει τουλάχιστον μια επαφή. Και αυτό κάτι είναι κι αυτό το 

προσφέρουμε δωρεάν.  

 Εχουμε φτιάξει έναν όπως λέμε οδικό χάρτη συνεργασίας με την Γαλλία, 

τη Γερμανία και το μεθοδεύουμε για το Βέλγιο και την Ιταλία. Τι είναι αυτός ο 

οδικός χάρτης συνεργασίας. Είναι ένας χάρτης ο οποίος προσδιορίζει χώρους 

πάνω στους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε. Και μέσα από αυτούς τους 

χώρους εξειδικεύουμε και περπατούμε και κάνουμε αυτά τα οποία θέλουμε να 

κάνουμε. Με τη Γερμανία έχουμε κάνει το εξής, σε συνεργασία με το 

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. Τι έκανε το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο; 

Μάζεψε όλα τα μέλη του, έκανε μια βάση δεδομένων και βέβαια όπως ξέρουμε 

έχουμε πολλές μικρές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι δυναμικές, δεν είναι 

μεγάλες αλλά καταφέρνουν να επιβιώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και έχουν 

και τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες εξαγωγές και δεν ξέρουν πώς να κάνουν 

εξαγωγές. Μάζεψαν λοιπόν όλες αυτές τις επιχειρήσεις και στείλανε στην 

Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων της Γερμανίας και στην Ενωση Βιομηχανιών της 

Γερμανίας όλη αυτή τη βάση δεδομένων και τους είπαμε το εξής απλό: 

αναρτήστε αυτή τη βάση δεδομένων, που είναι γραμμένη στα γερμανικά, 

αναρτήστε την στα πόρταλ σας έτσι ώστε οι μεγάλες γερμανικές εταιρείες να 

δουν τι ελληνικές υπάρχουν στους κλάδους που ενδιαφέρονται και ας αρχίσουν 

σιγά σιγά να κάνουν κάποιες δουλειές. Αυτό θα το ζητήσουμε και αντίστροφα, 

δηλαδή να μας δώσουν αυτοί τη δικιά τους βάση δεδομένων έτσι ώστε οι μικροί 

δικοί μας ν' αρχίσουν να ψάχνουν τους μεγάλους μήπως και φτάσουν σε ένα 

σημείο συνεργασίας, έτσι ώστε να παράγουν κάποια ανταλλακτικά, κάποιο 

κομμάτι μιας προστιθέμενης αξίας και να αναπτυχθεί αυτή η συνεργασία 

ανάμεσα σ' αυτούς και σε μας έτσι ώστε οι δικές μας μικρές επιχειρήσεις να 

πάρουν και μια τεχνογνωσία και να έχουν κάποιον πελάτη όπου μπορούν να 

δίνουν κάποια πράγματα. 
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 Αυτή την πλατφόρμα μας την προσέφερε το Ελληνογερμανικό 

Επιμελητήριο δωρεάν, όχι σε μας, σε όλα τα διμερή Επιμελητήρια της χώρας, το 

έχουμε δώσει και στο Ελληνογαλλικό και στο Ελληνοαμερικανικό, στο 

Ελληνοϊσπανικό, στο Ελληνοσουηδικό, έτσι ώστε να μαζέψουν αυτοί τα δικά 

τους τα μέλη, να κάνουμε μια βάση δεδομένων και σιγά σιγά να περπατήσουμε. 

Θέλαμε να πάμε στη Γερμανία και να κάνουμε μια παρουσίαση αυτής της 

δουλειάς, δεν καταφέραμε λόγω του καλοκαιριού, θα την κάνουμε το 

Σεπτέμβρη. Αλλά αυτός ο μηχανισμός της υπεργολαβίας που είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγμένος σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, είναι ελάχιστα ανεπτυγμένος σε 

μας. Και μέσα απ' αυτή την ιστορία μπορούν κάποιες επιχειρήσεις να βρουν 

κάποιον πελάτη μεγάλο Γερμανό επαναλαμβάνω ή Ιταλό ή Βρετανό και να κάνει 

κάποιες δουλειές εξυπηρετώντας μ' αυτό τον τρόπο την επιχείρησή του.  

 Θα βρεθώ λίγο σε έναν άλλο χώρο που έχει σχέση με τις επενδύσεις, 

ενδιαφερόμαστε όχι μόνο για την προώθηση των εξαγωγών αλλά για την 

προσέλκυση επενδύσεων και αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι επισκεπτόμαστε 

διάφορα κέντρα επενδυτικά, αυτά τα γνωστά τα funds, που έχουν πελάτες τους 

πίσω ένα σωρό επιχειρήσεις και κάνουμε μία παρουσίαση της ελληνικής 

οικονομίας. Τα αρνητικά της τα ξέρουν όλοι. Και τα θετικά της τα ξέρουν. Αυτό 

που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να προτάξουμε τα θετικά της ελληνικής 

οικονομίας και από 'κει και πέρα ό,τι αρνητικό υπάρχει υποστηρίζουμε, που έχει 

σχέση με το φορολογικό καθεστώς κι όλα αυτά τα βάρη τα οποία πληρώνετε 

εδώ και χρόνια, υποστηρίζουμε ότι από τη στιγμή που ανακάμπτει η ελληνική 

οικονομία όλα αυτά τα βάρη σιγά σιγά θ' αρχίσουν να απαλύνονται, οπότε το 

ξέρουν αυτό εδώ και αυτοί ενδιαφέρονται περισσότερο μέσω μιας 

μεσοπρόθεσμης πολιτικής τι ακριβώς μπορούν να εκμεταλλευθούν από τη χώρα. 

Αυτό το κάνουμε συστηματικά και δεν τους επισκεπτόμαστε και μετά τους 

βροντάμε και τους αφήνουμε αλλά σε διάφορα χρονικά διαστήματα ανά δίμηνο 
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τους στέλνουμε διάφορες πληροφορίες στα αγγλικά που προβάλλουν βέβαια τα 

διάφορα θετικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας προσπαθώντας να 

δημιουργήσουμε κάποιες προσδοκίες θετικές για τη χώρα. Αυτό θα το κάνουμε, 

ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε και για όλες τις πολυεθνικές που έχουν επενδύσει 

στα Βαλκάνια και την Τουρκία. Να τους στέλνουμε πληροφοριακό υλικό για το 

τι ακριβώς γίνεται στη χώρα, καθώς μπορεί βέβαια οικονομικά να έχουμε κάποια 

μειονεκτήματα σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά σε πολιτικό επίπεδο και σε ό,τι 

αφορά την πολιτική σταθερότητα της χώρας κάτω από οποιαδήποτε σενάρια και 

να δούμε την Ελλάδα είναι σαφώς πολιτικά σταθερή πιο σταθερή από όλες τις 

χώρες οι οποίες βρίσκονται γύρω μας και αυτό είναι ένας βασικός 

προσδιοριστικός παράγοντας οι οποίος επηρεάζει έναν ξένο επενδυτή στο 

πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής. Αυτοί οι επενδυτές μας ενδιαφέρουν 

και όχι κάποιοι που θέλουν να έρθουν μια δύο χρονιές να τελειώνουν, ν' 

αρπάξουν κάτι και να σηκωθούν να φύγουν.  

 Τώρα, εκείνο που κάναμε έτσι, σας ενημερώνω μήπως έχετε και κάποια 

δικά σας παιδιά, υπάρχει και το πρόγραμμα το Erasmus Plus. Και ανοίξαμε τις 

πρεσβείες μας σε όσους φοιτητές θέλουν να κάνουν πρακτική άσκηση στο 

Erasmus Plus. Τις πρεσβείες μας, τους εμπορικούς ακολούθους και τις 

πρεσβείες. Κι έτσι έχουμε φοιτητές, 63 ήταν η πρώτη φουρνιά που ήρθε, στην 

πρώτη, ακόμα βέβαια δεν έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμα, παίρνουν τα 

χρήματα τα παιδιά του προγράμματος και αντί να εργαστούν σε κάποια εταιρεία 

οπουδήποτε στον κόσμο μπορούν να εργαστούν στην Ελληνική Πρεσβεία και να 

έχουν μια γνώση το πώς λειτουργεί η Ελληνική Πρεσβεία, της αγοράς, της εκεί 

αγοράς και αυτό μετά μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο έτσι ώστε να 

απασχοληθούν μελλοντικά κάπου, καθώς πηγαινοέρχονται διάφοροι 

επιχειρηματίες, γνωρίζουν τα παιδιά κάποιους επιχειρηματίες και σε τελική 

ανάλυση μπορούν μετά να επικοινωνήσουν και να βρουν κάποια δουλειά. 
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 Εχουμε δύο παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα, αν και δεν είναι δική μας 

δουλειά, εμμέσως σχετιζόμαστε με αυτά που θα σας πω. Η πρώτη παρέμβαση 

είναι έχουμε ένα σύνολο μέτρων φορολογικού χαρακτήρα υπέρ των Ελλήνων 

εξαγωγέων έτσι ώστε εφόσον δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα για να πάτε 

σε μία εμπορική αποστολή ή να πάτε σε μία εμπορική έκθεση, να βρούμε τρόπο 

και έχουμε βρει κάποιους τρόπους που να βοηθούν μέσω φορολογικών 

κινήτρων να κάνετε αυτά τα οποία πρέπει να κάνετε. Αυτά τα έχουμε καταθέσει 

και εξετάζονται τώρα γιατί περιμένουμε να τελειώσουμε με αυτή τη λαίλαπα της 

πρώτης αναθεώρησης που είχαμε, της πρώτης έκθεσης αξιολόγησης για να 

περπατήσουμε σε τέτοιου είδους μέτρα και μία δεύτερη παρέμβαση έχουμε 

κάνει, έχουμε ετοιμάσει δηλαδή το τι πρέπει να γίνει, γιατί δουλεύουμε εδώ και 

4 μήνες και τελειώσαμε μια δουλειά στο πλαίσιο του Γραφείου που έχουμε, μία 

παρέμβαση η οποία αφορά τη μείωση του χρόνου έγκρισης μιας επένδυσης σε 

έξι έως οκτώ μήνες, από Χ χρόνια που κανείς ακόμα δεν ξέρει πόσο χρόνο 

χρειάζεται μία επένδυση η οποία στραβώνει κάπου. Δεν μας ενδιαφέρουν οι 

επενδύσεις οι οποίες δεν στραβώνουν. Το ζήτημα είναι όταν στραβώσει κάτι 

πώς θα το αντιμετωπίσουμε γρήγορα έτσι ώστε να τελειώσει αυτή η ιστορία.  

 Η πρόταση αρχίζει από τις ξένες επενδύσεις, με τις οποίες έχουμε μία 

σχέση λόγω αντικειμένου, αλλά βέβαια από τη στιγμή που εφαρμοστούν αυτοί 

οι κανόνες στις ξένες επενδύσεις καταλαβαίνετε, μετά περνούν και στις δικές 

μας, στις υπόλοιπες επενδύσεις.  

 Προσπαθούμε να ανοίξουμε τον ιατρικό τουρισμό και έχουμε αρχίσει μια 

πρώτη επαφή με τις κλινικές αποκατάστασης και έχουμε αρχίσει μια επαφή με 

όλο τον αραβικό κόσμο και το Ιράν και τη Ρωσία, όπου εκεί υπάρχουν πάρα 

πολλοί πελάτες και μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις δικές μας κλινικές 

αποκατάστασης. Αυτό σε συνεργασία με το Υπουργείο, με τον ΕΟΤ, με το 

Υπουργείο Τουρισμό. 
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 Εχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Τουρισμό ένα στρατηγικό σχέδιο για 

εκμετάλλευση των θερμών πηγών της χώρας, όπου εκεί μπορούν να αντληθούν 

πάρα πολλά χρήματα. Ηδη κάποιες άρχισαν να λειτουργούν αλλά υπάρχουν 

πάρα πολλές οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες.  

 Εχουμε ένα πρόγραμμα και είναι πολύ ευχάριστο να σας πω ότι σ' αυτό 

το πρόγραμμα στην Αγγλία τουλάχιστον εργάστηκαν και παιδιά που 

υπηρετούσαν στην Πρεσβεία μας με το Erasmus Plus και εμπορικοί ακόλουθοι 

και είχαμε μία συνεργασία ανάμεσα σ' αυτό τον κόσμο, στην Αγγλία είχαμε 

αρκετά παιδιά από το Erasmus Plus, ένα πρόγραμμα που λέγεται Window to 

Greece, όπου είναι διάφορες πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν οι πρεσβείες με 

σκοπό την προώθηση ελληνικών προϊόντων συγκεκριμένων κλάδων όμως, όχι 

γενικά κι αόριστα. Κρασιών, λαδιών και οτιδήποτε άλλο. Κάνουμε μια 

προσπάθεια να αδελφοποιήσουμε πέντε μεγάλες αγορές. Είναι της Πλάκας, του 

Μοναστηρακίου με του Καπαλί Τσαρσί, με του Ισπαχάν του Ιράν, με της 

Αιγύπτου, ξέχασα το όνομά της στο Κάιρο και με του Μαρόκου κάπου κάτω 

στην Καζαμπλάνκα που έχει, του Αλ Καλίλι, και της Καζαμπλάνκα μια τεράστια 

αγορά με διάφορα είδη λαϊκής τέχνης, τι θα αποφέρει αυτό το πράγμα. 

Καταρχάς θα μεταφέρονται διάφορα προϊόντα απ' όλες αυτές τις χώρες στα 

μαγαζιά τα δικά μας και τα ξένα και θα βλέπει κάποιος ο οποίος πηγαίνει στο 

Μοναστηράκι το τι γίνεται και στις άλλες χώρες, όταν θα πηγαίνει στην 

Καζαμπλάνκα θα βλέπει διάφορα πράγματα λαϊκής τέχνης από την Ελλάδα και 

σε γενικές γραμμές είναι κάτι το οποίο έχει, μπορεί να λειτουργήσει θετικά και 

σε επίπεδο τουριστών αλλά και σε επίπεδο μιας δράσης η οποία κάπου 

συνενώνει πέντε ιστορικές αγορές. Τη μόνη θετική απάντηση προς το παρόν 

την έχουμε από την Τουρκία. Είναι λίγο δυσκολοκίνητο το σύστημα, παρά το 

γεγονός ότι ετοιμάσαμε τα πάντα, τα στείλαμε από 'δω, από 'κει, εντάξει, δεν 

χάθηκε ο κόσμος. Κάποια ώρα θα βγάλουμε άκρη. 
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 Εχουμε έναν χώρο, κι αυτό τώρα είναι από τα καινούρια που έχουμε 

κάνει, το οποίο αξίζει να το δείτε. Ο,τι πρωτότυπες ιδέες έχουν σχέση με την 

προώθηση των εξαγωγών τις ανακοινώνουμε στην ιστοσελίδα μας το Αγορά. 

Εκεί που γράφει "Ανακοινώσεις" μπαίνετε μέσα και βλέπετε τα πάντα. Εκεί 

μπορείτε να βρείτε διάφορες ιδέες οι οποίες μπορεί να σας φανούν χρήσιμες και 

βρίσκετε αυτό τον άνθρωπο ο οποίος είχε την ιδέα κι αρχίζετε μετά και 

συνεργάζεστε και κάνετε ό,τι θέλετε.  

 Εχουμε ετοιμάσει ένα αρχείο, αυτό το είχα αρχίσει παλιά από τον ΟΠΕ 

αλλά δεν περπάτησε, αλλά τελικά ο χρόνος είναι σχετικός στην εποχή μας, πριν 

12 χρόνια το είχα προτείνει, ενδεχομένως δεν είχε γίνει κατανοητή η 

χρησιμότητά του, έχουμε ετοιμάσει ένα αρχείο συμβούλων επιχειρήσεων που 

έχουν σχέση με εξαγωγές. Οταν είχαμε κάνει παλαιότερα ένα ερωτηματολόγιο 

οι Ελληνες εξαγωγείς, αναφέρομαι στους μικρούς, έτσι; Γιατί οι μεγάλοι δεν 

χρειάζονται καν την ιστοσελίδα μας να σας το πω πάρα πολύ απλά. Οι μικροί 

θέλουν την ιστοσελίδα μας. Οι μεγάλοι έχουν τις εταιρείες συμβούλων τους, 

έχουν τους δικηγόρους τους, τα έχουν όλα στα πόδια τους και στην τελική 

ανάλυση πληρώνουν προκαταβολικά γι' αυτές τις Υπηρεσίες, ως εκ τούτου είναι 

υποχρεωμένα τα στελέχη τα οποία εργάζονται στις μεγάλες επιχειρήσεις να 

παράγουν ένα σύνολο έργου ή ένα σύνολο υπηρεσιών υπέρ των εξαγωγέων. 

Οπότε, ό,τι κι αν φτιάχνουμε, τα φτιάχνουμε, ό,τι προσφέρουμε κι ό,τι 

προβάλλουμε εξυπηρετούν απλά και μόνον τις μικρές επιχειρήσεις τις ελληνικές 

που δεν έχουν την άνεση των χρημάτων να πάρουν ένα στέλεχος έτσι ώστε να 

προωθήσουν τις εξαγωγές τους και να τις πάνε όπου θέλουν. Εμείς έχουμε κάνει 

ένα αρχείο εταιρειών συμβουλευτικών υπηρεσιών από εταιρείες συμβούλων 

επιχειρήσεων που ξέρουν όμως από εξαγωγές, που ξέρουν να κτίζουν ένα 

εξαγωγικό σχέδιο δράσης. Αυτές οι εταιρείες σιγά σιγά έρχονται αξιολογούνται, 
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τις αναρτούμε, μπορείτε να τις βρείτε, να έρθετε σε επαφή μαζί τους και να 

κάνετε ό,τι δουλειές θέλετε. 

 Θα έχετε δει ενδεχομένως αυτό και δεν ξέρω αν - εσείς είστε βιοτέχνες 

βέβαια, αλλά αυτό το πραγματάκι εδώ δεν ξέρω αν το έχετε δει στα μαγαζιά. 

Αυτό ήταν μια ιδέα δική μας, το αναπτύξαμε με την ΕΣΕΕ, με την Εθνική 

Συνομοσπονδία του Ελληνικού Εμπορίου και την Aegean και είναι ένας κράχτης 

ας πούμε για τα ελληνικά προϊόντα και ποια ήταν η αρχική ιδέα; Η αρχική ιδέα 

ήταν η εξής, που έτσι ή αλλιώς όποιος τουρίστας μπαίνει σε ένα μαγαζί έχει μία 

έκπτωση, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ε, αυτό το πράγμα γιατί να μην 

το θεσμοθετήσουμε και να μην το κάνουμε κράχτη; Αυτή ήταν η λογική. Και 

ποια είναι η λογική όλου αυτού του συστήματος; Κάθε χρονιά βρίσκουμε 

τέσσερις χώρες, τις λέμε τιμώμενες χώρες της Ελλάδας και όποιος τουρίστας 

αυτής της χώρας μπαίνει μέσα στα μαγαζιά που έχουν αυτό το αυτοκόλλητο 

έχει στο ταμείο μια έκπτωση της τάξης του 20%. Τώρα θα μου πείτε θα έρθει 

και κάποιος άλλος τουρίστας, δεν θα του κάνω; Το κάνεις. Αλλά τουλάχιστον 

κυκλοφορεί στην Aegean, κυκλοφορεί στα μαγαζιά, κυκλοφορεί στις Πρεσβείες, 

ήρθαν οι ξένες Πρεσβείες και πήρανε αυτοκόλλητα και όλη την ιδέα και τους 

άρεσαν και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα ωραίο κλίμα στην αγορά, κάτι το 

οποίο θα δούμε στο τέλος κατά πόσο θα λειτουργήσει ή όχι όπως θέλουμε. Για 

φέτος τιμώμενες χώρες είναι το Ισραήλ, η Ρωσία, η Τουρκία και η Αμερική και 

για του χρόνου είναι η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ενωση στο σύνολό της, το Ιράν και 

τα Δυτικά Βαλκάνια. Και κάθε χρονιά θα βάζουμε, εφόσον το θέλουν οι έμποροι 

βέβαια, θα μπαίνουν κάποιες άλλες χώρες έτσι ώστε αυτό το σύστημα να 

συνεχίσει όσο μπορεί να συνεχίσει.  

 Προσέξτε τώρα κάτι. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας θα δείτε δύο 

τελευταίες δουλειές που κάναμε και τη μία τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική, 

που μπορεί κάποιος να μην την καταλαβαίνει κατευθείαν αλλά αν την προσέξει 
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όμως αντλεί πάρα πολλά χρήσιμα στοιχεία. Η μία είναι ότι έχουμε δώσει μία 

ανάλυση πορείας των ελληνικών εξαγωγών αναλυτικά από το 2013 έως το 

2016. Αυτό το βλέπει κάποιος, βλέπει πώς πήγαν, τι έκαναν, τι έραναν, βλέπει 

πού βρίσκεται, πώς πάνε οι εξαγωγές στον κλάδο των επίπλων, των ποτών, των 

ρούχων κ.λπ.. 

 Το δεύτερο που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το έφερα έτσι 

για να σας το δείξω, είναι αυτος εδώ ο πίνακας. Τι είναι αυτός ο πίνακας. Αυτός 

ο πίνακας έχει 120 προϊόντα που είναι αθροιζόμενα αυτά τα προϊόντα, οι αξίες 

αυτών των προϊόντων δίνουν το συνολικό εξαγωγικό εμπόριο μιας χώρας. Εδώ 

έχουμε παραδείγματος χάριν είναι της Σουηδίας. Εδώ βλέπετε τις εισαγωγές της 

Σουηδίας από όλο τον κόσμο κατά φθίνουσα πορεία. Που σημαίνει τι. Εδώ 

βλέπετε μια πρώτη 25άδα προϊόντων που εισάγει πολύ η Σουηδία, εδώ λίγο 

λιγότερο, το πράσινο λίγο λιγότερο, το γαλάζιο, το μωβ ακόμα λιγότερο και στο 

τέλος τα προϊόντα τα οποία εισάγονται αλλά δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αξία. 

Εδώ έχουμε τις εξαγωγές της χώρας μας προς την Σουηδία και με το χρόνο που 

βλέπετε καταλαβαίνετε αυτό το χρώμα ανταποκρίνεται στον άλλον πίνακα. 

Αυτός ο πίνακας τι σας δείχνει; Απ' αυτόν μπορείτε να βγάλετε, αν τον δείτε 

προσεκτικά, πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Ενα συμπέρασμα: παράγετε π.χ. 

προϊόντα πετρελαίου λέει εδώ που δεν σας ενδιαφέρει τώρα, κάποια εργαλεία 

ακριβείας που τα εισάγει πάρα πολύ η Σουηδία κι εσείς τα παράγετε όμως. Αλλά 

δεν έχετε καμία επαφή με τη Σουηδία ή βρίσκεστε κάπου εδώ κάτω. Κάποιες 

λίγες εξαγωγές γίνονται, που σημαίνει ότι εφόσον η χώρα εισάγει πολύ κι εσείς 

παράγετε αυτό το προϊόν, αυτό σημαίνει ότι καταρχάς μπορείτε να βρείτε ένα 

παράθυρο, ένα συρταράκι για να κάνετε τη δική σας εξαγωγή. 'Η παράγετε κάτι 

πάρα πολύ που η χώρα δεν το εισάγει καθόλου. Αρα, δεν υπάρχει λόγος να 

σκοτώνεστε με τη Σουηδία. Πάτε βρίσκετε μια άλλη χώρα, η οποία εισάγει πάρα 

πολύ το δικό σας το προϊόν έτσι ώστε να βρείτε μία ποιότητα, μια ποικιλία για 
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να μπορέσετε να μπείτε σ' αυτό το προϊόν, ή αν θέλετε βέβαια μπορεί να 

παράγετε κάτι πολύ και η Σουηδία να μην εισάγει καθόλου ή ελάχιστα. Ναι, αν 

θέλετε να μπείτε θα εφαρμόσετε μια άλλη πολιτική από αυτή που θα εφαρμόσει 

ένας άλλος ο οποίος βλέπει το προϊόν του εδώ πάνω. 

 Αυτά για να τα χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να τα αγοράσετε αυτό τον 

πίνακα, θα πληρώνατε τουλάχιστον 10.000 ευρώ ανά χώρα. Κάποιοι τα 

βρίσκουν και τα πληρώνουν. Με την ανάλυση βέβαια, έτσι; Οχι μόνο τον 

πίνακα, με την ανάλυση. Κάπου αν σκεφτείτε, είστε της πιάτσας, είστε της 

αγοράς, θα βάλετε τα πράγματα κάτω, λίγο να ηρεμήσετε...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τα εξηγούν δηλαδή όλα αυτά που λέτε εσείς εκεί;  

ΜΑΡΔΑΣ: Αυτά δεν εξηγούνται εδώ. Εμείς σας δίνουμε τους πίνακες και τα 

νούμερα. Απλά και μόνον σας δίνουμε κι ένα παράδειγμα τρόπου σκέψης, οπότε 

βλέποντας πώς είναι το παράδειγμα, μετά αρχίζοντας σιγά σιγά να διαβάζετε και 

βλέποντας τι γίνεται δεν είναι τίποτα δύσκολο και φοβερό και τρομερό. Οταν 

ασχολείστε με το προϊόν σας ξέρετε πολύ καλά πού βρίσκεται και αν βρίσκεται 

κάπου ψηλά πώς θα συμπεριφερθείτε, αν βρίσκεται κάπου χαμηλά πώς θα 

συμπεριφερθείτε. Εκείνο που δεν ξέρετε είναι πού βρίσκεται το προϊόν σας αυτη 

τη στιγμή στη Σουηδική αγορά. Είναι ψηλά στις εισαγωγές ή είναι χαμηλά; Αυτή 

την πληροφορία σας τη δίνουμε. Αυτή η πληροφορία δίνεται για τις 10 χώρες 

καλύτερες πελάτες της Ελλάδας που απορροφούν την συντριπτική πλειοψηφία 

των ελληνικών εξαγωγών και για 15 χώρες νέες στόχους που έχουμε θέσει και 

έχουν σχέση με την Απω Ανατολή, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τον 

υπόλοιπο κόσμο. 

 Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι στις εμπορικές αποστολές τις οποίες 

κάνουμε, όποιος κόσμος έρχεται κλείνει δουλειές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 

χώρος και πάντα θα υπάρχει χώρος, είναι ένα μπαλόνι το διεθνές εμπόριο που 

μεγαλώνει συνεχώς, έτσι; Δεν υπάρχει περίπτωση κάποια ώρα να σταματήσει. 
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Αλλος κερδίζει, άλλος χάνει, νέες χώρες αναδύονται. Ολη η Αφρική, η Νότια 

Αφρική, η Υποσαχάρια Αφρική έχει ρυθμό αύξησης της τάξεως του 5%-6%. 

Καταλαβαίνετε, 5% με 6% σε μια δεκαετία έχουν αυτοί σχεδόν διπλασιάσει το 

συνολικό τους παραγόμενο προϊόν και όλος ο κόσμος τρέχει. Βλέπουμε τι 

γίνεται στην Υποσαχάρια Αφρική, τώρα εκεί έχουμε επικεντρώσει λίγο την 

προσοχή μας, που την είχαμε εγκαταλείψει, βλέπουμε τι μεγάλο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν διάφορες άλλες χώρες οι οποίες στέλνουν εμπορικές αποστολές, 

συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις. Ε, ό,τι κάνουν αυτοί αρχίζουμε και κάνουμε 

κι εμείς. Δεν έχει σημασία που αργήσαμε, αυτό είναι αν θέλετε... Εντάξει, 

έπρεπε κάποια πράγματα να γίνουν πιο νωρίς. Εντάξει, ας τ' αρχίσουμε τώρα, 

δεν χάθηκε ο κόσμος.  

 Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Θα βρείτε κι άλλα πολλά πράγματα 

βέβαια στο πόρταλ μας, που επαναλαμβάνω είναι μία πολιτική η οποία θέλει να 

σας δώσει ένα σύνολο πληροφοριών δωρεάν, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

και από 'κει και πέρα αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν στη 

χάραξη της δικής σας εξαγωγικής πολιτικής. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτά 

κάνουμε.  

 Σε ό,τι αφορά παρεμβάσεις μας σε θέματα γενικότερης οικονομικής 

πολιτικής, συμμετέχουμε στο κυβερνητικό συμβούλιο της οικονομικής πολιτικής 

κι εκεί βέβαια συμβάλλουμε όσο μπορούμε έτσι ώστε καταρχάς να σηκωθεί η 

ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν δεν σηκωθεί η ελληνική 

οικονομία, όλα τα υπόλοιπα είναι συζητήσεις οι οποίες ως τα ξημερώματα να 

είμαστε θα τα λέμε και δεν θα βγάζουμε άκρη. 

 Οι θεσμικές μας παρεμβάσεις έχουν ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή που έχουμε προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις που προτείνουμε, ως 

εκ τούτου είναι θέμα μιας σειράς το πώς θα μπουν για να προταθούν και να 

τεθούν σε εφαρμογή και όλα τα υπόλοιπα που εμμέσως, με τα οποία εμμέσως 
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ασχολούμαστε, γιατί εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με το λαθρεμπόριο 

καπνού, καυσίμων, τα πήραμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ε, δεν 

μπορούμε να τ' αφήσουμε, συμβάλλουμε. Δεν μας ενδιαφέρει που δεν φαίνεται 

το όνομα του Υπουργείου Εξωτερικών, μας ενδιαφέρει ότι σε γενικές γραμμές 

ιδίως στο θεμα των καυσίμων τα όσα είχαμε προτείνει όλα έχουν περάσει κι 

έχουν νομοθετηθεί. Και έχει μπει όλη η διαδικασία σε μία άλλη σιδηροτροχιά 

που κάποιοι ακόμα δεν μπόρεσαν να την δουν γιατί αυτοί περίμεναν νόμους, 

ενώ δεν χρειάζονταν νόμοι. Χρειάζονταν απλά κάποιες κοινές υπουργικές 

αποφάσεις, τις οποίες τις περάσαμε και τελειώσαμε.  

 Αυτά σε γενικές γραμμές. Ωραία, 20 λεπτά ήθελα να μιλήσω, σας έφαγα 

ένα 5λεπτο παραπάνω. Οπότε, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις να μου κάνετε 

μπορείτε να μου τις κάνετε και καλοκαίρι είναι και οι μακρόσυρτες συζητήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δανιήλ.  

ΔΑΝΙΗΛ: Πέτρος Δανιήλ, είμαι σύμβουλος εδώ στο Επιμελητήριο. Συζητώντας 

με πελάτες μου, εγώ δεν έχω, εγώ είμαι πολύ μικρό τυπογραφείο, οι οποίοι .... 

(εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί) 

 Εχουμε στην Ελλάδα πάρα πολλές βιοτεχνίες φυσιγγίων. Το φυσίγγι, τα 

πιο πολλά εξαρτήματά του είναι εισαγόμενα, αλλά αυτό που παίζει ρόλο 

σημαντικό είναι η συνταγή. Είναι σαν να έχεις ένα καλό εστιατόριο και το 

φαγητό από το ένα εστιατόριο στο άλλο με τα ίδια υλικά είναι διαφορετικό. 

Αυτοί είναι πάρα πολλοί που θέλουν να εξάγουν αλλά οι διαδικασίες του να 

εξάγουν είναι πάρα πολύ δύσκολες. Χρειάζονται παράβολα, χρειάζονται μέρες, 

βδομάδες, δηλαδή αν, να κάνω μια παρένθεση, τον δρόμο τον άνοιξε η ΠΥΡΚΑΛ 

γιατί είχε εξαιρετικό προϊόν και είναι πάρα πολλοί που ζητάνε και στο εξωτερικό 

ελληνικά προϊόντα. Αν παραδείγματος χάριν έχουν μια παραγγελία 10.000 

φυσίγγια και θέλουν να τα εξάγουν, κάνουν όλη τη διαδικασία και στη 

διαδικασία επάνω τους λέει ο πελάτης τους, ξέρεις, βάλε μου άλλες 3.000 
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φυσίγγια, η διαδικασία ξαναξεκινάει από την αρχή. Δηλαδή θεωρείται δεύτερη 

εξαγωγή. Μέχρι και παράβολα στην Ενωση Αστυνομικών δίνουν. Θα μου πείτε 

15, 20, 30 ευρώ. Ναι, αλλά όταν αυτή η διαδικασία στοιχίζει μες στη χρονιά 

πολλές φορές...  

 Και το δεύτερο που ήθελα να πω σε σχέση με τις επιχειρήσεις που 

θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Εχουμε εξαιρετικά καλές επιχειρήσεις εδώ στην 

Ελλάδα, μυαλά μεγάλα, μέσα, τρόπους, μπορούμε να κάνουμε πράγματα και 

αντί να φέρνουμε άλλους, διώχνουμε τις δικές μας επιχειρήσεις έξω. Λίγο αυτό 

να... 

ΜΑΡΔΑΣ: Τώρα, κοιτάξτε, για το δεύτερο είναι ότι κάποιοι φεύγουν γιατί 

βλέπουν ότι, κρίνουν ότι έτσι πρέπει να κάνουν γιατί είναι η στρατηγική τους. 

Εμείς εκείνο που κάνουμε είναι το εξής: προσπαθούμε να βοηθήσουμε 

ολόκληρους κλάδους να επεκταθούν στο εξωτερικό σε ό,τι αφορά την εμπορική 

τους δραστηριότητα, έτσι ώστε να κάνουν χρήματα εκει και με αυτά τα 

χρήματα να κρατήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό βάλαμε ως αιχμή του 

δόρατος και τις κατασκευαστικές εταιρείες και τις εταιρείες φαρμάκων, πέρα από 

τα τρόφιμα και τα ποτά και τώρα τις εταιρείες ενέργειας, εναλλακτικής μορφής 

ενέργεια, γιατί σε κάποιες χώρες που πήγαμε είδαμε ότι δεν τις χρειάζονται. 

Οπότε δεν υπάρχει λόγος να σκοτωνόμαστε για να κερδίσουμε ένα μικρό 

κομμάτι της αγοράς. Αλλά εκεί τώρα που είδαμε κάπου στην Αφρική ότι όλοι 

επενδύουν στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας εκεί είναι ένας παράδεισος που 

δεν τον έχουμε προσέξει. Αυτό κάνουμε εμείς. 

 Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα είναι μια λεπτομέρεια που δεν τη 

γνωρίζω. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα και εκ μέρους των 

χωρών εισαγωγέων επειδή είναι όπλα, επειδή είναι τέτοια. Δεν ξέρω ποιος 

φταίει. Εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι ή μέσω του Πανελληνίου 

Συνδέσμου Εξαγωγέων να πάτε να το πείτε, να καταγράψουμε όλη τη 
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διαδικασία και να δούμε τι χρειάζεται να βγει, μπορεί και κάποια πράγματα να 

μην μπορούν να βγουν, γιατί τα ζητάει ο εισαγωγέας, οπότε ας την 

καταγράψουμε αναλυτικά τη διαδικασία να δούμε τι σχετίζεται με μας, τι 

σχετίζεται με το εξωτερικό, εάν υπάρχουν διαδικασίες που συνδυάζονται με τη 

χώρα μας και μπορούν να φύγουν, εκτός εάν υπάρχουν κάποιες άλλες νομικές 

δεσμεύσεις διεθνείς, το κάνουμε και τελειώνει. Δηλαδή έτσι περπατούν τα 

πράγματα, κατά περίπτωση. Ερχεται ένα θέμα το βλέπουμε, το περπατάμε, 

προσπαθούμε να το λύσουμε. Είπαμε, οι μεγάλες επαναστάσεις έχουν πεθάνει. 

Μικρές μικρές να κάνουμε μια μεγάλη στο τέλος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος;  

ΚΑΝΑΤΗΣ: Καλησπέρα, Κανάτης Νίκος λέγομαι, έχουμε εργοστάσιο με είδη 

οικιακής χρήσης, καθαριστικά προϊόντα, σφουγγάρια, σφουγγαρίστρες. 

Συγγνώμη, έχω λίγο άγχος. 

 Ηθελα να πω ότι εγώ τώρα το τελευταίο διάστημα πηγαίνουμε στο 

εξωτερικό, θέλω να χτυπήσω πιο πολύ το εξωτερικό στις πωλήσεις. Εχω 

καταφέρει, έχω κλείσει τρεις καινούριες καλές συνεργασίες με την Κύπρο. Ο 

στόχος μου είναι το Ιράν. Είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα πολύ απ' όσο ξέρω. 

Πηγαίνοντας στην Κύπρο είχα ακούσει ότι το 50% σε μια εμπορική έκθεση όταν 

κάνουν χρηματοδοτείται. Αυτό εμείς το ατού δεν το έχουμε.  

ΜΑΡΔΑΣ: Να σας πω τι θα βάλουμε.  

ΚΑΝΑΤΗΣ: Είπατε πριν ότι θα έχουμε φοροαπαλλαγές και τέτοια. 

ΜΑΡΔΑΣ: Με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά τώρα είμαστε και λίγοι 

οπότε... Η πρόταση, αυτό επιτρέπεται σε επίπεδο Κοινότητας, το 50% της 

επιχορήγησης. Εμείς επειδή δεν μπορούμε να το δώσουμε κάναμε μια πρόταση 

η οποία πέρασε, που λέει τι. Οτι θα διπλασιάζεις τις δαπάνες στο βιβλίο σου που 

σημαίνει ότι θα αυξάνεις τις δαπάνες σου κατά 50%, που σημαίνει περιορίζεις τα 
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κέρδη, άρα φορολογείσαι λιγότερο στα κέρδη. Αυτή είναι η πρώτη λύση, αυτή 

έγινε αποδεκτή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και πώς θα γίνει αυτό;  

ΜΑΡΔΑΣ: Με νόμο. Αυτό το δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το 

εύκολο. Το δύσκολο ποιο είναι. Να αφαιρείς το ποσό από τα κέρδη. Είναι πιο 

επιθετικό, αυτό δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Αν το καταφέρουμε αυτό, 

αυτό περίπου είναι ίδιο με αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή έχεις 8.000, 10.000, 

25.000 κέρδη, έχεις ξοδέψει 5.000 για την έκθεση, 25.000-5.000, για τα 20 

χιλιάρικα θα φορολογηθείς. Αυτά μην τα σκέπτεστε λογιστικά, γίνονται πάρα 

πολύ εύκολα με μία ρύθμιση νόμου. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι μη 

θεωρηθεί κρατική ενίσχυση και μας το κόψουν από τη μεριά της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης. Το ένα δεν μας το έχουμε κόψει, το θεώρησαν ισοδύναμο. Το δεύτερο 

θα το συζητήσουμε τον Σεπτέμβρη.  

ΚΑΝΑΤΗΣ: Αυτό θα ήθελα να πω και γνωρίζοντας ότι η Τουρκία είναι μια πολύ 

δυνατή χώρα στις εξαγωγές, τουλάχιστον στα προϊόντα μου απ' όσο ξέρω αλλά 

όχι και μόνο, σε ρουχισμό και οτιδήποτε άλλο, είναι πολύ σημαντικό ώστε να 

μπορέσουμε να έχουμε, γιατί και η Τουρκία έχει αν όχι το 100% σε εμπορικές 

εκθέσεις που το επιχορηγούν είναι πολύ σημαντικό το να μπορούμε κι εμείς να 

πηγαίνουμε ας πούμε στην Τεχεράνη ή οπουδήποτε άλλου και εκεί που είναι να 

δώσουμε 10.000 να δίνουμε 5.000. 

ΜΑΡΔΑΣ: Εκείνο βέβαια το οποίο πρέπει να δείτε, υπάρχει στο καινούριο 

πρόγραμμα, το καινούριο ΕΣΠΑ ένας χώρος είναι 350 εκατομμύρια στην 

παρούσα φάση που είναι, υποστηρίζει τέτοιες εξωστρεφείς δράσεις. Εκεί τώρα 

πρέπει να βρείτε κάποιον που να ξέρει μήπως μπορέσετε και μπείτε σε μια 

τέτοια διαδικασία. Αν μπείτε σε μία τέτοια διαδικασία, εκεί έχετε άλλη 

επιχορήγηση, αλλά είναι από ευρωπαϊκά χρήματα. Εγώ αναφέρομαι στα δικά 

μας τα χρήματα, οπότε δείτε πώς από τα 350 εκατομμύρια μπορείτε να πάρετε 
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μέρος σε εμπορικές εκθέσεις, αν υπάρχει η δυνατότητα, δεν το έχω 

διερευνήσει, πώς μπορείτε να εκμεταλλευθείτε εν πάση περιπτώσει αυτά τα 350 

εκατομμύρια.  

ΚΑΝΑΤΗΣ: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Εχω δύο ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά τον τομέα των Υπηρεσιών, 

υπάρχουν κάποιες εξειδικευμένες δράσεις;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το όνομά σας αν επιτρέπεται;  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Μηχανικός. Υπάρχουν κάποιες εξειδικευμένες δράσεις 

υποστήριξης αυτών των προσπαθειών εξωστρέφειας; Και το δεύτερο ερώτημα 

είναι εάν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πλάνα για δράσεις και προώθηση πάλι 

στον τομέα των Υπηρεσιών στην Υποσαχάρια Αφρική. 

ΜΑΡΔΑΣ: Υπηρεσίες, τι υπηρεσίες πιο συγκεκριμένα;  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Εγώ είμαι μηχανικός, ασχολούμαστε με υπηρεσίες 

χαρτογραφήσεων και υπηρεσίες γεωπληροφορικής.  

ΜΑΡΔΑΣ: Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα αν ενισχύονται από προγράμματα 

ΕΣΠΑ εννοείτε αυτή η ιστορία ή ...; 

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Οχι, γενικώς αν υπάρχουν δράσεις υποστήριξης.  

ΜΑΡΔΑΣ: Δράσεις υποστήριξης σε τεχνικό επίπεδο δεν υπάρχουν. Αν όμως 

λίγο μπείτε ή κάποιος που να γνωρίζει σ' αυτό το καινούριο πρόγρραμμα το 

οποίο αυτή τη στιγμή τρέχει, ενδεχομένως να βρείτε, ένας όμως που να ξέρει να 

μπει και να το δει, να βρείτε κάποια δράση η οποία μπορεί να είναι 

υποστηρικτική.  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Εννοείτε επισκεπτόμενος το πόρταλ.  

ΜΑΡΔΑΣ: Οχι το δικό μας. Να πάτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να δείτε όλο το 

πρόγραμμα στην Ανταγωνιστικότητα, www.antagonistikotita.gr όλο το 
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πρόγραμμα το ΣΕΣ το καινούριο τι δράσεις έχει, τι δραστηριότητες, τι μέτρα. 

Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε εύκολα, κάποιος που ξέρει εύκολα 

να προσδιορίσει πού πρέπει να μπει και τι πρέπει να προσέξει. Οπότε, το πρώτο 

το απαντάμε έτσι.  

 Το δεύτερο, τι είπατε, στην υποσαχάρια Αφρική... 

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Εάν υπάρχει γενικώς κάποιο πλάνο δράσεων.  

ΜΑΡΔΑΣ: Τον κατασκευαστικό τομέα με ό,τι το συνοδεύει, εσείς είστε ένας 

συνοδευτικός τομέας στον κατασκευαστικό τομέα, τον έχουμε πάντοτε μαζί 

μας. Ως εκ τούτου πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φορέα σας. Δεν ξέρω... 

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Ο φορέας μας εννοείτε;  

ΜΑΡΔΑΣ: Εσείς σε ποιον φορέα είσαστε, στο Τεχνικό Επιμελητήριο; Πού είστε;  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Στο Τεχνικό Επιμελητήριο. 

ΜΑΡΔΑΣ: Με το φορέα σας, διότι τώρα, σας το λέω και επικοινωνείστε και μαζί 

μας αν θέλετε, δεν έχει σημασία αυτό, ετοιμαζόμαστε τόσο για την Παλαιστίνη 

όσο και για το Ισραήλ, να κατέβουμε Σεπτέμβριο, ο κατασκευαστικός τομέας να 

έχει συγκεκριμένες επαφές μόνο με τον κατασκευαστικό. Δηλαδή δεν κάνουμε 

γενική επίσκεψη. Μόνον. Κι εκεί μέσα είναι κατασκευαστές, αυτοί που πουλάνε 

υλικά, αυτά που πουλάνε υπηρεσίες software κ.λπ., μηχανικοί, τοπογράφοι, 

ασφαλιστικές εταιρείες με τα έργα, έτσι; Οπότε ή επικοινωνείστε μαζί μας ή 

μπείτε λίγο στο portal μας τώρα να δείτε, θα μπείτε στο portal μας θα δείτε τις 

εμπορικές αποστολές, θα δείτε Ισραήλ, Παλαιστίνη 9 με 13 Σεπτεμβρίου, δεν 

ξέρω πότε είναι. Τώρα φεύγω στην Παλαιστίνη το Σαββατοκύριακο, τι κάνουμε. 

Ερχόμαστε πρώτα εμείς σε επαφή με τους φορείς, τους βλέπουμε και με 

μεγάλες επιχειρήσεις, ανοίγουμε ένα πρώτο δρόμο και μετά ξέροντας πού 

πηγαίνουμε κατεβαίνουμε με τις επιχειρήσεις. Γιατί το να κατέβουμε κατευθείαν 

όλοι μαζί κάπου χανόμαστε.  
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ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Ναι, προφανώς θέλει μια πολύ καλή προετοιμασία.  

ΜΑΡΔΑΣ: Ναι, αυτό κάνουμε αλλά παρακολουθείτε γιατί εσείς μαζί με τα 

φάρμακα και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας είστε στην πρώτη γραμμή αν 

θέλετε των εξαγωγικών προσπαθειών, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολλά 

πράγματα. Τώρα τι άλλο κάνουμε σας λέω για τον κατασκευαστικό τομέα. 

Εχουμε έρθει με τις 14...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, κ. Υπουργέ, να σας ενημερώσω. Το Επιμελητήριο 

ασχολούμαστε πάρα πολύ με τον κατασκευαστικό κλάδο. Στον κλάδο της 

οικοδομής έχουμε τεράστια τεχνογνωσία, έχουμε επιχειρήσεις πάρα πολύ 

δυνατές. 

ΜΑΡΔΑΣ: Αυτό είναι που χρησιμοποιούμε. Πήγαμε στην Κίνα και ξέρουμε τι 

παράγουν. Αυτοί είναι καταρχάς οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές σε ολόκληρο 

τον πλανήτη αλλά η ποιότητά τους είναι πάρα πολύ χαμηλή και το ξέρουν. Κι 

εμείς τους είπαμε ότι εμείς έχουμε υψηλή ποιότητα και πάτε σε όλες τις 

Αραβικές χώρες να δείτε από αεροδρόμιο, από δρόμους κ.λπ., το τι έργα, το τι 

ακριβώς έχουμε παράγει μέχρι τώρα.  Εκείνο που μεθοδεύουμε, τώρα σας το 

λέω να το έχετε κατά νου, καταρχάς έχουμε μοιράσει σε όλους τους φορείς σας, 

επικοινωνήσαμε με τους φορείς σας και σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, έχουμε μοιράσει όλες τις διευθύνσεις 

των 16 μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών της Κίνας, που σημαίνει αν θέλετε 

αύριο, εάν θέλετε ελάτε να σας τις δώσω. Λοιπόν, και τι επιδιώκουμε. 

Επιδιώκουμε να διασυνδέσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις κινεζικές. Αν το 

καταφέρουμε και έχουν το 5% με 6% μιας δουλειάς που παίρνουν σε όλο τον 

πλανήτη, θα έχουμε κέρδος. Κι επειδή είδαμε ότι το θέλουν, ήρθαν ήδη κάναμε 

μια πρώτη συνάντηση. Μαζέψαμε τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 

κόλπο και στη Μέση Ανατολή, γρήγορα γρήγορα αυτά έγιναν γιατί ήρθαν και 

πολύ γρήγορα αυτοί, πήγαμε στην Κίνα και μετά από τρεις μέρες ήρθαν εδώ, 
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δηλαδή δεν έχεις και χρόνο να το οργανώσεις όπως θέλεις. Αλλά τουλάχιστον 

μοιράσαμε τις διευθύνσεις, ήρθαν κατασκευαστές μίλησαν, τραπεζίτες ήρθαν 

που ασχολούνται με κατασκευαστικά  μίλησαν, έγινε μια πρώτη επαφή και τώρα 

η σκέψη είναι ή να σηκωθούμε να πάμε εμείς εκεί 16-20 εταιρείες ή να έρθουν 

οι 16 εδώ, θα δούμε πώς θα βολέψει περισσότερο, να γίνει μία μεγάλη 

συνάντηση ή εδώ ή εκεί, να γίνουν οι πρώτες γνωριμίες, να ανταλλάξετε τις 

κάρτες σας, τα βιβλιαράκια σας, τα διαφημιστικά σας και να έχουμε μια επαφή, 

εκτός αν κάποιος την πετύχει μέσα από αυτές τις διευθύνσεις τις οποίες 

δώσαμε. Και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά άλλο η διαπροσωπική επικοινωνία 

βέβαια και άλλο ... Αλλά η διαπροσωπική θα μας στοιχίσει 2 χιλιάρικα. 

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Οκέι, ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε και τον πρόεδρο των κατασκευαστών, της ομοσπονδίας. 

Κι εκεί στο αλουμίνιο έχουμε τρομακτική τεχνογνωσία.  

ΜΑΡΔΑΣ: Ας μας παρακολουθούν το τι κάνουμε στον κατασκευαστικό τομέα 

και να έρθουν από πίσω μας. Δηλαδή ας μπουν στο πόρταλ να δουν τι κάνουμε 

και έχουμε δηλαδή, τώρα έχουμε Παλαιστίνη, Ισραήλ. Οποιοι αλουμινάδες 

θέλουν να έρθουν μαζί μας, να έρθουν μαζί μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε τον πρόεδρο των ηλεκτρολόγων, εγκαταστάτες. 

Προκατασκευασμένα σπίτια. Εδώ μέσα είναι μέλη δυνατές εταιρείες.  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Για την Ελλάδα τι κάνουμε. Τώρα, έξω... 

ΜΑΡΔΑΣ: Για την Ελλάδα... Ας δούμε λίγο τις εξαγωγές και για την Ελλάδα 

φωνάξτε τον Υπουργό Ανάπτυξης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; κ. Χαλόφτη, θέλετε το λόγο;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Οχι, εντάξει, με κάλυψε ο Υφυπουργός για το θέμα των 

εξαγωγών, ότι το ΕΣΠΑ έχει χρηματοδότηση για επιχειρήσεις και κλάδους και θα 

βγάλει και νέα πρόσκληση.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  
 

  33 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Μπούτση; Αλλος συνάδελφος; (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΡΔΑΣ: Κοιτάξτε να δείτε. Αν κάποιος δεν εξυπηρετείται, ξέρετε υπάρχει ένα 

φύλλο αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να το συμπληρώσει και να μας το στείλει. 

Και εάν δεν θέλει να το κάνει, ε, ας έρθει να μας βρει και να πει ότι πήγα στην 

τάδε Πρεσβεία και δεν εξυπηρετήθηκα. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Δεν θέλω ούτε 

στοιχεία ούτε δαχτυλικά αποτυπώματα ούτε... Να μου πει ότι πήγα σ' αυτή την 

πρεσβεία και είχα πρόβλημα και με τον πρέσβη, δεν έχει σημασία που δεν είναι 

δικιά μας αρμοδιότητα και με τον εμπορικό ακόλουθο, ο οποίος αδιαφόρησε. 

Αυτό θέλω εγώ, δεν θέλω τίποτε άλλο.  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: ..Θυμάμαι κάποια ενημέρωση που είχε γίνει εδώ από την 

Διεύθυνση τότε, μας είπαν ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίζει κάποιος 

πρόβλημα, έστω ότι έκανε μια συναλλαγή με κινέζικη επιχείρηση, δεν μπορεί να 

πάρει τα λεφτά, χάνεται κάτι ή ότι θέλει να ρωτήσει εάν μπορεί να το κάνει 

αυτό, μας λέγανε ότι μπορούν όλοι να πάνε εκεί. Αλλά απ' ό,τι ξέρω 

τουλάχιστον για κάποια πράγματα που ... δεν προχώρησαν. Υπάρχει αυτό, 

υπάρχει αυτή η πόρτα, είναι ανοιχτή;  

ΜΑΡΔΑΣ: Υπάρχει, η Β8 είναι η Διεύθυνση που ασχολείται με εσάς, με τις 

εμπορικές αποστολές και όλα αυτά τα πράγματα. Οπως επίσης έχουμε φτιάξει 

και κάτι στο πόρταλ μας. Οταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα, όχι 

μόνο στο χώρο, αρκεί να είναι εξαγωγέας και έχει ένα πρόβλημα με το 

ΥΠΕΧΩΔΕ π.χ. μας στέλνει εμάς τον φάκελο και εμείς αναλαμβάνουμε να 

ψάξουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Οχι να έχεις... Να είναι εξαγωγέας όμως. Και 

είχαμε ένα πρόβλημα, τώρα δύο είχαμε, το ένα το θυμάμαι, ένας είχε ένα 

πρόβλημα που είχε σχέση με την εφαρμογή μιας οδηγίας που με την βοήθεια 

της οποίας μπορεί να φέρει ανταλλακτικά και τα συναρμολογεί στη χώρα και να 

έχουν κάποια άλλη φορολογική μεταχείριση κ.λπ., και είχε ένα πρόβλημα με το 

Υπουργείο Οικονομίας γιατί δεν κατανοούσαν καλά, το Οικονομικών μάλλον, 
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δεν κατανοούσαν εκεί καλά την οδηγία και τι ακριβώς έλεγε. Ε, μας έφερε όλο 

το πακέτο -α, να σας πω και το δεύτερο πρόβλημα- και τελικά το προωθούμε 

και προσπαθούμε να λύσουμε. Δηλαδή τι προσπαθούμε, προσπαθούμε να 

εκμαιεύσουμε μία απάντηση από το Υπουργείο καθαρή που να του λέει τη 

διαδικασία ώστε να μην μπορούν στο Τελωνείο να παίξουν τα διάφορα 

παιχνίδια. 

 Ενα αλλο πρόβλημα, μια άλλη εταιρεία εξαγωγική, μεγάλη εξαγωγική, με 

2.500 άτομα, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα πληρωμών κάποιων υλικών που 

πούλησε στην Πελοπόννησο και είχαν σχέση με ραντίσματα. Τον πήραμε τον 

φάκελο και εν πάση περιπτώσει, τον περπατήσαμε έως εκεί που μπορούμε να 

τον περπατήσουμε και δίνοντας ακόμα μία απάντηση στην εταιρεία που μπορεί 

να την χρησιμοποιήσει στο δικαστήριο υπέρ της. Δεν είχε σχέση αυτό με 

εξαγωγή, αυτό είχε σχέση με μια κρατική προμήθεια και την πληρωμή. Αλλά η 

εταιρεία ήταν όμως εξαγωγική. Οπότε πήραμε το πρόβλημα και προσπαθήσαμε 

να το λύσουμε ή να διευκολύνουμε τη λύση του προβλήματος γιατί έγιναν 

κάποιες αβλεψίες σε επίπεδο υπηρεσίας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

πληρωθεί ο άνθρωπος, ευτυχώς δεν είναι μεγάλο το ποσό αλλά, εν πάση 

περιπτώσει, ένα ποσό γιατί να μην το πληρωθεί, το οποίο δικαστικά θα το 

πάρει. Τουλάχιστον με την επιστολή που δώσαμε θα διευκολυνθεί πάρα πολύ 

δικαστικά να βρει το δίκιο του. 

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Εγώ ήθελα το εξής: προβλέπεται από το Υπουργείο κάποια 

ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών με συγκεκριμένη εξαγωγική 

δραστηριότητα; Γιατί οι επιχειρήσεις ας πούμε του κλάδου του δικού μου... 

ΜΑΡΔΑΣ: Εσείς είστε;  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Αλουμινοκατασκευές και σιδηροκατασκευές. Πανελλήνια έχει 

συρρικνωθεί ο κλάδος. Δηλαδή με πρόχειρη εκτίμηση της πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας είμαστε περίπου στις 5.500 αυτή τη στιγμή. 5.500 επιχειρήσεις. 
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Είναι όμως οι περισσότερες μικρές. Δηλαδή έχουν συρρικνωθεί και σε επίπεδο 

προσωπικού. Αρα, λοιπόν, δεν έχω τη δυνατότητα να ασχοληθώ με τις 

εξαγωγές. Και έχουμε κάνει μια πρώτη σκέψη, την οποία την έχουμε συζητήσει 

με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων, η οποία είναι σε εξέλιξη, μήπως 

μπορέσουμε και φτιάξουμε κάποιο συνεργατικό σχηματισμό ή έστω δύο, έναν 

εδώ έναν στην Βόρεια Ελλάδα, που να έχουν αυτή τη δραστηριότητα, δηλαδή 

να μαζευτούν μικρές επιχειρήσεις μικρές... 

ΜΑΡΔΑΣ: Και να γίνει ένα πράγμα και να έχετε.. Κοιτάξτε, δείτε λίγο στον 

επενδυτικό νόμο, εμείς είχαμε άλλο ενδιαφέρον στον επενδυτικό νόμο κι αυτό 

δεν το έχουμε προσέξει πολύ, εκεί που αναφέρεται στα λεγόμενα κλάστερς. Εκεί 

ό,τι βρείτε και, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάτι τώρα όλοι 

αυτοί οι νόμοι έχουν μια δυναμική. Δηλαδή προστίθενται δραστηριότητες, 

προστίθενται μέτρα κ.λπ., κ.λπ.. Μπορεί για τον κλάδο σας να κάνετε μία 

πρόταση και αυτή η πρόταση να περάσει υπό μορφή μιας ρύθμισης και να 

δούμε πώς μπορεί να γίνει. Αλλά αρχίστε από τα κλάστερς όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ έχουμε ένα κλάστερ, είναι η WIMA, θέλετε το λόγο;  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Θα μιλήσω μετά. Απλώς αυτό που είπε ο πρόεδρος το έχουμε 

κάνει πραγματικότητα. Δεν έχουμε βοηθηθεί ποτέ από κρατική βοήθεια, το ξέρει 

και ο Πρόεδρος, το ξέρει και ο διευθυντής, κάναμε εξωστρέφειες, δηλαδή 

έχουμε πάει στο εξωτερικό μόνοι μας, φέτος για πρώτη φορά το Enterprise 

Greece θα πληρώσει το 50% της συμμετοχής μας στο Αμβούργο που θα πάμε...  

ΜΑΡΔΑΣ: Ναι, γιατί βρήκε κοινοτικό πρόγραμμα, είναι αυτό που σας είπα.  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Και θα πάμε από τον χώρο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που 

εκπροσωπούμε να δείξουμε την προσπάθεια που κάνουμε εδώ, να δείξουμε ότι 

υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις και μπορούμε να δούμε στα μάτια τις ξένες 

επιχειρήσεις χωρίς να τις φοβόμαστε αλλά το θέμα που μας λυπούσε μέχρι 
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πρότινος ότι ενώ, όσες πόρτες είχαμε κτυπήσει στην πρόθεση ήταν ότι όλοι 

θέλανε να βοηθήσουν. Οταν ήμασταν έτοιμοι να πάμε, εμείς πήγαμε και το '14 

πήγαμε και στην Τουρκία πήγαμε το '15, με δικά μας έξοδα, από το υστέρημα 

γιατί δυστυχώς δεν περισσεύει τίποτα, έχουμε προσπαθήσει, δεν είχαμε ποτέ 

την πολιτεία δίπλα μας. Αυτό μας λυπούσε γιατί ενώ προσπαθούσαμε να 

βγάλουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι κάτι που είναι μόνο τουρισμός, δεν είναι κάτι 

που είναι μόνο τα μπλε νερά και ο ουρανός, είναι οι βιοτεχνίες οι οποίες 

μπορούν να βγάλουν πράγματα αξιοπρεπέστατα αλλά είναι ... Δυστυχώς ποτέ 

το κράτος δεν το είχαμε δίπλα μας και αυτό... 

ΜΑΡΔΑΣ: Ε, κοιτάξτε, γι' αυτό προσπαθούμε τώρα, χρήματα είναι δύσκολο να 

δώσουμε,  μπορείτε να πάρετε από κάποιο πρόγραμμα όπως φροντίζετε...  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Γι' αυτό είπα φέτος για πρώτη φορά και προς τιμήν σας το λέω, 

το Enterprise Greece θα μας χρηματοδοτήσει το 50% της συμμετοχής μας στο 

Αμβούργο, γιατί το '14 που όποιες πόρτες χτυπήσαμε μαζί με τη βοήθεια του 

Επιμελητηρίου, γιατί θέλω να το πω το Επιμελητήριο το είχαμε δίπλα μας και 

τον Πρόεδρο και τον διευθυντή, όλοι ηταν στην πρόθεση ναι, αλλά στο τέλος 

και μιλάμε τώρα για Οργανισμούς στον Πειραιά οι οποίοι μας λέγανε ότι, ναι 

έχουμε τα χρήματα, ξαφνικά λέγανε ότι δεν είχαν τα χρήματα και βγάζανε και ... 

και μιλάω συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά που είπαμε να βγάλουμε 

μαζί με το Επιμελητήριο έναν οδηγό, τουριστικό οδηγό και να γράψουν πώς θα 

προσελκύσουμε σε μια ναυτιλιακή έκθεση η οποία είναι η μεγαλύτερη στο χώρο 

της ναυτιλίας μαζί με τα Ποσειδώνια και να προσελκύσουμε τουριστικό κόσμο, 

από αυτούς οι οποίοι έχουν χρήματα να ξοδέψουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς, στο 

τέλος τα βγάλαμε μόνοι μας. Τα βγάλαμε, πήγαμε, αλλά το κράτος εννοώ όλη 

τη δημόσια αρχή αυτή, στο τέλος είπε, ρε παιδιά, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν 

έχουμε. ... το α' εξάμηνο του 2014.  
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ΜΑΡΔΑΣ: Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες που δεν μπορώ να τις απαντήσω. 

Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι εφόσον δεν μπορούμε να 

δώσουμε χρήματα... 

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Μα δεν ζητήσαμε χρήματα ... Ζητήσαμε μια έκδοση που θα 

έβγαινε... 

ΜΑΡΔΑΣ: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τώρα εκεί ίσως αν το ψάχνατε λίγο καλύτερα 

με έναν πιο καπάτσο, να χρησιμοποιήσω τον όρο, μια πιο καπάτσα εταιρεία 

συμβούλων επιχειρήσεων θα σας έβρισκε χρήματα.  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Εμείς πήγαμε εμβόλιμα... πήγαμε με το ίδιο το Επιμελητήριο. Τι 

πιο σίγουρο, που δεν ζητήσαμε χρήματα σας είπα... 

ΜΑΡΔΑΣ: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Σήμερα ήρθε μια ένωση τουριστικών κι 

εγώ δεν ξέρω τι, που έκανε κάτι τέτοιο σαν κι αυτό που θέλετε εσείς, σε μια 

ωραία πλατφόρμα, θα την βγάλουν στο Υπουργείο Εξωτερικών γιατί έχει σχέση 

με όλη την Αττική και το τουριστικό προϊόν της Αττικής, τα πάντα, κι αυτοί 

βρήκαν χρήματα και το κάνανε. Τώρα δεν ξέρω πώς ... και ήταν 

κατενθουσιασμένοι κιόλας και ήθελαν την προώθηση. Λέω, αφού έχετε το 

προϊόν, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε όλα. Το ζητούμενο είναι να βγει το 

προϊόν.  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Πάντως σας λέω ότι φέτος είχαμε αρωγό στην προσπάθεια αυτή 

που λέμε το Enterprise Greece και μάλιστα να πούμε και κάτι άλλο. Το '14 την 

προσπάθεια που κάναμε δεν ξοδέψαμε, όλα τα χρήματα γυρίσανε στην Ελλάδα. 

Αυτό που είπατε εσείς πώς θα φέρουμε χρήματα στην Ελλάδα. Το περίπτερο το 

δώσαμε σε ελληνική εταιρεία και το κάνανε και γυρίσαμε και τους πληρώσαμε 

εδώ. Τα πράγματά μας τα πήγαμε όλα με ελληνική εταιρεία εκεί και τα 

γυρίσαμε, άρα πληρώθηκε η εταιρεία εδώ. Ζητήσαμε από πολλές ελληνικές 

εταιρείες να μας προμηθεύσουν χυμούς ή προϊόντα οτιδήποτε. Ενώ ... ήταν ναι 
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- όχι, δηλαδή ναι, θέλουμε κ.λπ., όταν τους λέγαμε ότι φεύγουμε, θα μας 

βάλετε και λέω επώνυμοι Λουξ, η Βεργίνα, δεν μας έδωσε κανείς τίποτα. Εμείς 

όμως επειδή θέλαμε πάλι να βάλουμε την Ελλάδα μας πάνω από μας, 

αγοράσαμε ελληνικούς χυμούς, ελληνικά προϊόντα, τσίπουρα... Δεν δώσαμε 

στους Γερμανούς τίποτα, σας το λέω πραγματικά. Και όμως μπορούμε να 

βοηθήσουμε την Ελλάδα μας αλλά δυστυχώς το κράτος δεν ήταν ποτέ δίπλα 

μας.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Μια ερώτηση επειδή μιλάμε για εξαγωγές. Το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί που έχουν κάνει ήδη εξαγωγές, έχω και 

πελάτες που κάνουν και 30 και 20 εκατομμύρια εξαγωγές, το πρόβλημά τους 

είναι το ΦΠΑ. Δηλαδή ναι μεν εξωστρέφεια, έχω πελάτη αυτή τη στιγμή που 

του οφείλεται πάνω από μισό εκατομμύριο ΦΠΑ. Αυτός ο άνθρωπος έχει 

φορολογηθεί. Αυτη η επιχείρηση έχει προσωπικό. Σ' αυτό τι έχουμε να πούμε; 

ΜΑΡΔΑΣ: Δεν έχω να σας πω τίποτα. Αυτά τα χρήματα έπρεπε να είχαν δοθεί. 

Τώρα σιγά σιγά κατεβάζουμε τα ληξιπρόθεσμα όσο μπορούμε λιγότερο και 

βέβαια αυτά έπρεπε... Τώρα εκεί υπάρχει μια σκέψη, υπάρχει ένας αυτόματος 

μηχανισμός. Δηλαδή να μην περιμένει κάποιος επιστροφή του ΦΠΑ, να μην 

μπαίνει καν ο ΦΠΑ κατά την εξαγωγή. Αυτό είναι που σκεφτόμαστε.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Σε τρίτες χώρες;  

ΜΑΡΔΑΣ: Σε τρίτες χώρες. Με μία ανάλογη βεβαίωση, γιατί ξέρετε τώρα τι 

γίνεται. Φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε ΦΠΑ, θυμάστε παλιά, έτσι; 

Επιστροφές που δεν δικαιολογούσαν ούτε τις διπλάσιες εξαγωγές μας. Λοιπόν, 

αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι; Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι θες να κάνεις κάτι 

και κατευθείαν βλέπεις ποια είναι τα προβλήματα. Είναι πρόβλημα το οποίο θα 

δούμε πώς θα λυθεί με έναν αυτόματο τρόπο για να σταματήσει αυτός ο 

βραχνάς, περιμένω να πάρω πίσω τα χρήματά μου, όχι, μετά θα τα πατσίσουμε 

με το τι χρωστάς. Τουλάχιστον, εντάξει, το χρωστάς μου χρωστάς βγαίνει ένα 
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αποτέλεσμα. Να δούμε πώς μπορεί να απλουστευθεί, μπορεί να απλουστευθεί 

αυτή η ιστορία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Ο κ. Κωνσταντόπουλος, είναι ο Α' 

Αντιπρόεδρος. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σας καλωσορίζουμε κ. Υπουργέ. Εγώ θέλω να πω δυο 

λόγια μόνο, τα οποία είναι τα εξής:  

 Σ' αυτή την περίοδο της κρίσης ο επιχειρηματίας βάζει το μυαλό του και 

δουλεύει και πάντα είναι πρόθυμος να εξάγει. Αλλά τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να 

εξάγει σήμερα με την υψηλή φορολογία, με υψηλό κόστος δανεισμού, 

εργοδοτικές εισφορές στο ζενίθ. 

 Αρα, λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Αν αυτό δεν μπορεί 

να γίνει εφικτό, να δώσουμε δυνατότητα δηλαδή να γίνουν εξαγωγές εφόσον 

μειωθούν όλα αυτά, τουλάχιστον δια νόμου οι εξαγωγείς να έχουν μια 

επιδότηση ένα 5%-10% δια νόμου. Ετσι με αυτό τον τρόπο το ΦΠΑ θα πέσει 

εδώ πέρα, γιατί όταν έχουμε αγορά θα βρούμε τον τρόπο να παράξουμε 

προϊόντα.  

ΜΑΡΔΑΣ: Κάτι τέτοια μεθοδεύουμε αλλά με πιο κομψό τρόπο γιατί αυτό θα 

μας σφάξουν κατευθείαν.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Γνωρίζετε ότι στα 100 ευρώ τα 75 είναι φόροι.  

ΜΑΡΔΑΣ: Είναι φόροι, ναι, ξέρω. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καταλαβαίνετε ότι ... 

ΜΑΡΔΑΣ: Κάτι τέτοια αλλά θέλει λίγο... θέλει τρόπο η όλη... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Πάντως ελπίζουμε στο 

καλύτερο, δυνατότητα υπάρχει εξαγωγής. Εγώ αυτό πιστεύω. 
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ΜΑΡΔΑΣ: Αυτό βλέπουμε, δηλαδή παλαιότερα είχαμε εταιρείες οι οποίες δεν 

ενδιαφέρονταν καν για τις ξένες αγορές, μόλις ζορίστηκαν και είδαν ότι στη 

χώρα λίγο η ζήτηση πιέστηκε πάρα πολλοί βγήκαν έξω. Αυτό μας χαροποιεί 

βέβαια, όχι τώρα βέβαια, και από τα προηγούμενα χρόνια και βέβαια, έτσι, να 

σας πω κι ένα αστείο. Βρήκα κάποιον ο οποίος μου είπε ότι φτιάχνει Πόρσε στην 

Ελλάδα χειροποίητο και μου ήρθε και μου είπε, δεν μπορώ λέει, ενώ κάνω 

εξαγωγές κ.λπ., δεν μπορώ να έχω τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τη χώρα. 

Του λέω, άνθρωπέ μου, τι τα θες τα πιστοποιητικά για τη χώρα, μπορείς να μου 

πεις; Κάνεις εξαγωγές και τώρα καίγεσαι να βγάλεις το προϊόν σου στη χώρα; 

Βγάλ' το έξω, έξω το βγάζει, μέσα δεν μπορεί. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Πάντως, είναι πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά που κάνει. Θέλει να 

τη γυρίσει και μέσα. Λέω, εντάξει, κάνε πρώτα τη δουλειά που κάνεις καλά και 

το δικό μας θα το δούμε πώς θα γίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι τα δικά μας ναυπηγεία το τελευταίο δίμηνο 

έχουν ρίξει φέρρυ μποτ 100 μέτρα καινούρια, τρία ή τέσσερα είναι; Τέσσερα. 

Τέσσερα φέρρυ μποτ καινούρια έχουν πέσει μέσα και ευτυχώς αυτά είναι τόσο 

καλή η κατασκευή τους που είναι περιζήτητα παγκόσμια και έχουμε και Ελληνες 

καπεταναίους που περνάνε τον Ατλαντικό γιατί τα πουλάμε στη Χιλή, στο 

Περού, δηλαδή καινούρια και ταξιδεύουν τον Ατλαντικό. Το θέμα είναι ότι αυτή 

η βιομηχανία να προχωρήσει και να συνεχίσει. Το θέμα είναι ότι κάναμε μια 

τεράστια προσπάθεια γιατί πήγε ένα μπει ΦΠΑ ενώ είχαν απαλλαγή ΦΠΑ. Μπήκε 

ένα ΦΠΑ 23% εκεί. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Αλλος συνάδελφος; Να αποδεσμεύσουμε τον Υπουργό, να τον 

ευχαριστήσουμε. Α, ο κ. Πάλλας ο Τάσος.  

ΠΑΛΛΑΣ: Επειδή συζητούσατε ειδικά θέματα, εγώ δυστυχώς δεν έχω εξαγωγές 

και δεν ήθελα να χαλάσω το... ούτε τώρα θέλω να το χαλάσω, επειδή σ' αυτή 

την αγορά όλοι γνωριζόμαστε και εσάς όσοι είναι στο Επιμελητήριο και γενικά 
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παρακολουθούν την οικονομία νομίζω τα τελευταία χρόνια σας ξέρουν καλά και 

θέλω να πω, χωρίς να θέλω να φανώ ότι χειροκροτώ, γιατί κάθε άλλο ... είμαι 

της σημερινής κατάστασης, αν δεν ήσασταν εσείς και δυο τρεις άλλοι πέρσι τον 

τραγικό Ιούλη, δεν θα ήμασταν σ' αυτή τη χώρα, θα ήμασταν σε άλλη ήπειρο. 

Παρακολουθούσα τις παρεμβάσεις και θέλω να το πω. Και άνθρωποι σαν και 

σας, πάλι λέω τρεις τέσσερις, που καταλαβαίνετε τι είναι να έχεις μια βιοτεχνία 

και πιθανόν να έχουν μπει σε μια βιοτεχνία, γιατί οι πιο πολλοί δεν θα έχουν 

περάσει ούτε απέξω, καταλαβαίνουν τον δικό μας τον πόνο και τι σημαίνει από 

τη μια χρονιά στην άλλη ας πούμε να έχεις 39.000 κέρδη και να πληρώσεις 

7.000 φόρο και την επόμενη χρονιά αφού το έχεις παλέψει, έχεις σκοτωθεί, να 

έχεις 80.000 κέρδη και να πληρώνεις 40.000 φόρο και από πού βγαίνουν αυτά 

τα λεφτά και τι επενδύσεις ματαιώνουν. Σας μιλώ τώρα με πραγματικά νούμερα 

από το '14 στο '15.  

 Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι ακριβώς της αρμοδιότητάς σας και δεν 

ξέρω γιατί είστε εκεί, τέλος πάντων, είναι άλλη ιστορία δικιά σας, αλλά νομίζω 

μια και είστε στο επιτελείο και η γνώμη σας μετράει, πάρτε υπόψη και αυτά τα 

πράγματα. Δηλαδή η φορολογία πια... Εσείς έχετε το δίκιο σας γιατί το 55% 

πληρώνει 5.000 φόρο. Αλλά αυξάνοντας τους συντελεστές σε μας που είμαστε, 

θέλουμε δεν θέλουμε, θέλουμε να δηλώνουμε όλα, δεν γίνεται τίποτα. Απλά 

πάμε κι εμείς στο άλλο στρατόπεδο. 

ΜΑΡΔΑΣ: Γι' αυτό σας είπα κύριο μέλημα είναι μόλις πατήσει η οικονομία λίγο 

γερά στα πόδια της να έχουμε αυτή την απάλυνση των βαρών που έχουν 

επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Κι όλα τα 

υπόλοιπα έπονται.  

 Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω γιατί υπάρχει μια εκδήλωση πάλι εδώ στον 

Πειραιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Υπουργέ, εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στο χώρο  μας. 
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ΜΑΡΔΑΣ: Να 'στε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε το συμβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Εκθεσιακή Πολιτική - Συμμετοχή στην 81η Δ.Ε.Θ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε μείνει στο 3ο θέμα που είναι η Εκθεσιακή Πολιτική του 

Επιμελητηρίου.  

 Εχει δοθεί ένας χώρος σε όλα τα Επιμελητήρια, είναι ένα περίπτερο 

ολόκληρο, είναι δίπλα από την τιμώμενη χώρα, ευχαριστούμε και την κα 

Ριμποπούλου που είναι από το ΣΒΑΠ εδώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δίπλα 

στο περίπτερο της Ρωσίας, η οποία είναι η τιμώμενη χώρα φέτος στη Διεθνή 

Εκθεση Θεσσαλονίκης, ακριβώς δίπλα και μπορούν να συμμετέχουν τα 54 

Επιμελητήρια της χώρας. Τώρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, υπάρχει ένα 

τεράστιο ζήτημα σε θέμα χώρου, εμείς  κάναμε, έχουν καταγραφεί κάποιες 

επιχειρήσεις που θέλουν να παραβρεθούν και να είναι μαζί μας, τώρα κοιτάμε να 

δούμε τι άλλους χώρους μπορούμε να βρούμε γιατί υπάρχει ζήτηση πάρα πολύ 

μεγάλη. Πιστεύω ότι εκεί θα είναι όλος ο επιχειρηματικός κόσμος και εσείς δεν 

ξέρω, έχετε δηλώσει συμμετοχή; Να μιλήσετε με την κα Γκλεζάκου - Εφη, 

λιγάκι την επιχείρηση αυτή σας παρακαλώ πολύ, εδώ πίσω.    

 Τέλος πάντων, μια ενημέρωση σας κάναμε πώς βρίσκεται αυτό, εμείς σαν 

Επιμελητήριο θα καλύψουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι καλύτερο είναι να γίνει και 

παρουσίες των επιχειρήσεων εκεί των δικών μας και μπορεί να κάνουμε κάποια 

βραδιά εκεί στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε, με άλλα Επιμελητήρια, θα είμαστε 
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πάρα πολλοί εκεί, το Επιμελητήριο θα έχει μια παρουσία, πιστεύω ότι να 

παρευρεθούμε όσο περισσότεροι γίνεται καλό θα είναι και να στηρίξουμε και τις 

επιχειρήσεις που θα είναι εκεί, αλλά ταυτόχρονα να τις δείξουμε και σε όλη την 

Ελλάδα και να δείξουμε... 

 Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα το 3ο. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Αθέμιτος ανταγωνισμός από την άσκηση αδήλωτου ελευθέρου 

επαγγέλματος. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοούμε μ' αυτό. Υπάρχει το φαινόμενο, πλέον υπάρχουν 

καταγγελίες απ' όλα τα σωματεία μας, απ' όλα τα σωματεία που 

δραστηριοποιούντα, συνεργεία αυτοκινήτου, αλουμινοκατασκευαστών, 

ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, τυπογράφων, οινοποιεία, αυτή τη στιγμή υπάρχει 

ένα, κομμωτές ακόμα περισσότερο, καλά, αυτοί ήταν οι πρώτοι που το είχαν 

ζήσει, πλέον όλοι κάνουν μια δουλειά χωρίς να φαίνονται στην Εφορία, χωρίς να 

φαίνονται στις ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να πληρώνουν δημοτικά τέλη γιατί 

είναι σε χώρους που δεν έχουν χρήση επαγγελματική ή οτιδήποτε άλλο και 

δημιουργούνται πλέον, πάει να δώσει ένας βιοτέχνης, ένας επιχειρηματίας μια 

τιμή και πάει ο άλλος δίνει τα μισά λεφτά και είναι λογικό αυτό. 

 Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, έχει παραγίνει πλέον το κακό, κάθε μέρα 

έρχονται καταγγελίες στο Επιμελητήριο. Το Επιμελητήριο θα κάνει ό,τι είναι 

δυνατόν και ό,τι μπορεί ανοιχτά πλέον, θα δημοσιοποιήσουμε καταστάσεις, 

υπάρχουν ήδη σωματεία και σύλλογοι που μας έχουν φέρει φωτογραφίες και 
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μας έχουν δείξει πραγματικά πώς γίνεται να φορτώνει το αυτοκίνητο εκεί, να 

πηγαίνει... Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, έχετε κι εσείς την ευθύνη. Θυμάστε, σας είχαμε 

καταγγείλει σ' αυτή την περίπτωση και άλλη φορά που το είχατε ξαναφέρει το 

θέμα... (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τουλάχιστον αυτός είναι γραμμένος στην Εφορία, είναι στο ΤΕΒΕ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι να το κάνεις ότι ειναι γραμμένος, Πρόεδρε; Είναι γραμμένος 

στην Εφορία, είναι για συντήρηση και πάει και κάνει κατασκευή. Υπήρχαν 

περιπτώσεις τώρα καταγγελίες, οι οποίες ήδη έχουν πάει στα δικαστήρια, στα 

πολιτικά δικαστήρια, τώρα έχουν πιάσει δηλαδή αρκετούς λόγω ... καταγγελίας 

που είναι και από την Περιφέρεια αλλά και με τα σωματεία και με τις 

ομοσπονδίες και τους ... στα δικαστήρια. Και τι λένε τώρα. Από τη στιγμή που 

το Επιμελητήριο μας έχει κάνει έναρξη και θυμάστε που είχαμε πει κατ' ιδίαν 

εδώ πέρα, αν δεν τον γράψω εγώ εδώ πέρα θα πάει σε άλλο Επιμελητήριο. Μα 

είναι λογική αυτή τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Γι' αυτό ανοίγουμε το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αρα λοιπόν, Πρόεδρε, πρέπει να πάρετε πραγματικά θέση σ' 

αυτό που λέω ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι μόνο θέση, απλώς παίρνουμε την έγκριση του Δημοτικού 

Συμβουλίου για να πάμε στο επόμενο στάδιο που θα είναι συνάντηση 

σωματείων, των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και πώς πλέον θα το 

χειριστούμε ανοιχτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θα μας βρείτε σύμφωνους. Εμείς τι θα κάνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι μαζί θα το συζητήσουμε και θα βρούμε το πρόβλημα... 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 
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 Εμείς πρέπει να κινήσουμε το Υπουργείο Οικονομικών, αυτό λέμε τώρα. 

Εμείς είπαμε ότι θα πάμε να κάνουμε καταγγελίες, θα μαζευτούμε και θα 

στείλουμε έγγραφα στις Υπηρεσίες και θα βγούμε πλέον σε μία άλλη λογική, ότι 

δεν μπορεί να κυνηγάς πλέον τις νόμιμες επιχειρήσεις, δεν πάει άλλο. Δηλαδή 

δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο κάθε νόμιμος να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, 

να αυξάνονται φορολογίες, να αυξάνονται τα πάντα, τα δημοτικά τέλη. Και 

ξέρετε, μιλάμε τώρα τα δημοτικά τέλη... Αυτό λοιπόν πρέπει να το εκφράσουμε 

ανοιχτά και ως ΓΣΕΒΕΕ. Και ως ΓΣΕΒΕΕ να βγουν πλέον ανοιχτά, δηλαδή έχει 

παραγίνει το κακό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Η ΓΣΕΒΕΕ τι δουλειά έχει, Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνδικαλιστικό όργανο είναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, η ΓΣΕΒΕΕ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω όλοι μαζί. Και η ΓΣΕΒΕΕ, όλοι μαζί. Δεν γίνεται διαφορετικά.  

 Λοιπόν, απλώς θέλουμε να πάρουμε την έγκριση του Δημοτικού 

Συμβουλίου για να πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι η συνάντηση σωματείων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα δεν έχει νόημα αυτό, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει νόημα, πώς δεν έχει νόημα, Πέτρο; Πρέπει να γίνει μια 

κλειστή συζήτηση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

 Εχετε έρθει για γκρίνια σήμερα. Πάμε στην επόμενη φάση, πήραμε την 

έγκριση. 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Συμπλήρωση καταλόγου Πραγματογνωμόνων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαν Επιμελητήριο θέλουμε πραγματογνώμονες. Στείλαμε σε όλα 

τα μέλη μας και στα σωματεία να μας στείλουν, μόνον δύο μας στείλανε. Στο 

χώρο του αυτοκινήτου μας έστειλε, δεν είχαμε. Ναι, μας ήρθε κι άλλος ένας. 

Μας ήρθαν δύο. Μας ήρθε ο κ. Βλασσόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, 

ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ανελκυστήρων και Μωραϊτης Ιωάννης του 

Παναγιώτη, μηχανικός αυτοκινήτων. Λοιπόν, αυτοί οι δύο είναι καινούριοι 

πραγματογνώμονες του Επιμελητηρίου μας αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε σε 

άλλους κλάδους.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ολα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκαν στο 

προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και είστε μέλη, είστε πραγματογνώμονες. 

Εκτός από αυτούς όμως, επειδή υπάρχουν κλάδοι που δεν έχουμε 

πραγματογνώμονες είχαμε αναρτήσει στο διαδίκτυο και βάλαμε πρόσκληση 

ενδιαφέροντος από όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως 

πραγματογνώμονες για διάφορες πραγματογνωμοσύνες που ζητούνται. Λοιπόν, 

δύο άτομα, οι άνθρωποι προσφέρθηκαν και θα πρέπει να τους εγκρίνουμε. Είναι 

για ανελκυστήρες ο κ. Βλασσόπουλος και ο κ. Μωραΐτης, μηχανικός 

αυτοκινήτων . Απλά συμπληρώνουμε τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλουμινοκατασκευαστές έχουμε; Δεν πρέπει να έχουμε. Δεν έχετε 

δηλώσει συμμετοχή. Να μας στείλετε κάποιον. Και ο κ. Παγιάτης αν θέλετε. Στα 

οινοποιεία είναι ο κ. Γκίνης, έχουμε; Στους οινοποιούς δεν έχουμε 

πραγματογνώμονες. Δηλαδή σε διάφορες διαδικασίες που μπορεί να χρειαστεί 

το Επιμελητήριο να πιστοποιήσετε κάτι. Τέλος πάντων, είναι ορκωτοί 
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πραγματογνώμονες, δηλαδή ορκιζόσαστε στο Πρωτοδικείο και από 'κει και πέρα 

υπάρχουν κάποιοι πολίτες που έχουν διαφωνίες, που έχουν διαφορές. Απλώς 

ενημερώσαμε εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο τώρα για τη συμπλήρωση ακόμα 

δύο ατόμων.  

Εγκρίνεται η συμπλήρωση του καταλόγου των πραγματογνωμόνων με τους 

ανωτέρω αιτήσαντες; 

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την συμπλήρωση του καταλόγου των 

πραγματογνωμόνων με τους ανωτέρω. 

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά από αυτή τη συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό, που 

πιστεύω ήταν πάρα πολύ καλή και χρήσιμη και πιστεύω να την αξιοποιήσουμε 

και να την χρησιμοποιήσουμε, αυτό που έχω να πω, οι δραστηριότητές μας ως 

Επιμελητήριο είναι ότι αυτή τη στιγμή όπως ξέρετε πρέπει να είχαμε κάνει 

εκλογές από πέρσι. Δεν είναι ούτε έχει παγώσει η δραστηριότητα, απλώς λόγω 

αυτής της ιστορίας που είχαμε με το Μνημόνιο ένα εξάμηνο η 

επιχειρηματικότητα περίμενε και ανέμενε τις εξελίξεις και να δούμε πώς θα 

έρθουν τα γεγονότα. 

 Τώρα αυτή τη στιγμή λοιπόν οι εκλογές, σας το λέω και για τους 

συμβούλους, οι εκλογές μάλλον θα πάνε του χρόνου τον Μάρτιο απ' ό,τι 

δείχνει, Φεβρουάριο - Μάρτιο γιατί ακόμα δεν έχει ψηφιστεί η επιμελητηριακή 
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νομοθεσία. Δεν ξέρουμε σε τι μορφή μπορεί να είναι ένα Επιμελητήριο υπάρχει 

κάποια στιγμή στην Αττική, δεν ξέρουμε ακόμα τι πρόταση θα υπάρχει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εχουμε κάνει προτάσεις, Πρόεδρε. ... την ενοποίηση των 

Επιμελητηρίων. Τουλάχιστον εμείς εδώ πέρα στον Πειραιά έχουμε κάνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, τι πρόταση θα υπάρξει τώρα στην πορεία. Αυτό που εμείς 

έχουμε να πουμε είναι ότι θέλω να είστε δίπλα στο Επιμελητήριο και τώρα σ' 

αυτές τις δύσκολες φάσεις να στηρίξουμε αυτές τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις που 

έχουν παραμείνει ακόμα, να είμαστε δίπλα τους. Θα βγουν κάποια καινούρια 

προγράμματα, εμείς κάναμε στην προηγούμενη διαδικασία τέσσερα 

προγράμματα που βγήκαν τα καινούρια, εδώ είναι και η κα Μαυρομάτη και ο κ. 

Χαλόφτης, κάναμε μια παρουσίαση στις Σπέτσες και στην Υδρα και στο Λαύριο 

και στη Σαλαμίνα, πήγαμε στην ευρύτερη περιοχή παρουσιάσαμε τα καινούρια 

προγράμματα, οποιοσδήποτε επιχειρηματίας μπορούσε να μπει να συμμετέχει 

σε  μία, να υποβάλλει κάποιο φάκελο.  

 Το θέμα είναι τώρα ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι θα βγάλει κάποια άλλα 

προγράμματα, το θέμα είναι δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ο κ. 

Χαλόφτης είναι εδώ; κα Μαυρομάτη ξέρετε αν θα βγουν κάποια άλλα 

προγράμματα; Θα βγουν τώρα; Μπορείτε να κάνετε μία... 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ: Δεν υπάρχει πλαίσιο αναλυτικό, απλά υπήρχε αναφορά γενικά 

τι θα αφορά. Είναι μέσα η μεταποίηση, είναι μέσα και η εξωστρέφεια σε μία από 

αυτές. Πάλι τα τέσσερα προγράμματα όπως είχαν βγει για πτυχιούχους 

άνεργους, αναβάθμιση μικρομεσαίων και τουρισμό και μία επίσης αναβάθμιση 

για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οχι πολύ μικρές και μικρές, μόνο μεσαίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ο κ. Πάλλας.  

ΠΑΛΛΑΣ: Πιο σημαντικό από το να βγουν καινούρια, γιατί η διαδικασία είναι 

χρονοβόρα και ... Μετά από δεύτερη παράταση στις 9 Ιουλίου έληξε το 
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προηγούμενο για τη βιοτεχνία. Παρ' όλη την κρίση όλοι είναι διψασμένοι για 

λεφτά και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν πάρα πολλές ενώ τα λεφτά για 

την Αττική ήταν πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή με αυτά τα δεδομένα αν πάρουμε τον 

αρχικό προϋπολογισμό, δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει να έχεις πιάσει 85 βαθμολογία, 

90. Δηλαδή σημαίνει ότι μόνο κάποια γραφεία που δεν θέλουν πραγματικά να 

κάνουν κάτι αλλά βάζουν εκεί δράσεις που μαζεύουν βαθμούς, ξέρετε είναι... 

Λέει τι θέμα θέλει βαθμούς; Ανάπηροι.... 

 Ουσιαστικά αυτά δεν συγκροτούν επιχειρηματικό σχέδιο. Ενώ ο άλλος 

που θέλει να πάρει μια μηχανή να τη βάλει να δουλέψει, αυτός φτάνει στο 70 

με το ζόρι. Αν λοιπόν δεν αυξηθεί ο προϋπολογισμός, δηλαδή παρ' όλο που είναι 

καινούριες δράσεις, τρέχει ένα πρόγραμμα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Αυτό 

πρέπει να ζητήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, προχωράμε. Συνάδελφοι, στηρίχτε και την άλλη 

προσπάθεια του Επιμελητηρίου, την κατοχύρωση σήματος, την ψηφιακή 

υπογραφή. Ολες αυτές οι δράσεις που πρέπει κάθε επιχείρηση να έχει, το 

Επιμελητήριο τις κάνει εδώ πάρα πολύ οικονομικά.  

ΠΑΛΛΑΣ: Κάνει κατοχύρωση σήματος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια. Εχεις χάσει επεισόδια, κ. Πάλλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, καταρχάς ο κ. Πάλλας είναι συνταξιούχος. Αρα, δεν 

έχει δικαίωμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ενεργός ραδιοφωνικός παραγωγός.  

 Λοιπόν, συνάδελφοι, κλείνουμε το συμβούλιο. Σας ευχόμαστε καλό 

καλοκαίρι, καλές διακοπές.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, χίλια συγγνώμη, καταρχήν χάσαμε τον 

Μακρυγιάννη τον Παρασκευά. Πρέπει να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. Μέσα 

σ'αυτό το χώρο ο άνθρωπος έχει κάνει αγώνες, ένας αξιόλογος βιοτέχνης. Την 
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Κυριακή ειναι το μνημόσυνο, στις 10 η ώρα στον Αγιο Ταξιάρχη στον 

Κορυδαλλό.  

 Θέλω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή γι' αυτό τον άξιο συνάδελφο και 

είχαμε πάει στην κηδεία του, συμμετείχαμε μια αντιπροσωπεία από το 

Επιμελητήριό μας και δώσαμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του 

και θα είναι στη μνήμη μας και συνέχεια σ' αυτό το χώρο θα είναι πάντα δίπλα 

μας, στη σκέψη μας και πιστεύω ότι τα παιδιά του θα συνεχίσουν αυτό το έργο 

που έκανε ο μπαμπάς τους.  

 Ενός λεπτού σιγή εις μνήμην 

 Παρασκευά Μακρυγιάννη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε. Αιωνία 

του η μνήμη. Λύεται η συνεδρίαση.  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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