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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ   ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ – ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
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ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ    ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 

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   ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΕΠ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε την ατυχία να χάσουμε έναν συνάδελφο, ένα νέο 

συνάδελφο, ένα πολύ νέο παιδί, συμμετείχε στα επιμελητηριακά τα τελευταία 

χρόνια, είχε κατέβει και υποψήφιος, εκλέχθηκε, ένας άνθρωπος που δυστυχώς η 

μοίρα του επιφύλαξε να χαθεί. Ήταν ο φωνακλάς του Επιμελητηρίου μας, όσοι 

δεν τον ξέρετε θα τον θυμηθείτε μόλις είπα ο φωνακλάς, ο Δημήτρης ο 

Κορφιάτης. Ενα παιδί που δυστυχώς η μοίρα του ήταν η ζωή του να είναι πάρα 

πολύ μικρή και πολύ λίγη. Και μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα. 

 Στη θέση του εκλιπόντος θα είναι από το συνδυασμό Βιοτεχνική 

Συνεργασία ο επόμενος επιλαχών που είναι ο Κωνσταντίνος ο Φανουριάδης. Δεν 

έχει έρθει, τον έχουμε καλέσει, δεν είναι εδώ, είπε ότι θα έρθει, μπορεί να έρθει 

σε λίγο. 

 Ο Δημήτρης ο Κορφιάτης, θα πω λίγα λόγια για τα πρακτικά, εκλέχθηκε 

στις εκλογές, οι περισσότεροι τον ξέρετε, 4 και 5 Δεκεμβρίου του 2011, με τον 

συνδυασμό Βιοτεχνική Συνεργασία, σε ηλικία 38 ετών.  

 Ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση, το μηχανουργείο Κορφιάτη και την 

κατέστησε μια επιτυχημένη και σύγχρονη επιχείρηση, έφυγε σε ηλικία μόλις 43 

ετών.  

 Θα σας παρακαλέσω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. 

 

Ενός λεπτού σιγή εις μνήμην 

Δημήτρη Κορφιάτη 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αιωνία του η μνήμη. 

 Μετά από αυτό το άσχημο, την άσχημη ανακοίνωση, να πούμε ότι 

ξεκινάμε το Διοικητικό Συμβούλιο με το 1ο θέμα. 
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ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 27/07/2016. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε ομόφωνα. 

 Ο κ. Μουστάκας προ ημερησίας διατάξεως. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Καλησπέρα, συνάδελφοι. Τι να πω τώρα; Μας συγκίνησες πάλι 

Πρόεδρε, ξέρεις εγώ είμαι και ευαίσθητος με το Δημήτρη, νέο παιδί, κρίμα. Είναι 

κρίμα, κρίμα. 

 Συνάδελφοι, παιρνω το λόγο για ένα θέμα, έχω να κάνω μια πρόταση 

γιατί σαν ελεύθεροι επαγγελματίες μας ανησυχούν πάρα πολύ ολα αυτά που 

γίνονται, τόσο το ασφαλιστικό όσο τα μέτρα που ακούμε, η φορολόγηση κ.λπ. 

Ολα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια και ειδικά τώρα τελευταία. 

 Πήρα το λόγο γιατί θέλω να κάνω μία πρόταση όσον αφορά ότι θα 

πρέπει κι εμείς να ανασκουμπωθούμε εδώ στο Επιμελητήριο να προχωρήσουμε, 

εγώ θα βάλω πρόταση, ένα επιστημονικό συνέδριο, το λέω κατευθείαν τι είναι, 

ένα επιστημονικό συνέδριο με θέματα τα οποία εμείς θα τα καθορίσουμε εδώ 

πέρα με επιστημονικό κόσμο όπως είναι, για να εκμεταλλευθούμε το ΙΜΕΚ της 

ΓΣΕΒΕΕ, να εκμεταλλευθούμε το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και ολους τους 

φορείς εδώ στον Πειραιά μέσα σαν Επιμελητήριο, σαν βάση.  

 Τελευταία είχατε πει στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και είναι μια 

ευκαιρία αυτή που μου δίνεται, ότι θα καλούσατε τα σωματεία, τις ομοσπονδίες 

να φέρουμε προτάσεις για να μπούμε λιγάκι και στην ουσία. Βέβαια, μέχρι τώρα 

δεν μου έχει έρθει, Πρόεδρε, αλλά είναι ευκαιρία νομίζω ότι θα πρέπει να 

στείλουμε μια πρόσκληση, ήδη από τώρα σε όλες τις Ομοσπονδίες, στα 
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σωματεία, να μας πουν τους προβληματισμούς, την κρίση ολη αυτή, ό,τι 

προβλήματα υπάρχουν, να βγάλουμε μια θεματολογία. Η θεματολογία αυτή θα 

είναι εκτός από είπα τον επιστημονικό κόσμο, να καλέσουμε αν χρειαστεί και τα 

άλλα τα Επιμελητήρια, ακόμα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δεσμευθεί 

να έρθει εδώ παρών, τον χώρο θα τον βρούμε αν ειναι εδώ ή κάπου αλλού, να 

πάρει θέση το Επιμελητήριο, να υπάρχει μια δέσμευση το τι θα γίνει. Ακούσατε 

και στη Θεσσαλονίκη τι είπε, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.  

 Θα σας θυμίσω ότι στις 18 Αυγούστου είχα κάνει μια παρέμβαση στο 

κεντρικό δελτίο ειδήσων του Σκάι των 9 που μου είχε ζητηθεί, είχαν πει για το 

ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ξέρετε 

όλοι τι μας περιμένει, έτσι; Τα γνωρίζουμε. Είχε εξαγγείλει ότι από αρχές 

Σεπτεμβρίου, τώρα μάλλον προς το τέλος του Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου θα 

κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή. Εμείς δεν διαφωνούμε. Σ' αυτά τα μέτρα που λέει η 

κυβέρνηση δεν διαφωνούμε και μάλιστα εγώ είπα ότι ουδέποτε φοβηθήκαμε 

τον έλεγχο, να έρθετε να μας κάνετε έλεγχο, όσους ελέγχους θέλετε. Είπε αν 

θυμάστε, είχαν βγει και είχαν πει ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν 

κάτω των 5.000 ευρώ ετήσια και μιλάμε του λέω για το '15 όμως, έτσι; Για το 

'15. Βεβαίως λέω υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ενδεχομένως αν σας έχουν 

δηλώσει τους είπαμε και 5.000 ευρώ, το ίδιο είχε πάρει θέση και ο Πρόεδρος 

του Δικηγορικού Συλλόγου του Πειραιά πάνω σ' αυτό και άλλοι φορείς, βεβαίως 

εάν υπάρχουν, για το '15, πάντα μιλάμε για το '15, βεβαίως. Δεν μπορείς όμως 

να στοχεύεις εάν υπάρχει κάποιος κλάδος ο οποίος κάνει φοροδιαφυγή να το 

προτείνεις. Δεν μπορείς όμως να στοχεύεις όλους τους κλάδους ότι 

φοροδιαφεύγουν. Αν υπάρχουν στοιχεία, βεβαίως, να τα καταθέσεις. 

 Αυτό λοιπον που τους είπα, εγώ τους είπα ειδικά τα τελευταία χρόνια 

επειδή προερχόμαστε ο κλάδος και δεν μπορεί μια ζωή οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί να μας βάζετε συνέχεια ότι 
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φοροδιαφεύγουμε και βρίσκετε τον εύκολο στόχο, τους είπα όπως σας είπα να 

προχωρήσουμε βεβαίως στον έλεγχο, να κάνετε όσους ελέγχους θέλετε και δεν 

το φοβόμαστε και εν πάση περιπτώσει, τους είπα, πέστε μου τα τελευταία 5-6 

χρόνια τι έχει γινει στην οικοδομή, γιατί όπως είπα προερχόμαστε από το... 

Υπάρχει ανάπτυξη; Οχι, πέστε μου τους είπα σας παρακαλώ εάν υπάρχει 

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα. Και μάλιστα λέω, 

πέστε μου εάν υπάρχουν θέσεις εργασίας για τα νέα παιδιά, γιατί όπως 

βλέπουμε κάθε μέρα τα νέα παιδιά και πολλά καλά μυαλά που έχουμε η χώρα 

μας, δυστυχώς φεύγουν και πάνε σε τρίτες χώρες. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα. Τι 

θέλετε, τους είπα, αν θέλετε, αν είναι ο στόχος να κλείσουμε ολοι, να μας το 

πείτε, να κλείσουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε έτσι. 

 Πρέπει λοιπόν να πάρουμε σήμερα μία εγώ πιστευω μία θέση, να 

προχωρήσουμε σε ένα επιστημονικό συνέδριο, Πρόεδρε, το θεωρώ πολύ 

σοβαρό, όχι για να γίνει το επιστημονικο συνέδριο στον Πειραιά, να έχει ουσία. 

Δηλαδή αυτό που θα κάνουμε όχι να το κάνουμε γιατί πρέπει να το κάνουμε, να 

έχει ουσία. Να βάλουμε τα θεματα, να βγάλουμε μια ομάδα εργασίας, εσείς θα 

διορίσετε η Διοίκηση μια ομάδα εργασίας να ασχοληθεί με αυτά. Να 

προχωρήσουμε και στα σωματεία όπως το είπα, να μας φέρουν τις προτάσεις.  

 Θα επανέλθω σε άλλα θέματα, να μην έτσι μακρηγορώ γιατί το έβαλα και 

προ ημερησίας διατάξεως, έχουμε κι άλλα θέματα να συζητήσουμε κατά το 

συμβούλιο και αν χρειαστεί θα ξανατοποθετηθώ. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος συνάδελφος να τοποθετηθεί επί του θέματος; Ο κ. 

Αντωνιάδης.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Δεν ξέρω αν θα τοποθετηθώ τώρα γιατί το βάζει αν θα 

συζητηθεί προ ημερησίας διάταξης. Εγώ συμφωνώ... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ συμφωνώ. Και εγώ συμφωνώ προσωπικά δηλαδή, θα το 

δούμε και σαν συμβούλιο.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Και θα ήθελα να μας ενημερώσετε, δεν ξέρω εσείς ή αν 

υπάρχει κάποιος, γιατί γίνεται ένα παρόμοιο συνέδριο, ημερίδα σήμερα με θέμα 

τη ναυπηγοεπισκευή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι σήμερα.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Σήμερα, 27.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 26 έχουμε σήμερα. Αύριο.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Θέλω λοιπόν να ενημερωθούμε γι' αυτό, γιατί έχουμε πάρα 

πολλές επιχειρήσεις μέλη μας και δεν συμμετέχει το Επιμελητήριο, έτσι δεν 

είναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κάνει μια ιδιωτική εταιρεία.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Δεν το κάνει ιδιωτική εταιρεία. Το ΕΒΕΠ - καταλαβαίνω πού το 

πας, αλλά εμείς είμαστε... Ούτε καν ενημέρωση δεν έχουμε. Αυτό ρωτάω. Δεν 

θέλω τώρα να αλλάξω την ημερήσια διάταξη. Είναι ο Κανακάκης εδώ, να μας 

πει τι ξέρει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την αυριανή εκδήλωση που γίνεται στο ΕΒΕΠ.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Εχω ένα κάλεσμα απο το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη λίγο Βασίλη. Το κάνει η Alpha Energy, είναι μια 

ιδιωτική εταιρεία που το κάνει το συνέδριο αυτό, δεν το κάνει το ΕΒΕΠ. Τώρα, 

από 'κει και πέρα εμάς, αυτή την εταιρεία δεν την γνωρίζουμε, δεν ήρθε με μας 

σε επαφή.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ναι, αλλά γίνεται υπο την αιγίδα του ΕΒΕΠ. Είναι ένα φόρουμ 

σχετικά με τη ναυπηγοεπισκευή, με μια μελέτη που εχει κάνει το ΚΕΠΕ το 

Γενάρη του '16. Πάνω σ' αυτή θα μιλήσει και η κα Τζάκρη, η Υφυπουργός 
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Βιομηχανίας, είναι διάφοροι ομιλητές. Εγώ το έμαθα προχθές, με πήραν 

τηλέφωνο και μου στείλανε μια πρόσκληση, με έχουν τοποθετήσει και για 

ομιλητή για το θέμα της ναυπηγοεπισκευής. Κατά πάσα πιθανότητα θα μιλήσει 

και ο εκπρόσωπος της Cosco. Μέχρι εκεί ξέρω. Μια ματιά που έριξα στη μελέτη 

του ΚΕΠΕ είναι πολύ ελλιπής για το χώρο. Βέβαια αυτά θα εκφραστούν 

μεθαύριο. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην πρόταση τώρα που κατέθεσε ο κ. Μουστάκας, πάνω σ' αυτή 

την πρόταση έχει κάποιος να πει κάτι; Εμείς συμφωνούμε. Κι εγώ πιστεύω ότι 

πρέπει να γίνει μια επιτροπή να το δει το θέμα, να δούμε ακριβώς τη 

θεματολογία, να δούμε όλη την προσπάθεια και πρεπει να βγει σήμερα αυτή η 

επιτροπή για να γίνει ό,τι γίνει, να προχωρήσει γρήγορα, να μην την αφήνουμε 

και πηγαίνει πίσω. Ενας είναι ο Δημήτρης σίγουρα. Αλλος συνάδελφος που θέλει 

να ασχοληθεί; Ο κ. Κωνσταντόπουλος, δύο. Αλλος συνάδελφος; Μιχάλη; Ο 

Μιχάλης ο Ψαρράς, τρεις. Αλλος συνάδελφος; Πέτρο; (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 

 Εγινε μια πρόταση για να γίνει ένα συνέδριο για τα προβλήματα και τις 

κρίσεις που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη ΓΣΕΒΕΕ, έκανε μια 

προταση ο Δημήτρης και να βγει το Επιμελητήριο μπροστά, να καλέσουμε τους 

φορείς της ευρύτερης περιοχής, τα σωματεία.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Για όλη τη βιοτεχνία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Αυτό δεν είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά και δεν 

προχώρησε καθόλου; Με τον κ. Κωνσταντόπουλο δεν ήμασταν μαζί; Δεν 

κάναμε δυο τρεις επαφές και έμεινε στη μέση αυτό; Ούτε ξανακαλεστήκαμε, 

ούτε τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για συνέδριο;  
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ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Οχι, για επιτροπές. Εχουμε κάνει 300 χιλιάδες επιτροπές και 

πάντα κάπου στη μέση μένουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι για το συγκεκριμένο.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Εντάξει, το συγκεκριμένο... Πάλι είμαστε μια επιτροπή, άμα δείτε 

τα πρακτικά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπον, και ο Λευτέρης, Λευτέρη θέλεις; Και ο Νικολακάκης. Τα 

γράψαμε τα ονόματα; Ωραία. Εγινε, Δημήτρη.  Να βάλουμε προεδρεύων της 

επιτροπής τον Δημήτρη που έκανε την πρόταση; Συντονιστή όχι προεδρεύων, 

συντονιστή. Εντάξει, εσύ και ο κ. Κωνσταντόπουλος, οι δύο.  

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Α' Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το εισηγηθεί ο κ. Οικονομικός Επόπτης, ο κ. Ματθιουδάκης.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας, καλό φθινόπωρο σε όλους. Εχετε λάβει 

όλοι mail για την Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού 2016. Εχει να κάνει 

βασικά με την αύξηση των εσόδων μας, έτσι; Οι Υπηρεσίες πάνε καλά, έχουμε 

περισσότερα έσοδα και θέλουμε αυτά να τα κατοχυρώσουμε. Είναι έσοδα από 

τέλη ΓΕΜΗ 200.000, έξοδα από καταχώρηση ΓΕΜΗ ΚΑΚ 20.000 και έσοδα από 

συνδρομές τρέχουσας χρήσης αύξηση 60.000 ευρώ. Στα έξοδα έχουμε αύξηση 

27.000 ευρώ, τα οποία τα 25.000 είναι για προγράμματα ΛΑΕΚ και 2.000 είναι 

για κάποιες εκθέσεις στο εξωτερικο. 

 Εάν έχετε κάποια ερώτηση, είμαι εδώ να την απαντήσω. Ευχαριστώ 

πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 Το 3ο θεμα θα το βάλουμε στο τέλος, να προχωρήσουμε λίγο τα 

επόμενα θέματα, το 4ο και το 5ο. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Επιμελητηριακή Νομοθεσία (Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη Θεσσαλονίκη, στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης 

Επιμελητηρίων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης μας έθεσε το 

καινούριο, την πρόταση του Υπουργείου για το καινούριο σχέδιο νόμου, το 

οποίο ήρθε και γραπτώς, σας ήρθε στα μέιλ σας. Η πρόταση του Υπουργείου 

είναι ότι οι εκλογές να πάνε όπως είναι για του χρόνου, γύρω τον Απρίλιο με 

Μάιο θα γίνουν οι εκλογές απ' ό,τι φαίνεται και το '21 να γίνει η ενοποίηση των 

Επιμελητηρίων. Τώρα αυτό είναι σε διαβούλευση, από 'κει και πέρα αν κάποιοι 

συνάδελφοι έχουν κάποιες προτάσεις πρέπει να γίνουν άμεσα. Αρχές Οκτωβρίου 

θα γίνει Γενική Συνέλευση στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών των 

Επιμελητηρίων της χώρας, όποιος συνάδελφος θέλει μπορεί να παρευρεθεί. Εγώ 

πιστεύω ότι άτυπα θα παρακολουθήσετε, να παρακολουθήσετε τη διαδικασία αν 

θέλει κάποιος επειδή γίνεται στην Αθήνα και εκεί θα γίνουν κάποιες προτάσεις 

πιο συλλογικά, σαν Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, για την διαδικασία προς το 

Υπουργείο.  

 Αν έχουμε κι εμείς μελετήσει το νόμο και αν χρειαστεί κάποια παρέμβαση 

να μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Τελεσίδικο λέει εδώ. Είναι τελεσίδικο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ειναι τελεσίδικο, θα γίνει διαβούλευση.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Θα το έχουμε θέμα στο επόμενο συμβούλιο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεν θα προλάβουμε να το έχουμε θέμα γιατί αυτή τη 

στιγμή η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το έχετε πάρει όλοι.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ναι, αυτό λέω. Θα το έχουμε θέμα; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, σήμερα συζητείται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορούμε διαφορετικά.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Τι θα συζητήσουμε σήμερα; Δεν έχουμε προλάβει να το δούμε, 

το εξώφυλλο είδαμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται, δεν προλαβαίνουμε γιατι αυτη τη στιγμή 2 του μηνός, 

3, έχει Γενική Συνέλευση - 2 του μηνος είναι;  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ωραία. Αρα λοιπόν, εσείς και το Επιμελητήριο, οι Υπηρεσίες 

έχουν βγάλει κάποιες προτάσεις που θα προτείνουν εκ μέρους του Βιοτεχνικού 

Πειραιά αυτό, εκείνο, το άλλο; Εφόσον δεν θα ξανασυζητηθεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γι' αυτό το βάλαμε σήμερα θέμα να κάνουμε μια κουβέντα, 

γιατί εδώ πέρα πάμε για ενοποίηση τα Επιμελητήρια πάμε να γίνει ένα στον 

Πειραιά. Γι' αυτο το βάζουμε θέμα και ό,τι γίνει πρέπει να γίνει σήμερα. Γιατί τα 

υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα τα διαδικαστικά, εντάξει, πολλά είναι υπηρεσιακά 

θέματα για την ενοποίηση των Επιμελητηρίων. Εμάς όμως αυτό που μας αφορά 

είναι ότι θα δουλέψει καλύτερα ο επιμελητηριακός θεσμός με ένα Επιμελητήριο 

στην περιοχή, θα δουλέψει, όπως δουλεύει τώρα είναι καλύτερα; Αυτό δεν 

μπορούμε να το ξέρουμε, γι' αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε, πρέπει να το 

πούμε και να ξέρουμε ποια είναι η θέση μας. 
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 Εμάς πιστεύω η θέση μας όμως των Επιμελητηρίων ήταν και έχει ειπωθεί 

απο 'δω μέσα να γίνει ένα Επιμελητήριο στον Πειραιά. Πολλοί το είχαν βάλει 

θέμα αυτό και πολλοί το λέγανε συνάδελφοι μεταξύ μας και αυτή είναι η θέση 

πολλών. Το έχετε μελετήσει, έχετε κάποια σκέψη;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θέλετε να επισημάνω κάποια πράγματα, κ. Πρόεδρε; Να πω δυο 

κουβέντες εγώ. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μιχάλη, αν έχεις την καλοσύνη, η πρόταση αν αναφέρεται σε 

άρθρο του σχεδίου νόμου, βαλ' το για να μπορέσουμε να το μελετήσουμε σαν 

συνδυασμός. Δηλαδή το άρθρο 4 ... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Παντελή, δεν έχουμε άρθρα καταρχήν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά, να πούμε όμως και κάτι. Οτι αυτό το συζητάμε εδώ στο 

Διοικητικό Συμβούλιο και η κεντρική απόφαση πρέπει να πάρουμε και στην 

Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, γιατί εκεί να μη δείξουμε ότι κάθε Επιμελητήριο 

έχει τη δική του θέση. Εκεί πρέπει να συζητηθεί εκεί μέσα και εκεί μέσα να 

πάρουμε μια θέση που να είναι κοινή. Πλέον τα Επιμελητήρια της χώρας ζητουν 

αυτό, να μην εχει άλλο το Βιοτεχνικό της Αθήνας, άλλο εμείς, άλλο η 

Θεσσαλονίκη, άλλο η υπόλοιπη Ελλάδα. Να είναι κάτι που να είναι κάτι 

ομόφωνο.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Πώς θα είναι κοινή, Πρόεδρε; Αλλιώς είναι οι βιομήχανοι, 

αλλιως είναι οι βιοτέχνες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, να βρούμε τη χρυσή τομή.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σιγά τους βιομήχανους που έχεις εσύ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι βιομήχανοι δεν θέλουν. Οι βιομήχανοι δεν θέλουν ενοποίηση. 

Αυτό να το έχεις υπόψη σου.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, να σας πω λίγο τι περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου, αναφορά 

θα κάνω και αν θέλετε μπορώ να σας κάνω μετά και μερικές κρίσεις πάνω στο 

θέμα. 

 Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια τροποποίησης της επιμελητηριακής 

νομοθεσίας και έχει στείλει ο Γενικός Γραμματέας μερικές αρχές, τις έχετε πάρει 

στα χέρια σας, 12 σελίδες είναι, είναι οι γενικές αρχές. Απ' ο,τι πληροφορίες έχω 

εγώ τουλάχιστον αυτές οι γενικές αρχές έχουν αποτυπωθεί και σε σχέδιο νόμου. 

Και σε σχέδιο νόμου. Αλλά το σχέδιο νόμου δεν το έχουμε αυτη τη στιγμή στα 

χέρια μας.  

 Τώρα, τι περιλαμβάνουν αυτές οι γενικές αρχές. Δημιουργείται στα 

Επιμελητήρια μια νέα υποτίθεται, θα σας πω γιατί το λέω "υποτίθεται", μία νέα 

υπηρεσία που λέει Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, στην οποία όμως μέχρι 

τώρα δεν περιγράφεται με αναλυτικό τρόπο τι περιλαμβάνει αυτή η Υπηρεσία, 

πως θα λειτουργήσει, αν θα αποτελέσει τμήμα, λέει ότι θα αποτελέσει τμήμα 

του Επιμελητηρίου ή Διεύθυνση, ανάλογα με τον όγκο κάθε Επιμελητηρίου, 

αλλά δεν περιλαμβάνει με τον τρόπο που θα παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες και 

αν θα είναι με αμοιβή ή όχι. Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, το οποίο είναι σκοτεινό. 

Λέει ότι κάπου θα είναι με ... αλλά όλα αυτά δεν προσδιορίζονται. Αυτό ειναι το 

ένα το θέμα. 

 Σε ό,τι αφορά τα μέλη των Επιμελητηρίων, όπως γνωρίζετε μέχρι τώρα, 

μέλη ήταν όποιος εγγράφονταν στο Επιμελητήριο. Τώρα μέλη των 

Επιμελητηρίων θα είναι όσοι εγγράφονται στο ΓΕΜΗ. Θα υπάρξουν όμως εδώ 

όπως αντιλαμβάνεστε μερικές εξαιρέσεις γιατί στο ΓΕΜΗ ας πούμε εγγράφονται 

και οι φαρμακοποιοί, αλλά οι φαρμακοποιοί δεν μπορεί να είναι μέλη των 

φαρμακείων γιατί έχουν το δικό τους Φαρμακευτικό Σύλλογο και είναι Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και άρα θα είναι εκεί. Οπως επίσης και κάποιες 
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άλλες επιχειρήσεις, ας πούμε ξενοδοχειακές, που είναι και μέλη του 

Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και ούτω καθεξής.  

 Αρα, θα υπάρξουν σαφείς εξαιρέσεις για το ποιοι είναι μέλη των 

Επιμελητηρίων και έχουν δικαίωμα σ' αυτό που λέμε την καθημερινή 

δραστηριότητα του Επιμελητηρίου.  

 Το τρίτο στοιχείο είναι η διάρθρωση των Επιμελητηρίων. Λέει τώρα το 

σχέδιο αυτό, ότι σ' αυτές τις εκλογές που θα πάμε, στις επόμενες εκλογές θα 

γίνουν οι εκλογές αυτές με τον τρόπο που γίνονταν μέχρι τώρα, όχι με τον 

τρόπο ακριβώς ... αλλά ανά Επιμελητήριο όπως ήταν τώρα. Δηλαδή για την ώρα 

δεν πειράζει τα 59 Επιμελητήρια. Ομως, συγκροτείται Περιφερειακό Συμβούλιο, 

στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι και προβλέπεται η διαδικασία, από κάθε 

Επιμελητήριο. Γιατί γινεται αυτό; Αυτό γίνεται για να προετοιμάσει την 

μετάβαση από το σημερινό καθεστώς των Επιμελητηρίων στο επόμενο 

καθεστώς που θα κάνει, που θέλει να κάνει Περιφερειακά Επιμελητήρια. 

Καταργεί δηλαδή τα Επιμελητήρια σε κάθε Νομό και κάνει ένα ανά Περιφέρεια.  

 Ομως, στην Αθήνα προβλέπει ένα Επιμελητήριο στην Αθήνα, ένα 

Επιμελητήριο στον Πειραιά, ένα στη Θεσσαλονίκη που περιλαμβάνει και τη 

Χαλκιδική και έχει Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Δυτικής 

Μακεδονίας. Σε ό,τι αφορά τα Νησιά του Αιγαίου αφήνει τα δύο Επιμελητήρια, 

δηλαδή των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων και δημιουργεί άλλο 

Περιφερειακό του Βορείου Αιγαίου. Αυτή περίπου είναι η διάρθρωση. Η Ηπείρου 

κανονικά, όπως περίπου, γιατί οι Περιφέρειες ειναι 13 κάνει όμως 18 

Επιμελητήρια, έτσι; Γιατί κάνει αυτή τη διάρθρωση. 

 Φτιάχνει λοιπόν τα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια, θα 

ασχοληθούν με αυτό τον τρόπο και πώς γίνεται τώρα σ' αυτή τη φάση τα 

όργανα διοίκησης. Τα όργανα διοίκησης παραμένουν ως έχουν, δηλαδή υπάρχει 
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η διοικητική επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο. Αυτά είναι τα όργανα 

διοίκησης των Επιμελητηρίων. 

 Σε ό,τι αφορά σ' αυτή τη φάση, σ' αυτη τη διαδικασία ο αριθμός των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου μειώνεται. Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι 

15.000 θα βγαίνουν 21 σύμβουλοι, από 15.000 και πάνω 31 σύμβουλοι και από 

25.000 41 σύμβουλοι και 35.000 51 σύμβουλοι. Δηλαδή εμείς τώρα είχαμε 61, 

όπως αντιλαμβάνεστε εδώ θα μειωθεί δραστικά. 'Η θα πάμε στο 21 ή θα πάμε 

στο 31. Και γιατί το λέω αυτό; Γιατί δεν είναι ξεκάθαρο σήμερα τι εννοεί 

εγγεγραμμένα μέλη. Είναι αυτοί που είναι στο ΓΕΜΗ, αλλά αυτοί που είναι 

σήμερα στο ΓΕΜΗ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί ναι μεν οι επιχειρήσεις 

που εμφανίζονται στο ΓΕΜΗ είναι, φαίνεται ποιες ειναι, είναι ξεκάθαρο ποιες 

είναι, σε ό,τι αφορά όμως τις ατομικές επιχειρήσεις δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι 

είναι μέλη του ΓΕΜΗ. Δηλαδη πόσοι έχουν μεταπέσει ακριβώς. Αυτή είναι μια 

εκκρεμότητα και γι' αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι 15, ότι είμαστε στα 

15 ή στα 25 χιλιάδες μέλη. Ανάμεσα εκεί δηλαδή αν είμαστε.  

ΠΑΛΛΑΣ: Σαν τι, σαν Βιοτεχνικό; Αφού λεμε ότι θα είναι ένα στον Πειραιά.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τώρα οι εκλογές είπαμε σ' αυτή τη φάση θα γίνουν με το υπάρχον 

καθεστώς των Επιμελητηρίων. Μετά θα αλλάξει και αυτό. Αντίστοιχα, οι 

διοικητικές επιτροπές ειναι πενταμελείς ή επταμελείς, έτσι; Με συγκεκριμένα 

καθήκοντα του γενικού γραμματέα, του οικονομικού επόπτη και καθορίζει έναν 

επόπτη ΓΕΜΗ, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη αυτού που είπα προηγούμενα, 

του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων. 

 Πάμε τώρα στον τρόπο που θα γίνουν οι εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν 

με ενιαίο τρόπο, με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, όχι ενιαίο ψηφοδέλτιο... Ενιαίο 

ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού. Με συνδυασμούς δηλαδή και με απλή 

αναλογική. Πώς θα ειναι το ψηφοδέλτιο το ενιαίο του κάθε συνδυασμού. Θα 

έχει δύο μέρη. Α' μέρος και Β' μέρος. Στο Α' μέρος θα υπάρχουν υποχρεωτικά 
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δύο μέλη, τουλάχιστον δύο μέλη από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Αν ένα 

Επιμελητήριο έχει τέσσερα τμήματα, δηλαδή Εμπορίου, Μεταποίησης, 

Τουρισμου και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει... 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Συγγνώμη, αυτό γι' αυτές τις εκλογές ή για τις επόμενες; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Γι' αυτές τις εκλογές.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Γι' αυτές, δηλαδή θα τροποποιηθεί ο νόμος.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Βεβαίως. Τώρα, θα έχει δύο σκέλη, δύο μέρη. Στο ένα μέρος, το 

πάνω μέρος θα υπάρχουν σας είπα τουλάχιστον δύο υποψήφιοι απο κάθε τμήμα 

και σ' αυτό θα μπορούν να βάζουν σταυρό, απ' ό,τι λέγεται μέχρι τώρα, έτσι; 

Θα μπορούν να βάζουν σταυρό όλοι. Και πρόεδρος του Τμήματος βγαίνει αυτός 

απο το συνδυασμό ο οποίος έχει πλειοψηφήσει, ο πρώτος που έρχεται στο 

συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Στο άλλο το μέρος απο κάτω, θα είναι τα μέλη του 

κάθε τμήματος. Δηλαδή στο κάθε τμήμα, θα είναι το τμήμα Εμπορίου θα έχει 

συγκεκριμένα μέλη, το τμήμα Βιομηχανίας, Μεταποίησης θα είναι συγκεκριμένα 

μέλη και ούτω καθεξής. Κι εκεί θα βάζουν σταυρό τα μέλη του τμήματος αυτού. 

Οσοι υπάγονται στο τμήμα Μεταποίησης, στο τμήμα Εμπορίου και ούτω 

καθεξής. Είναι αυτός ο τρόπος, μια διαδικασία λίγο πολύπλοκη.  

 Η ψηφοφορία θα διεξαχθει συνολικά, παντού σε όλη την Ελλάδα σχεδόν 

την ίδια μέρα, προσδιορίζει ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή τα φυσικά 

πρόσωπα το συγκεκριμένο φυσικό προσωπο, σε μια ΕΠΕ, περίπου την ίδια 

διαδικασία που είχαμε μέχρι τώρα, αλλά αυτό... Δηλαδή από την ΕΠΕ, ποσοι 

απο την ΙΚΕ, πόσοι από την Α.Ε. και ούτω καθεξής. Και έτσι διεξάγονται οι 

εκλογές. Με τις εκλογές αυτές θα βγουν και οι εκπρόσωποι μετά για την 

Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, η οποία Κεντρικη Ενωση Επιμελητηρίων 

αλλάζει μορφή, γίνεται, έχει μια Γενική Συνέλευση η οποία αποτελείται από τους 

προέδρους και τα μέλη των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων και 
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ένα Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 41 μέλη, τα οποία 

περιλαμβάνουν τους προέδρους των Περιφερειακών  Επιμελητηριακών 

Συμβουλίων και διάφορα μέλη που προέρχονται  

από τη Γενική Συνέλευση. Και υπάρχει και η Διοικητική Επιτροπή που 

αποτελείται από τον Πρόεδρο και οκτώ μέλη. Δηλαδή κάνει τρία όργανα πλέον 

στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηριών.  

 Εδώ τώρα βάζει νέο τρόπο λειτουργίας των Επιμελητηρίων σχετικά με 

την οικονομική διαχείριση. Δηλαδή με την οικονομική διαχείριση υποχρεώνει τα 

Επιμελητήρια να εγγράφονται στο ΚΗΜΔΗΣ, να χρησιμοποιούν το ΚΗΜΔΗΣ, 

βάζει δημόσιο λογιστικό, ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα, κατά την άποψή 

μου, πρόβλημα στη λειτουργία των Επιμελητηρίων. Δεν μπορεί ένα 

Επιμελητήριο τώρα με 3  άτομα ή με 5 που ειναι ή και μεθαύριο που θα ειναι 20 

να εφαρμόζει δημόσιο λογιστικό. Ποιος; Το ξέρει κανένας να το δουλέψει; Και 

να ξέρει δηλαδή και τις διαδικασίες που βάζει. Αλλά θα σας κάνω τις κρίσεις 

μετά, στο τέλος. Θα σας πω πρώτα τι γίνεται. 

 Λοιπόν, θεσμοθετεί πειθαρχική ευθύνη στα όργανα διοίκησης πλέον, γιατί 

μέχρι τώρα δεν υπήρχε πειθαρχική ευθύνη και ο καθένας μπορεί να έκανε ό,τι 

ήθελε και χωρίς να έχει συνέπειες, είχαμε πολλά τέτοια φαινόμενα, υπήρχαν 

διοικήσεις που ούτε καν, λέγανε δεν πληρώνω. Λέγανε δεν πληρώνω το 

προσωπικό. Γιατί; Γιατί έτσι μ' αρέσει. Τέλος πάντων, αυτό μπαίνει τώρα. 

Ασχολείται λίγο με το προσωπικό πολύ επιφανειακά εδώ με το προσωπικό των 

Επιμελητηρίων, απλώς συστήνει τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, το Πειθαρχικό των 

υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε πανελλαδική εμβέλεια και τα άλλα τα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια ανά Περιφέρεια όπως το λέει. 

 Λοιπόν, αυτή είναι σε γενικές γραμμές η αντιμετώπιση του θέματος της 

τροποποίησης της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Απ' ο,τι έχω δει εγώ μέχρι τώρα 

τουλάχιστον, εκείνο που γίνεται είναι ουσιαστικά η μετατροπή των 
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Επιμελητηρίων σε δημόσια υπηρεσία καθαρά, με απόλυτο έλεγχο της κεντρικής 

εξουσίας. Για να φανταστείτε, ότι όλες, πέρα από την εφαρμογή του δημόσιου 

λογιστικού, οτιδήποτε να κάνει το Επιμελητήριο απ' ό,τι γνωρίζω, οτιδήποτε να 

κάνει το Επιμελητήριο θα πρέπει να έχει στο τέλος την έγκριση του Υπουργού. 

Δηλαδή, θέλει να ενισχύσει οικονομικά ένα σωματείο. Θα πρέπει να πάρουμε 

την έγκριση από το Σταθάκη δηλαδή. Ποιον Σταθάκη, γιατί δεν θα υπάρχει 

κανένας Σταθάκης, κάποιος παρατρεχάμενος εκεί πέρα που θα λέει ναι ή όχι. 

Μπαίνει δηλαδή ένας έλεγχος, ένας υπηρεσιακός παράγοντας οποιοσδήποτε να 

ελέγχει τη λειτουργία ενός δημοκρατικά εκλεγμένου διοικητικού συμβουλίου. 

Δηλαδή είναι η ίδια λογική που πηγαίνει να ασκηθεί τώρα και στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση που θέλουν να αλλάξουν τους γραμματείς, να βάλουν γραμματείς 

κρατικούς υπαλλήλους και προέδρους των Νομικών Προσώπων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πάλι τέτοια πρόσωπα. Δηλαδή ασφυκτικός έλεγχος, κρατικός 

έλεγχος εδώ.  

 Το δεύτερο στοιχείο. Αυτό αν το δει κάποιος με τις Υπηρεσίες μιας 

Στάσης που έδωσε τώρα στη δημοσιότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης το σχέδιο 

νόμου, θα δείτε ότι επιχειρείται η Υπηρεσία Μιας Στάσης να φύγει απο τα 

Επιμελητήρια. Και μάλιστα τα έσοδα από την Υπηρεσία Μιας Στάσης να πάνε 

στον κρατικό προϋπολογισμό. Ενα απαράδεκτο σύστημα, απεμπολούν το δικό 

μας μηχανογραφικο σύστημα το οποίο δουλεύει μέχρι τώρα και δούλευε άριστα 

και αυτό αποδεικνύεται και από μία έρευνα που έκανε το ίδιο το Υπουργείο και 

όσοι δεν την έχετε δει αν μπείτε στο osye.gr θα δείτε, την έχω ανεβάσει στο 

σάιτ της Ομοσπονδίας, που δείχνει τον βαθμό ικανοποίησης των όσων 

επικοινωνούν με τα Επιμελητήρια που ξεπερνάει το 80% από τον τρόπο 

εξυπηρέτησης στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.  

 Εθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο αυτή τη διαδικασία για 20 

μέρες περίπου, ένα μήνα και έλαβαν μέρος 506 άτομα και από αυτά έχουν 
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απαντήσει η συντριπτική πλειοψηφία ότι εκείνος ο χώρος που θέλουμε να 

εξυπηρετούμαστε είναι τα Επιμελητήρια και από τα Επιμελητήρια είμαστε με 

ποσοστό ικανοποίησης από απόλυτα δηλαδή μέχρι πάρα πολυ καλά ξεπερνάει 

το 80%. Ομως, τώρα απ' ό,τι διάβασα και προχθές δόθηκε στη δημοσιότητα το 

σχέδιο νόμου, λέει ότι πλέον θα γίνεται, δεν θα γίνεται με αυτό τον τρόπο, με 

το δικο μας μηχανογραφικό συστημα, θα γίνεται με ένα άλλο μηχανογραφικο 

σύστημα το οποιο δεν ξέρω πού υπάρχει αυτή τη στιγμή, ίσως στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, δεν ξέρω πού και τα έσοδα αυτά θα πηγαίνουν πλέον στον 

κρατικό προϋπολογισμό.  

 Εκτός απ' αυτό, κάνουν και το εξής: δεν είναι υποχρεωτική η συνδρομή 

στα Επιμελητήρια. Θα θεσπίσουν καινούριες συνδρομές, άλλες συνδρομές, οι 

οποίες όμως οι συνδρομές οι άλλες που θα πρέπει να υπάρξουν, θα είναι 

ανταποδοτικές σε σχέση με τις υπηρεσίες που θα παρέχει το Επιμελητήριο. Θα 

έχει ένα κατάλογο και θα λέει αυτό κάνει τόσο, αυτό κάνει τόσο, αυτο κάνει 

τόσο. Και λεέι όμως θα το κάνει αυτό, να το κάνεις αυτό ως Επιμελητήριο. Από 

την άλλη όμως θεσπίζει κανόνες που δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί οτιδήποτε 

θελεις να κάνεις γι' αυτό θα πρέπει να παίρνεις έγκριση απο τον Υπουργό 

Ανάπτυξης. Δηλαδή θέλει να λειτουργήσεις με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αλλά 

με καπέλο το κράτος, δηλαδή το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή ουσιαστικά 

αφανίζει το χώρο των Επιμελητηρίων. Κι επειδή απ' ό,τι αντιλαμβάνομαι και από 

πληροφορίες που έχω θα επέμβουν και ως προς τις συνδρομές, τα τέλη 

καταχώρησης ΓΕΜΗ θα τα μειώσουν, ουσιαστικά τα Επιμελητήρια θα 

εξασθενίσουν. 

 Παράλληλα, φτιάχνουν τα Περιφερειακά Επιμελητήρια υποτίθεται, τα 

φτιάχνουν τα Περιφερειακά, με ποια δομή όμως τα φτιάχνουν. Με ποιο 

προσωπικό τα φτιάχνουν; Πώς θα λειτουργήσουν; Και έρχονται και βάζουν κι 

ένα θέμα σε σχέση με τις αστικές εταιρείες εδώ που οποιαδήποτε ανάθεση 
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εργασιών από το Επιμελητήριο στην αστική εταιρεία θα πρέπει να γίνεται με την 

προϋπόθεση ότι η αστική εταιρεία, αυτό δεν είναι κακό κατ' ανάγκην βέβαια 

αλλά .. ότι η αστική εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει ίδια μέσα για να υλοποιήσει 

το 50% του έργου που της αναθέτεις. Και βάζει μια τέτοια ασφαλιστική 

δικλείδα. Αυτό δεν είναι κατ' ανάγκη κακό γιατί έχει γίνει και λίγο... είχε 

ξελασκάρει πολύ το θέμα αυτό με τις αστικές εταιρείες και με το προσωπικό που 

παίρνανε και πώς το παίρνανε κι όλα αυτά τα πράγματα. Πράγματι, έπρεπε να 

μπει μια τάξη σ' αυτό αλλά δεν νομίζω ότι με αυτο τον τρόπο βάζει τάξη. 

 Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται.  

 Εγώ τελειώνοντας την κρίση μου, θεωρώ ότι τα Επιμελητήρια με τον 

τρόπο αυτό δεν θα έχουν, το είχα ξαναπεί εξάλλου και παλιότερα αν θυμάστε, 

το είχαμε συζητήσει εδώ, δεν θα έχουν τη δυνατοτητα παρέμβασης που είχαν 

μέχρι τώρα. Θα μετατραπούν καθαρά σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, 

δηλαδή θα κάνουμε αυτό που κάνουμε για το ΓΕΜΗ τώρα, που δεν 

προλαβαίνουμε να σηκώσουμε κεφάλι να κάνουμε τίποτε άλλο, ασχολουμαστε 

όλη την ώρα με τον έλεγχο των δικαιολογητικών... 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Το ΓΕΜΗ το θέλαμε.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, δεν ειναι κακό. Αλλά αυτο μπορούσε να ήταν η μία υπηρεσία 

των Επιμελητηρίων. Το Επιμελητήριο θα πρεπει να στραφεί σ' αυτό που έχουμε 

επόμενο θέμα μετά που έχουμε τη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης 

Επιχειρήσεων. Οχι αυτό που λένε αυτοί στο νόμο αλλά σ' αυτό που θα 

περιγράψουμε σε λίγο σε ενα θέμα εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να 

μπορεί να κάνει αυτά. Αλλά για να μπορεί να τα κάνει αυτά, θα πρέπει να έχει 

και επάρκεια πόρων, γιατί τώρα θα προσπαθήσουν να πουν πόσα  άτομα έχετε, 

τόσα, τόσα, πόσο είναι το κόστος; Εκεί θα προσαρμόσουν τα τέλη ΓΕΜΗ αλλά 

από 'κει κι ύστερα δεν θα έχεις ευκαιρία να τα κάνεις. Και αν έχεις την ευκαιρία 

και τη δυνατότητα να το κάνεις, θα πρέπει κάθε φορά να κάνεις, να πηγαίνεις 
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να ζητάς έγκριση από το Υπουργείο. Για να κάνεις ένα διαγωνισμό για να σας 

πάω τώρα σ' αυτη τη διαδικασία, με πάνω από 1.000 ευρώ, θα πρεπει να 

περάσεις 5, 6, 7, 8 βδομάδες κ.λπ., για να μπορέσεις να υλοποιήσεις. Μπαίνουμε 

στη διαδικασία δηλαδή του ΚΗΜΔΗΣ, σ' αυτό το πράγμα, που σημαίνει αυτό ότι 

δεν θα μπορείς να κινηθείς. Την ευελιξία που είχες μέχρι τώρα τέλος πάντων, 

δεν θα την έχεις. Αλλά πέρα από το ότι θα χάσεις την ευελιξία, δεν έχεις και το 

ανάλογο προσωπικό για να το κάνεις αυτό. Εντάξει ένα Υπουργείο που έχει 100 

υπαλλήλους κ.λπ., μπορεί να έχει μια υπηρεσία που μπορεί να κάνει Υπηρεσία 

Προμηθειών. Εδώ όταν έχεις 13 υπαλλήλους, γιατί τόσοι είμαστε, ας πούμε στο 

δικό μας το Επιμελητήριο, τι θα μπορέσεις να κάνεις μ' αυτή τη διαδικασία;  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Εχεις συμβούλους.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οι σύμβουλοι δεν είναι... Δεν έχουν... Είναι άλλο αυτό και άλλο τι 

κάνει η Υπηρεσία. Η Υπηρεσία υπογράφει και αυτός που υπογράφει έχει ευθύνη 

και προσωπική και ποινική και πειθαρχική, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αυτό θα το δούμε όμως.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: κ. Διευθυντά, για να κάνουμε και ερωτήσεις...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, τελείωσα εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέτρο. 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Εγώ ήθελα να κάνω ερώτηση. Δυνατότητα παρέμβασης αν κάτι 

δεν μας αρέσει, έχουμε ή δεν έχουμε;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτή τη στιγμή είναι υπό διαμόρφωση. Αρα, θα πρέπει...  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ...Πραγματικά, η ερώτησή μου δεν είναι...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Πέτρο, εγώ θεωρώ ότι αυτη τη στιγμή θα πρέπει να έχουμε μια 

δυνατότητα παρέμβασης. Και εμείς και λέω, προτείνω στο Διοικητικό Συμβούλιο 

να βγάλει μια θέση από 'δω και να αποτυπώνει μερικές αρχές για το πώς 
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βλέπουμε τα Επιμελητήρια. Αυτό που είπαμε δηλαδή με τον ασφυκτικό έλεγχο, 

με την οικονομική αυτοδυναμία. Σου παρέχει τη δυνατότητα να έχεις οικονομική 

αυτοδυναμία; Ολα αυτά θα πρέπει να τα αποτυπώσουμε σε ένα έγγραφο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τσιριγώτης. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Στις προτάσεις που θα βγάλουμε, μήπως θα έπρεπε να κάνουμε 

και μια πρόταση για το πώς θα μας λαμβάνουν υπόψη; Είμαστε, κλείνουμε 

τέσσερα χρόνια εδώ πέρα και νομίζω ότι έχουμε κατορθώσει να δώσουμε μια 

πραγματική λύση στους βιοτέχνες, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι κανονικά ο ρόλος 

μας. Εντάξει τα οικονομικά, εντάξει η υπηρεσία, εντάξει το τι θα παρέχουμε, 

εντάξει ολα αυτά. Το θέμα είναι όταν θα κάνουμε την αναδιάρθρωση των 

Επιμελητηρίων, αυτά που θα λένε τα Επιμελητήρια πώς θα είναι και αυτοί 

υποχρεωμένοι να τα λαμβάνουν υπόψη; Σε αυτό επάνω... 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Αυτό ειναι μια πρόταση που κάνεις τώρα.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Βεβαίως είναι μια πρόταση. Σ' αυτό επάνω θα έπρεπε νομίζω να 

στοχεύσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι τρία, δύο, ένα, μ' αυτό δεν έχουμε 

θέμα, αν είναι εκατόν πενήντα ένα οι σύμβουλοι, 150, 30. Αν αυτοί οι 30 

βγάζουν προτάσεις οι οποίες ειναι σωστές, υπεύθυνες και σοβαρές και φτάνουν 

επάνω και έχουν ανοιχτά τα ώτα τους να ακούνε τον βιοτέχνη και μάλιστα να 

υποχρεώνονται και κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, να 

υποχρεώνονται να τον ακούνε. Δεν μπορεί να έρχονται εδώ πέρα αμισθί, δεν 

ξέρω πόσοι είμαστε, όσοι ερχόμαστε, 21, 35, όσοι ερχόμαστε, δεν μπορεί να 

είμαστε 35 εδώ να ερχόμαστε, να πληρώνουμε 5 ευρώ πάρκινγκ, να χάνω εγώ, 

απο το Πικέρμι που θα πάω μετά από μία ώρα, να χάνω 3 ώρες απο τη ζωή μου 

να έρχομαι, να συζητάμε, να λέμε, να λέμε, να λέμε και όλα αυτά να μην έχουν 

κανένα αντίκρισμα.  
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 Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι στις προτάσεις, μία πρόταση πρέπει να 

είναι ότι καλή η αναδιάρθρωση των Επιμελητηρίων, κύριοι, αλλά τα 

Επιμελητήρια φτιάχτε τα αλλά να τα ακούτε. Και αυτά να γίνουν μέσα στο 

νόμο, να υπάρχει, δηλαδή ο Πρόεδρος να μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του 

Υπουργού και να μπει μέσα και να πει έχουμε αυτό το πρόβλημα και ο άλλος να 

κάτσει να το συζητήσει και να το λύσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο Πρόεδρος, η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων τουλάχιστον 

να έχει θεσμικό ρόλο.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Μα μετά θα μείνουν 19, πόσοι θα είναι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεκαοκτώ. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Εντάξει, δεν θα μπορεί να δει 19 προέδρους; Σιγά!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Ο κ. Αντωνιάδης.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Επειδή θέλω να γραφτούν, να κατέβει ο Γιάγκας.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχει μικρόφωνο, πάρε το μικρόφωνο.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Του Προέδρου το μικρόφωνο θα πάρω; Οχι, δεν θέλω να 

ανέβω στο βήμα, θέλω να μην λέμε λόγια στον αέρα. Επειδή ο Τσιριγώτης ότι 

είναι κάποια χρόνια εδώ, πόσα χρόνια συν είμαι εγώ. Αρα, λοιπόν, επειδή αυτά 

που θέλω να πω δεν θέλω να τα πω και να πει κάποιος μετά γιατί δεν τα έλεγες, 

θελω να γραφτούν. Και επειδή ο κ. Γιάγκας θα κάνει τις σημειώσεις και θα 

κρατάει, ερωτήματα θα βάλω.  

 Οσον αφορά τον χαρακτήρα των Επιμελητηρίων θα παραμείνει αυτό που 

λένε συμβουλευτικό όργανο του Δημοσίου; Εφυγε ο κ. Γιάγκας.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, εδώ είμαι, ακούω, ακούω. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Λοιπόν, τι είδους σύμβουλος του Δημοσίου θα παραμείνουν τα 

Επιμελητήρια; Αν θα παραμείνουν. 
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 Αλλο ερώτημα. Ποιες θα είναι οι δικαιοδοσίες του Επιμελητηρίου, των 

Επιμελητηρίων; Αυτών των 17, 19, δεν παίζει ρόλο. Είπε κάποια πράγματα για 

τα οικονομικά. Ποιες θα ειναι οι δραστηριοτητες που θα μπορεί να κάνει το 

συγκεκριμένο Επιμελητήριο, το κάθε Επιμελητήριο, έστω και περιφερειακά. Τι 

θα γίνει με την περιουσία των Επιμελητηρίων που σε πολλες περιπτώσεις είναι 

τεράστια. Το ΕΒΕΠ π.χ. έχει ένα τεράστιο κτίριο, εμείς έχουμε αυτά τα κτίρια 

που έχουμε, το Επαγγελματικό. Τι, θα πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ; Δεν θα πάνε; Πού;  

.......: Συγχώνευση. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Συνάδελφοι, γι' αυτό τα βάζω, διότι δεν μπορούμε να 

συζητάμε για ένα φανταστικό κείμενο που μας έδωσε ένας φώσφορος απο 

πάνω και λέει καθίστε να συζητάτε, εμείς έχουμε έτοιμο, διοτι εμείς θελουμε τα 

Επιμελητήρια έναν ιμάντα να περνάει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 

του Δημοσίου έτσι όπως τη θέλουμε, υποχρεωτικά ξεϋποχρεωτικά θα τους 

βάλουμε να πληρώνουν, εντάξει. Εγώ όμως έχω μάθει να διεκδικώ το ρόλο μου 

και το έχω πει από την αρχή και διαφωνούμε 50 χρόνια τώρα. Επιμένω ότι το 

Επιμελητήριο πρέπει να έχει και διεκδικητικό ρόλο. 

 Πάμε παρακάτω. Θα γίνουν τα Περιφερειακά, π.χ. στην Κεντρική Ελλάδα, 

δεν ξέρω, Φωκίδα, Λαμία, Βοιωτία με έδρα πού;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Την έδρα της Περιφέρειας.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Την έδρα της Περιφέρειας, π.χ. στη Λαμία. Εκεί ανήκει και η 

Εύβοια. Και θα ξεκινάει δηλαδή ο άλλος από τη Ναύπακτο να πάει στη Λαμία για 

να πάρει ένα χαρτί αν απαιτείται. Μη μου πείτε ότι θα το πάρει μέσω Ιντερνετ 

κ.λπ.. Εντάξει, αυτά είναι ωραία τα λόγια, το δουλεύουμε όλοι το Ιντερνετ, αλλά 

δουλεύουμε και το παραμύθι. 

 Πάμε παρακάτω. Μιλάει για τα Επιμελητήρια Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου που είμαστε εμείς εδώ, αυτά τα Επιμελητήρια για τα οποια συζητάμε, 
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δεν άκουσα τίποτα για τα ιδιωτικά Επιμελητήρια τα οποία έχουν και βαρύνοντα 

λόγο, π.χ. Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Κάνει γενική συνέλευση, ξέρω 'γω, 

συνέδριο και πάνε εκεί πρόεδροι, αντιπρόεδροι, έλεγε εδώ συνάδελφος να 

κάνουμε προτάσεις να έρθει ο Πρόεδρος, να έρθει ο άλλος, να δεσμευθεί. Πάει 

στο Ελληνοαμερικανικό και κάνει τρεις τούμπες στον αέρα. Κάνει να πούμε το 

Ελληνογερμανικό συνέδριο και παρουσιάζονται όλοι. Ολοι. Τι θα γίνει με τα 

ιδιωτικά Επιμελητήρια; Αυτά που ήδη έχουν μπει και ουσιαστικά κάνουν μια 

δουλειά η οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα;  

 Αρα, λοιπόν, ή θα ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να μας πουν ποιος 

είναι ο στόχος, διότι τελικά ο στόχος κατ' εμέ είναι η διάλυση όπως έγινε με το 

συνδικαλιστικό κίνημα και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Τέλος. Αυτά 

είναι. 

 Θα περιμένω κάποιες απαντήσεις και θα προσπαθήσω κι εγώ από τη 

μεριά μου όσο μπορώ να βοηθήσω αλλά να είναι ξεκάθαρα και τα πράγματα. Σε 

ένα θολό κείμενο, γιατί απ' αυτό που είπε ο κ. Γιάγκας, ο οποίος το έχει 

μελετήσει, ουσιαστικά κατ' εμέ είναι ένα θολό κείμενο. Σε βάζει σε μία 

διαδικασία συζητάτε, συζητάτε, συζητάτε, ε, πέρασε ο καιρός, συζητάτε πολύ 

καιρό, πάρτε το αυτό, είναι έτοιμο, ψηφίστηκε. Χαίρετε, πληρώστε.  

 Αυτά, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πάλλας. Εδώ θα ήθελα να κάνω και μια πρόταση στο 

Διοικητικό Συμβούλιο για τον κ. Πάλλα επειδή έρχεται, συμμετέχει σε όλα τα 

συμβούλια, να πάρουμε απόφαση σαν Διοικητικό Συμβούλιο να είναι αριστίνδην 

μέλος, γιατί ειναι συνταξιούχος τώρα πλέον. Αφού συμμετέχει τώρα εδώ να έχει 

κι ένα...  

 Ομόφωνα. 

ΠΑΛΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω δεν έχουμε πρόβλημα.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Μακάρι να έρχονται κι άλλοι 

συνταξιούχοι σαν κι αυτόν.  

ΠΑΛΛΑΣ: Πριν πάμε λοιπόν στο θέμα των επιμέρους, υπάρχει ένα μείζον θέμα 

εκπροσώπησης των τάξεων, των επαγγελματικών τάξεων στην Ελλάδα. Αυτό το 

πρόβλημα υπήρχε πάντα από συστάσεως του ελληνικού κράτους και είναι 

καίριο, γιατί τι εκπροσώπους έχεις σημαίνει τι ποιότητα νόμων ψηφίζεις, πώς 

λειτουργεί το κράτος. Ε, εδώ πάντα είχαμε ένα πρόβλημα γιατί πάντα το κράτος 

ή τα κόμματα είχαν πάντα έναν πρωταρχικό ρόλο να ορίζουν, δικτυωνόντουσαν 

δηλαδή μες στην κοινωνία και νόθευαν την εκπροσώπηση. Το βλέπετε συχνά. 

Πάει ο τάδε, δεν θέλω να πω τώρα, ΓΣΕΒΕΕ, οποιοσδήποτε πάει και νιώθεις ότι 

λέει αυτά που συζητιούνται, που λένε οι εφημερίδες, αυτά που ακούγονται 

ωραία και νιώθεις ότι δεν εκπροσωπεί ποτέ ή σπάνια αυτά τα πραγματικά σου 

προβλήματα. Συζητάει άλλ' αντ' άλλων, είναι πάντα κομ ιλ φο, είναι πολίτικαλ 

κορέκτ, πώς το λένε, αλλά ποτέ δεν βάζει κάποιος εκπρόσωπος σε ανώτερο 

επίπεδο καίρια προβλήματα.  

 Αρα, αυτό το πρόβλημα της εκπροσώπησης είναι σοβαρό και τα 

τελευταία χρόνια έχει γίνει τρομακτικό. Ας πούμε στο δικό μας χώρο, ποιοι 

εκπροσωπούν τους μικρομεσαίους; Υπήρχαν τα Επιμελητήρια και υπήρχαν και 

τα σωματεία και οι Ομοσπονδίες. Κάποτε υπηρχαν και κόντρες. Αυτή τη στιγμή 

πέστε μου τώρα ειλικρινά, όλοι εδώ σε κάποιο σωματείο είμαστε, αλλά πέστε 

μου ειλικρινά, πέρα από το σωματείο των ηλεκτρολόγων και το σωματείο 

ελαφρώς των υδραυλικών και κάποια ειδικά σωματεία, όπως ας πούμε των 

ταξιτζήδων, πέστε μου τώρα ποια άλλα σωματεία δεν είναι σφραγίδες. Με το 

χέρι στην καρδιά, έτσι; Μπορεί να ξέχασα δυο τρία πανελλαδικά και αντίστοιχα 

οι Ομοσπονδίες. Και γιατί ειναι αυτά έτσι; Γιατί κατάφεραν έξυπνοι να δέσουν 
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και το οικονομικό, δηλαδή να δίνουν κάποιο πιστοποιητικό, να μην μπορείς να 

κάνεις τη δουλειά σου αν δεν είσαι στο σωματείο. 

 Πέρα απ' αυτό όμως, που είναι ένα θέμα συγκυριακό, υπάρχει ένα 

τεράστιο θέμα εκπροσώπησης των μεσαίων στρωμάτων, των βιοτεχνών, των 

εμπόρων κ.λπ.. Θα αναγνωριστεί μια προτεραιοτητα, αφού όλοι υποχρεωτικά θα 

είναι στο ΓΕΜΗ, μια προτεραιότητα στα Επιμελητήρια που αντικειμενικά, δεν 

λέω ότι σώνει και καλά συμβαίνει αυτό, ότι εμείς εκπροσωπούμε καλύτερα απ' 

ό,τι τα σωματεία, αλλά ποια σωματεία; Θα δοθεί, υπηρχε πάντα αυτό. Ποιος 

έχει την προτεραιότητα, δηλαδή στον κοινωνικό διάλογο ποιος έχει το πάνω 

χέρι; Ποιανού οι προτάσεις παίρνονται πιο καλά υπόψη; Του τάδε σωματείου 

που είναι ας πούμε, το έβαλε στο κόμμα που ψηφίζουν, ξέρετε τώρα πώς 

ψηφίζουν στα περισσότερα σωματεία, έτσι; Στα εργατικά κυρίως δηλαδή 

γίνονται τρελά πράγματα και πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Δεν σέβονται 

κανένα νόμο. Ο νόμος, ακόμα κι αυτοι οι νόμοι του '80 δεν τηρούνται ποτέ. 

Οποτε θέλουν κάνουν οτιδήποτε κάνουν, δεν υπάρχει εκπροσώπηση. Ενώ εμείς 

έχουμε κάποιους κανόνες εκπροσώπησης, εντάξει; Θα δοθεί μια προτεραιότητα 

σ' αυτό το γενικότερο χώρο Επιμελητηρίων, όπως θέλετε πέστε το. Αυτό για το 

γενικότερο το θεμα της εκπροσώπησης που για μένα ειναι το κύριο.  

 Ενα επιπλέον που μειώνει την εκπροσώπηση από τα σωματεία, είναι ότι 

δεν υπάρχουν πια συλλογικές συμβάσεις. Τα περισσότερα σωματεία υπήρχαν 

γιατί έπρεπε να πάει κάποιος να υπογράψει μια σύμβαση. Αυτή τη στιγμή δεν 

υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και ούτε ξέρουμε και πότε θα υπάρξουν. Αρα, 

δηλαδη όλα τα σωματεία έχουν γίνει, δεν υπάρχουν πια, δεν συμμετέχει κανείς. 

Μεγάλα σωματεία αυτά που είναι στο χώρο μας, που είχαν και λεφτά και δεν 

λειτουργούν πια.  

 Τώρα, πιο συγκεκριμένα. Τι κάνει τώρα αυτό. Κάνει μια συγκέντρωση 

των Επιμελητηρίων. Τη συγκέντρωση των Επιμελητηρίων τη λέγαμε εμείς 
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κάποτε. Εγώ ήμουν δύο χρονια, το '02 και το '03 σε μια επιτροπή του 

Υπουργείου Εμπορίου για την επιμελητηριακή νομοθεσία. Εχουν γίνει 4-5 

τέτοιες αλλαγές. Κάθε κυβέρνηση κάνει και μια ψιλοαλλαγή, χωρίς όμως τίποτα 

ουσιαστικό. Υπήρχε όμως μια τάση φιλελευθεροποίησης. Δηλαδή να ανοίξουν 

τα Επιμελητήρια, να μοιάσουν πιο πολύ με συλλογικές, δεν θα πω ιδιωτικές, 

συλλογικές οντότητες, τα οποία θα έχουν κάποιες επιπλέον αρμοδιότητες, 

τουλάχιστον μέχρι την τελευταία τροποποίηση που εγινε το '09. Είχε γίνει μια 

παλαιότερα. Υπήρχε αυτή η τάση, δηλαδή να έχουν αρμοδιοτητες τα 

Επιμελητήρια και αντίστοιχες ευθύνες. Τώρα βλέπω και αυτό βέβαια είναι μια 

γενικότερη φιλοσοφία της κυβέρνησης, να θέλει να τα κρατικοποιήσει όλα. Εγώ 

δεν, σώνει και καλά, το είπε ο Μιχάλης, τον εμπιστεύομαι, όμως υπάρχει ένα 

πράγμα το οποίο δείχνει ότι πάει εκεί. Δηλαδή αυτή η υπερσυγκέντρωση των  

Επιμελητηρίων, πέστε μου τώρα, δηλαδή όταν υπαρχει ένα στην Αθήνα που 

εχει 40 μέλη ή ένα στην Δυτική Ελλάδα, έτσι είναι οι Περιφέρειες. Δηλαδή με 21 

άτομα ουσιαστικά θα είναι μια πολιτική ελίτ εκεί γύρω από τα κόμματα, δύσκολο 

να πιστέψω ότι θα μπορεί να βγει πρόεδρος σε ένα τέτοιο Επιμελητήριο κάποιος 

σαν και μας. Θα ειναι κάποιοι που ασχολούνται επαγγελματικά, δηλαδή πώς 

γίνεται τώρα λέει εσύ πας για Δήμαρχος το κόμμα, εσύ πας για εκεί, άντε κι εσύ 

πας για Πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Και μετά από εκεί θα πας κάπου αλλού. 

Δηλαδή σ' αυτό το πολιτικο οικοδόμημα που μας ταλαιπωρεί τόσα χρόνια, το 

κομματικό, θα προσθέσουν άλλο έναν κρίκο.  

 Τώρα τα επιμέρους τα συζητάμε. Εγώ ήμουν υπέρ. Βέβαια, ήμουν πάντα 

υπέρ, το έλεγα από τότε, να μαζέψουμε τις δραστηριότητες. Δηλαδή, όχι ένα 

Επιμελητήριο στον Πειραιά, ένα στην Αθήνα. Ενα Βιοτεχνικό στην Αττική, 

μεταποίηση. Να ξεχωρίζουμε και τα συμφέροντα. Ενα Επαγγελματικο και ένα 

Εμπορικό. Αυτά τα, δηλαδή το Εμποροβιομηχανικό που λέει ότι ειναι 

Βιομηχανικο και έχει πέντε βιομηχανίες και 30.000 μαγαζάκια του ενός 
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ανθρώπου. Αυτά είναι σχήματα δηλαδή τότε που ιδρύθηκαν τα Επιμελητήρια το 

1922, επί Βενιζέλου, ξέρω 'γω ποιος ήταν τότε.  

 Αυτά πρέπει να δούμε. Τώρα, στα επιμέρους θα τα συζητήσουμε εν 

καιρώ. Εγώ είμαι κατά της υπερσυγκέντρωσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είχαμε κλειστό το μικρόφωνο. Αυτό είναι πολύ καλό, να είχαμε 

ένα Βιοτεχνικό π.χ. στην Αττική αλλά απευθείας αποδυναμώνεται ο Πειραιάς. 

Δηλαδή αυτομάτως θα έχει έδρα Αθήνα. Αρα, λοιπον ένα Εμπορικό Αθήνα, ένα 

Επαγγελματικό, ο Πειραιάς δεν θα υπάρξει. Είναι λιγάκι...  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Πρόεδρε, παίζει ρόλο και τι θα χρειάζεται το Επιμελητήριο. 

Δηλαδή ο βιοτέχνης εάν είναι στην Αττική ένα και είναι στην Αθηνα και ο 

βιοτέχνης είναι στις Ερυθρές και είναι Αττικής, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος 

εάν του λέτε πήγαινε στο Επιμελητήριο και φέρε μας το χαρτί. (Διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ψαρράς.  

ΨΑΡΡΑΣ: Τα συμφέροντά μας ειναι διαφορετικά. Εμάς μας ενδιαφέρει να 

προωθηθούν τα ελληνικά προϊόντα και τα προϊόντα που παράγουμε εμείς σαν 

Ελληνες βιοτέχνες και κάποιος που ασχολείται με το εμπόριο δεν τον νοιάζει το 

ελληνικό προϊόν. Κάλλιστα θα μπορούσε να τον ενδιαφέρει και το εισαγόμενο, 

διότι θα πουλήσει από την επιχείρησή του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπαθανασίου.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εγώ θέλω να πω με τη σειρά μου, όλα ωραία τα λέμε εδώ, 

μια χαρά είναι, ο καθένας κάνει τις προτάσεις του, νομίζω ότι εσείς πρέπει να 

μας κάνετε μια πρόταση, δηλαδή η Επιτροπή η Διοικητική πώς θα λειτουργήσει 

καλύτερα το Επιμελητήριο. Δηλαδή, εντάξει, εμείς θα πούμε, ζητάει ο άλλος 

Εμπορίου, ο άλλος για τη βιοτεχνία, το 'να τ' άλλο. Νομίζω το επόμενο 

συμβουλιο πρέπει να γίνει μια πρόταση... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει χρόνος, δεν προλαβαίνουμε. Τελειώνει αυτό τις 

ερχόμενες μέρες.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ωραία. Εμείς πώς θα ξέρουμε ότι πώς θα εισακουστείτε 

καλύτερα, γιατί εσείς χτυπάτε πόρτες. Εσείς πάτε στους Υπουργούς, όπου πάτε 

ή στον Πρωθυπουργό που ανακοίνωσε τα μέτρα για το πάγωμα των χρεών, 

καμαρώναμε κι εμείς, το είπαμε στα μέλη μας και τελικά το πήρανε πίσω. Πρέπει 

να ξέρουμε τι χρειάζεται ακριβώς και τι χρειάζονται και ποιοι σας ακούνε. Εσείς 

που πάτε, όποιος πάει, έστω η επιτροπή, κάποιος πάει. Εμείς δεν ξέραουμε τι 

πρέπει να γίνει ακριβώς γιατί δεν συμμετέχουμε, δεν πάμε να δούμε τι 

συμβαίνει ακριβώς. Νομίζω ότι εσύ Πρόεδρε και ολα τα μέλη εδώ ξέρετε 

καλύτερα, η Διοικητική, να μας πείτε τι πρέπει να γίνει κι εμείς πιστεύω θα 

συμφωνήσω όταν ειναι το καλύτερο. Εγώ αυτό πιστεύω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπαμανώλης. (Εκτός μικροφώνου) 

 Λοιπόν, να προχωρήσουμε στα θέματα; Ο κ. Κανακάκης. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ηθελα να πω ότι πρέπει να ειναι διακριτός ο ρόλος των 

Επιμελητηρίων από το ρόλο των Ενώσεων. Διαφορετικό το συνδικαλιστικό 

κίνημα, είτε επαγγελματικό είτε εργατικό, απ' ο,τι είναι τα Επιμελητήρια. Τα 

Επιμελητήρια ειναι σύμβουλοι της κυβέρνησης, οι Ενώσεις είτε υπάρχουν 

συμβάσεις είτε δεν υπάρχουν είναι διεκδικητικά όργανα. 

 Το Επιμελητήριο μπορεί να παίξει το ρόλο του, με τις σοβαρές συμβουλές 

και σωστές που εκφράζουν σήμερα τη μικρομεσαία τάξη των επαγγελματιών, 

όπως επίσης μπορεί να δημιουργήσει διακρατικές σχέσεις τέτοιες που να μας 

επιτρέψουν να έχουμε, να εξάγουμε την παραγωγή μας. Δεν μπορώ να 

τοποθετηθώ με λεπτομέρεια για τη διαβούλευση, μας τα δώσατε, πρέπει να τα 

μελετήσουμε και να έρθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Αν δεν έχει χρόνο να 

γίνει διαβούλευση, κακώς τα πήραμε.  
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ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Δεν μπορείτε να στείλετε σε όλα τα μέλη εδώ του Συμβουλίου 

ένα μέιλ με την τελική πρόταση που θα αποφασίσετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού τα έχουμε στείλει, την έχετε.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Είναι αυτό που πήραμε; Ωραία. Πάνω σ' αυτό...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, Πέτρο. Αυτό που πήρατε είναι η πρόταση του Υπουργείου.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Α, μπράβο. Αρα, λοιπόν, καλά λέω εγώ. Οταν θα 

αποκρυσταλλώσετε την πρόταση μετά από αυτή τη διεξοδική συζήτηση που 

έγινε σήμερα, φαντάζομαι θα έχετε πάρει και δυο τρία στοιχεία τα οποία θα τα 

ενσωματώσετε και θα έχετε δύο τρία σημεία, τα οποία θα ανέβει στο βήμα όταν 

γίνει στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων και θα πεις, εμείς αποφασίσαμε ότι 

θα έπρεπε να κάνουμε αυτό κι αυτό. Δεν θα το πεις ή όχι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο ίδιο πνεύμα είναι όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. Δηλαδή, 

δεν έχουμε κάτι.. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Ωραία, καμία αντίρρηση. Και λέω εγώ τώρα, σ' αυτή την 

πρόταση που εν τέλει θα αποκρυσταλλώσετε δεν μπορείτε μέχρι την Πέμπτη να 

μας την στείλετε και αν κάποιος εν τω μεταξύ έχει σκεφτεί κάτι ή εκείνη τη 

στιγμή σκεφτεί κάτι να σας επιστρέψει ένα μέιλ;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, θα το κάνουμε, ναι.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο δύσκολο. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Πέτρο, θα το κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το προχωρήσουμε λίγο;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να μιλήσω μόνο, να λύσω μερικες απορίες που εχουν τεθεί. Ο 

Σπύρος κάτι ήθελε.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα και καλό χειμώνα σε 

ολους. Πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα αν όλοι δεχόμαστε αν θέλουμε ένα 
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Επιμελητήριο στον Πειραιά ή όχι. Το πρώτο πράγμα. Αν δεν συμφωνούμε, λέμε, 

παιδιά, δεν συμφωνούμε, δεν θέλουμε ένα Επιμελητήριο.  

 Απο 'κει και μετά, υπάρχει μια περιουσία στα Επιμελητήρια, όπως το 

έβαλε και ο Αντωνιάδης, η οποία κατά την άποψή μου πρέπει να πάρουν θέση 

τα Επιμελητήρια και να πουν ότι αυτή δεν μπορεί να πειραχθεί και θα παραμείνει 

στα Επιμελητήρια. Δεν μπορεί δηλαδή η περιουσία των Επιμελητηρίων και των 

βιοτεχνών, να περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ ή οπουδήποτε αλλού, γιατί αν πίσω απ' όλη 

την διαδικασία αυτή και την ένωση των Επιμελητηρίων κρύβεται η 

κατασπατάληση της περιουσίας των Επιμελητηρίων είναι λάθος και δεν το 

δέχομαι. 

 Από 'κει και μετά, όσον αφορά το προσωπικό, γιατί είναι ένα θέμα 

σοβαρό και το προσωπικό, θεωρώ αυτονόητο ότι θα υπάρξει μια συνένωση των 

Επιμελητηρίων και στο προσωπικό, θα βγουν οι διευθυντές όπως ορίζει το 

κείμενο αυτό και θα διευθετηθεί αυτό το θέμα. Αν υπάρχει κάπου έλλειψη, θα 

υπάρξουν ... φαντάζομαι αυτά είναι θέματα που θα διευθετηθούν εύκολα. 

 Από 'κει και μετά ας πάμε στο ρόλο των Επιμελητηρίων, έτσι; Γενικά στο 

ρόλο των Επιμελητηρίων. Θα εξακολουθήσει να είναι σύμβουλος της πολιτείας; 

Θα έχει, θα ακούγεται απο τους υπουργούς; 'Η θα είναι απλώς για να υπάρχει 

και να περνάνε κάποια εισπρακτικά πράγματα κι όλα αυτά τα πράγματα μέσα 

από τα Επιμελητήρια; Γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα και δεν ειναι έτσι 

απλό να πει ένας σε μια συνεδρίαση ή εδώ να τοποθετηθεί για όλα τα θέματα ή 

και τις δραστηριότητες που θα κάνει το Επιμελητήριο, ποια χρήματα θα 

εισπράττει, ποιες υπηρεσίες... Δηλαδή, αυτά πρέπει να τοποθετηθούν 

αναλυτικά. Δεν θεωρώ ότι σήμερα έτσι όπως ήρθε και το θέμα, εντάξει, μπορεί 

να μην υπηρχε και χρόνος, ότι μπορεί να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. 

Απλώς μια καταγραφή γίνεται. 
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 Είναι γεγονός πάντως, ότι όλα αυτά τα χρόνια θέλαμε ένα Επιμελητήριο, 

έτσι; Ολοι το θέλαμε, έτσι; Βέβαια τώρα έχουν ακουστεί στην πιάτσα εδώ στον 

Πειραιά διάφορες σκέψεις, άλλοι λένε για δύο, άλλοι λένε για τρία, άλλοι λένε... 

Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ο χρόνος που έδωσε η 

κυβέρνηση για τη συνένωση των Επιμελητηρίων είναι πολύ λίγος. Είναι πολύ 

λίγος, γιατί ναι μεν σαν συνένωση είναι καλό, μειώνεται ας πούμε όλο αυτό το 

προσωπικό και ο κόσμος, για να γίνει πιο ευέλικτη και πιο καλή η διαδικασία 

όλων των Επιμελητηρίων, όπως έγινε και με τις Περιφέρειες και τους Δημους, 

δεν υπάρχουν τόσοι Δήμαρχοι, δεν υπάρχουν τόσοι... Είναι καλό από μια 

άποψη, από την άλλη όμως πρέπει να δει κανείς πίσω από την κουρτίνα τι 

κρύβεται, έτσι;  

 Τώρα, όσον αφορά τα οικονομικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό τα 

οικονομικά και για τους υπαλλήλους, με ποιον τρόπο θα πληρώνονται, αν θα 

είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αν θα είναι.. Πώς θα είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, 

θέλουμε να μειώσουμε το κράτος; Θέλουμε να το αυξήσουμε το κράτος; 

Δηλαδή πιστεύω ότι και από την Ευρωπαϊκή Ενωση όταν θα πει η κυβέρνηση 

ότι, ξέρετε, θέλουμε να εντάξουμε τους υπαλλήλους στον δημόσιο τομέα, δεν 

θα το δεχθούν τόσο εύκολα, έτσι;  Δηλαδή μπαίνουν κι άλλα θέματα, δεν ειναι 

μόνον αυτά που λέμε εμεις, γιατί αυτός ο νόμος για να περάσει στη Βουλή θα 

ελεγχθεί πρώτα.  

 Αυτά ήθελα να πω.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, να μαζέψω λίγο αυτά που ειπώθηκαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μιχάλη, ένα λεπτάκι. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εγώ συμφωνώ με τις προτάσεις αυτές που ακούστηκαν, ήταν 

και μία πρόταση την οποία κι εμείς την είχαμε φέρει κατά καιρούς, να γινει 

συνένωση των Επιμελητηρίων τουλάχιστον για τον Πειραιά, είχαμε τοποθετηθεί. 
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Δεν ξέρω ο Σπύρος αν εννοούσε αυτό που είχαμε πει τα δύο Επιμελητήρια, δεν 

βάλαμε τους βιομήχανους μέσα, όσο αφορά με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

γιατί είναι πάρα πολλά μέλη, τα οποία εμείς οι δύο είμαστε στην ουσία που είναι 

βιοτέχνες εκεί. Είχαμε πει να γίνει μια συνένωση των δύο Επιμελητηρίων διότι 

βλέπαμε ότι πάνε προς διάλυση. Οπως χαθήκανε τα σωματεία, όπως είπε και ο 

Αντωνιάδης προηγουμένως και πολύ καλά τοποθετήθηκε ο άνθρωπος, έτσι 

είναι, δηλαδή η πραγματικότητα αυτή είναι. Δηλαδή πάνε να διαλύσουν ολους 

τους θεσμούς.  

 Εγώ βλέπω εδώ πέρα η πρόταση του Γενικού Γραμματέα που έγινε 

Μιχάλη επάνω και στη Θεσσαλονίκη που το κατέθεσε αυτό, ούτως ή άλλως 

μιλάει για να γίνουν συναντήσεις με την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων και με 

τις Διοικήσεις. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε σαν Κεντρική Ενωση 

Επιμελητηρίων ένα χρόνο ώστε να δοθούν στα μέλη, να μάθουν τα μέλη. 

Καταρχάς, δεν ξέρουμε εμείς εδώ μέσα τι γίνεται σήμερα. Σήμερα ακούστηκαν 

τόσα ερωτήματα, εκτός αν Πρόεδρε εσύ τα γνωρίζεις και μπορείς να μας δώσεις 

απαντήσεις εσύ. Δεν νομίζω να ξέρεις, έτσι δεν είναι; Αν έχεις απαντήσεις, να 

ακούσουμε και την πρόταση τη δικιά σας τι έχετε, τι προτείνετε. 

 Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πιέσουμε όσον αφορά και το Γενικό 

Γραμματέα επάνω αλλά και την κυβέρνηση τουλάχιστον να υπάρχει μία 

παράταση ένα μήνα, δύο, τρεις, ώστε να ενημερωθούν, να έχουν προτάσεις απ' 

όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. Δεν είναι αποφασίζουμε και διατάζουμε. Αυτό 

το κάνανε κάποτε κάποιοι άλλοι. Αν συνεχίσουμε αυτό το μοτίβο, σας είπα εγώ 

οι σκέψεις μου είναι πολύ πονηρές απο πίσω βλέπω της κυβέρνησης. Είναι ίσως 

αυτό, οπως λέμε και για την περιουσία κι όλα αυτά εκεί πέρα να χαθούν. Και 

πάμε να χαθούν θέσεις. Μετά από εκεί δηλαδή, αυτό με έχει προβληματίσει 

πάρα πολύ. Και οι σκέψεις ολων εδώ τώρα που γίνανε προτάσεις εδώ πέρα, 

είναι προβληματικές.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Βεβαίως πρέπει να δοθεί να το μελετήσουμε. Οχι αύριο που είπε 

ο Πέτρος τώρα να στείλει το η-μέιλ σε μία ημέρα ή ο Βασίλης εκεί πέρα. Οχι, να 

δοθεί, να ζητήσουμε μία παράταση να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε, να τα 

μελετήσουμε και ας τα ξαναφέρουμε Πρόεδρε εδώ πέρα. Αν νομίζουμε ότι 

υπάρχουν θέματα επί της ουσίας, υπάρχουν και έκτακτα Διοικητικά Συμβούλια. 

Να μου πεις εδώ δεν μαζευόμαστε στο τακτικό, θα μαζευτούμε στο έκτακτο; Μα 

εδώ ειναι θέμα θεσμού πλέον. Είναι θέμα θεσμού, τι θα γίνει; Εκτός αν θέλουμε 

να τα κλείσουμε. Αν θέλουμε να τα κλείσουμε και να συμφωνήσουμε, γιατί 

αυτός ειναι ο στόχος της κυβέρνησης, το είπα και προηγουμένως. Θέλουν να 

μας εξαφανίσουν, να μην υπάρχουμε. Οπως είπε ο Αντωνιάδης το 

συνδικαλιστικό κίνημα χάθηκε, δεν υπάρχουν σωματεία, δεν υπάρχουν 

ομοσπονδίες, το ίδιο θα γινει και με τα Επιμελητήρια. Κανείς δεν θα υπάρχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλη, να προχωρήσουμε λίγο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Πρόεδρε, να πούμε όμως πέντε πράγματα.  

 Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το νομικό καθεστώς ως Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου τουλάχιστον σ' αυτή τη φάση δεν αμφισβητείται. Ετσι θα 

είναι, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

 Σε ό,τι αφορά το συμβουλευτικό χαρακτήρα και το γνωμοδοτικό των 

Επιμελητηρίων, έτσι αποτυπώνεται στο σχέδιο νόμου. Είναι σύμβουλοι της 

πολιτείας και των μελών τους και γνωμοδοτούν επί σχεδίων νόμων κ.λπ.. Το 

θέμα είναι αν εφαρμόζεται αυτό, πώς εφαρμόζεται, πόσο λαμβάνεται υπόψιν. 

Για να γίνεται όμως αυτό, για να πούμε και την πραγματικότητα, θα πρέπει ό,τι 

προτάσεις υποβάλλονται, θα πρέπει να έχουν μια αξιοπιστία και μια επεξεργασία 

σωστή για να μπορέσουν να γίνονται. Δηλαδή, αξιόπιστη η πρότασή σου για να 

λαμβάνεται και σοβαρά υπόψη και όχι βαράμε νταούλια και απλώς φωνάζουμε.  
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 Σε ό,τι αφορά τώρα τις δραστηριότητες των Επιμελητηρίων, δεν 

αλλάζουν οι αρμοδιότητες που υπήρχαν. Αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο και 

στο ίδιο σχέδιο νόμου. Ιδιο. Το θέμα δεν είναι εκεί όμως, πουθενά δεν είναι 

εκεί. Είναι στην μετέπειτα λειτουργία των Επιμελητηρίων. Εκεί που βάζει λέει 

μέσα να σας πω ένα μικρό παράδειγμα, για τις οικονομικές ενισχύσεις που λέω 

ρε παιδί μου,  ένα σωματείο, έρχεται ένα σωματείο και ζητάει μια οικονομική 

ενίσχυση. Θα πρέπει να πάρει έγκριση από τον Υπουργό. Ε, ποια είναι η 

αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου; Εγκριση από τον Υπουργό για να 

δωσει οικονομική ενίσχυση; Και βάζει κι ένα πλαφόν, λέει 2%, 3% και κάτι 

τέτοια. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα βάζει πλαφόν στη λειτουργία. Πώς 

μπορεί να λειτουργήσει ένα Επιμελητήριο; Από τη μια λέει είναι Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, απο την άλλη τους θέτει, που έχουν αυτοτελή 

τέλος πάντων, οικονομική αυτονομία, και από την άλλη όλη η λειτουργία των 

οικονομικών τίθεται υπό καθεστώς ελέγχου. Παραδείγματος χάριν, εμείς εδώ 

σαν Επιμελητήριο είμαστε το μόνο Επιμελητήριο στην Ελλαδα που ανέπτυξε την 

Υπηρεσία χορήγησης εμπορικού σήματος στα μέλη μας και ήδη έχουμε μεγάλη 

ανταπόκριση και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουμε πει ότι στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται δωρεάν αυτή η υπηρεσία, σε ό,τι αφορά 

τα υπόλοιπα μέλη έχουν ένα κοστος υπηρεσίας 40 ευρώ, το οποίο 

κοστολογήθηκε πολύ ακριβά. Δεν μιλάω, γιατί αν πας έξω να ζητήσεις μια 

τέτοια υπηρεσία απο ένα δικηγόρο θα σου πάρει 500, 600 ευρώ και ούτω 

καθεξής. Αυτό λοιπον τώρα για να καθοριστεί θα πρέπει να πάρει υπουργική 

απόφαση. 

 Αρα, πού με αφήνεις να ενεργήσω ως Επιμελητήριο; Δηλαδή μπαίνει 

ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο χρειάζεται να 

καταγγελθεί ή να αναδειχθεί. 
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 Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνένωση εγώ θα σας πω την προσωπική μου 

άποψη και ίσως και των συναδέλφων. Εγώ προσωπικά πιστεύω οτι στον Πειραιά 

πρέπει να υπάρχει ένα Επιμελητήριο. Ισως ένα στην Αθηνα και ένα στη 

Θεσσαλονίκη. Γιατί; Γιατί η διάρθρωση της οικονομίας πλέον δεν μπορεί να είναι 

ανάμεσα σε βιοτεχνία και σε εμπόριο. Αν μιλούσαμε εμείς τώρα για Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο εδώ πέρα, το έχετε δει ότι το Τμήμα Υπηρεσιών είναι πολύ 

μεγαλύτερο απο το Τμήμα της Μεταποίησης και της Βιοτεχνίας. Αρα, δεν 

μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό το θέμα. Εχουμε γράψει εδώ για να μπορέσουμε 

να επιβιώσουμε κάθε καρυδιάς καρύδι.  

 Αρα, τα Επιμελητήρια μπορούν να είναι ένα. Ομως, σε ό,τι αφορά την 

επαρχία τίθεται ένα θεμα δημοκρατίας. Ενα σημαντικό κομμάτι δημοκρατίας. Σ' 

αυτό θα συμφωνήσω με τον Τάσο, με αυτά που είπε ο Τάσος. Χάνεται η σχέση 

του επιχειρηματία με το φυσικό του χώρο που είναι το Επιμελητήριο. Χάνεται η 

σχέση που αναπτύσσουν. Πήγαμε, αγαπητοί φίλοι μου εδώ πέρα και μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, πήγανε στην Θεσσαλονίκη, έγινε η έκθεση, η 81η 

Εκθεση στη Θεσσαλονίκη. Φέτος στη Θεσσαλονίκη ήταν συνολικά 1.200 

περίπτερα. Από αυτά τα 800 ήταν των Επιμελητηρίων. Ηταν δραστηριότητες 

που χρηματοδότησαν τα Επιμελητήρια και έφεραν εκεί γύρω στις 800 

επιχειρήσεις. Είχε ένα τεράστιο περίπτερο η ΚΕΕ στο οποίο ήταν οι επιχειρήσεις 

πολλών Επιμελητηρίων, είχε το νούμερο 8 νομίζω το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Θεσσαλονίκης, είχε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, είχε το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ξεχωριστά περίπτερα δηλαδή, μέσα στα 

οποία είχαν χρηματοδοτήσει την παρουσία των επιχειρήσεων εκεί. Και έδωσαν 

φέτος και περηφανεύονταν και όποιος άκουσε το γενικό διευθυντή φέτος της 

Εκθεσης Θεσσαλονίκης, είπε εκατο φορές η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, τα 

Επιμελητήρια που βοήθησαν να γίνει φέτος η έκθεση και απο την άλλη αυτή η 

δραστηριότητα σας λέω μετά βεβαιότητος ότι θα κοπεί. Θα κοπεί γιατί ούτε τα 
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οικονομικά θα φτάνουν αλλά και ο τρόπος που θα πας να καλύψεις τα 

οικονομικά δεν θα σου επιτρέπει να το κάνεις. Γιατί όταν μπεις στο σύστημα 

αυτό διαχείρισης που θέλουν να βάλουν δεν θα μπορέσει να γίνει. Είναι 

τεράστιο το ζήτημα. 

 Αρα, τα Περιφερειακά Επιμελητήρια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

επαρχία. Και βεβαίως επειδή θέλουν να υπάρξει αναφορά σε περιφερειακό 

επίπεδο, πρέπει να υπάρξει αναφορά για να συνδέονται ας πούμε οι προτάσεις, 

η παρακολούθηση της ανάπτυξης της Περιφέρειας, όπως είναι διαρθρωμένη 

σήμερα η ελληνική Δημόσια Διοίκηση συνολικά μπορεί να υπάρξει αυτό που 

λένε, το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή στο οποίο ας πούμε στην  Ηπειρο 

είναι τέσσερα Επιμελητήρια, θα υπάρξει ένα Περιφερειακό Συμβούλιο απο τα 

τέσσερα Επιμελητήρια, το οποίο θα εκπροσωπείται στις αποφάσεις της 

Περιφέρειας. Δεν είναι ανάγκη όμως να καταργηθούν τα Επιμελητήρια, να γίνει 

ένα Επιμελητήριο Ηπείρου και τα άλλα και πώς θα μετακινούνται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλη, να διακόψω λίγο. Να το δούμε το θέμα τι θα γίνει με την 

Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων, να δούμε πώς θα ειναι 

οι θέσεις και μετά να κάνουμε ένα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο την επόμενη 

μέρα και να ενημερώσουμε, εμείς να ζητήσουμε τη θέση αυτή ότι ζητάμε 

αναβολή, να δώσουν περισσότερο χρόνο για να ενημερωθούν τα Διοικητικά 

Συμβούλια. Δηλαδή δεν μπορεί τα δύο άτομα που εκπροσωπούμε το 

Επιμελητήριο στην Κεντρική Ενωση σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα να πάρουμε 

εμείς μία θέση και να μην ενημερώσουμε τα Διοικητικά Συμβούλια με κάποιες 

προτάσεις συγκεκριμένες που θα έχουν βγει απ' όλα τα Επιμελητήρια της χώρας 

για να έχουμε ένα πλαφόν τουλάχιστον. Να έχουμε κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή 

μιλάμε γενικά και στην πραγματικότητα δεν λέμε κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή λέμε 

τις θέσεις μας όλες, να δούμε πώς θα συγκεντρωθουν αυτές οι θέσεις και να τις 

φέρουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά, να υπάρχει ένα πλαίσιο και να μην 
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έρχεται σε δύσκολη θέση το Διοικητικό Συμβούλιο, ο καθένας να λέει το δικό 

του και όπως νομίζει και όπως το κρίνει. Και ταυτόχρονα, να σας πω την 

αλήθεια, κι εμείς σαν Διοικητική δεν γνωρίζουμε ακόμα όλα τα θέματα και τι 

γίνεται, τι διαβουλεύσεις έχουν γίνει. Εμείς εχουμε και την τιμή να είναι ο 

Μιχάλης τώρα να είναι και πρόεδρος των εργαζομένων όλων των Επιμελητηρίων 

της χώρας και είναι άμεσα στη διαβούλευση. Αλλά ο αντίστοιχος διευθυντής σε 

ένα άλλο Επιμελητήριο, οποιοδήποτε από τα 59, αποκλείεται να γνωρίζει και να 

μπορεί να ενημερώσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως γίνεται η 

ενημέρωση σήμερα εδώ.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό είναι αλήθεια, έτσι είναι. Σε ό,τι αφορά την περιουσία, απλώς 

θέλω να πω ότι στο σχέδιο προβλέπεται ότι όλη  η περιουσία περνάει στο 

ενιαίο, αυτά θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Ομως, εγώ δεν έχω καμία 

εμπιστοσύνη, σας μιλάω σοβαρά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί από τη 

στιγμή που είδα το επόμενο νομοσχέδιο εκτός απ' αυτό, μετά από αυτό, που 

είδα το επόμενο που αφορά την Υπηρεσία Μιας Στάσης, πλέον έχω τρομάξει και 

μου έχει γίνει εφιάλτης. Το λέω σοβαρά. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης πλέον 

αναπτύσσεται σε μία τελείως διαφορετική πλατφόρμα απ' ό,τι είχαμε μέχρι 

τώρα και τα έσοδα πλέον απο εκεί θα γίνονται ηλεκτρονικά, τα έσοδα από εκεί 

θα πηγαίνουν κατευθείαν στον κρατικό προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν 

ποσο αδυνατίζουν τα Επιμελητήρια. 

 Λοιπόν, θα έλεγα κ. Πρόεδρε, εμείς αύριο ως Υπηρεσία θα 

αποτυπώσουμε πέντε αρχές, αρχές για την ώρα, για τα θέματα αυτά, αν θέλετε 

στη βάση του πνεύματος που αναπτύχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα σας 

τις μοιράσουμε κιόλας και μπορούμε να βγάλουμε αντίστοιχα ένα δελτίο τύπου 

και οτιδήποτε χρειαστεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Καταρχήν, θέλω να μπω σε ένα θέμα, γιατί βάλαμε το 

θέμα των εκθέσεων.. 
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εμείς, Πρόεδρε, συγγνώμη, ζητάμε να έχουμε την παράταση, 

έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς θα ζητήσουμε μια παράταση. Να προετοιμαστούν, να 

ενημερωθούν τα Διοικητικά Συμβούλια.  

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσουμε και τις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στο περίπτερο της Θεσσαλονίκης στην Εκθεση. Κάναμε ένα 

περίπτερο στην Εκθεση Θεσσαλονίκης, ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία, 

έχουμε δύο εκθέτες εδώ, και τον κ. Κωνσταντόπουλο και τον κ. Τσιριγώτη και 

να μας πουν και την άποψή τους πώς το είδαν. Εμείς ως Επιμελητήριο 

προσπαθήσαμε αυτά τα λίγα τετραγωνικά που είχαμε, τα 60 τετραγωνικά να 

κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό μπορούσαμε να ήταν πιο καλή η παρουσία μας, 

πιο σοβαρή. Δεν είχαμε χωρίσματα, ήταν ένας ενιαίος χώρος, φαινόταν πιο 

ωραία, ήταν πιο μαζεμένος ο χώρος, πιο συμπαθητικός. Δεν είχε κάτι... 

Φαινόταν σαν Επιμελητήριο, είχαμε βάλει κι ένα πολύ μεγάλο πανό πίσω που 

έλεγε Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, είχαμε μία πάρα πολύ καλή παρουσία 

και έχουμε κι ένα ευχαριστήριο από Αφοί Γιαννακόπουλοι Ο.Ε. που συμμετείχαν 

και είχαν περίπτερο ένα μέλος μας και ευχαριστεί κιόλας για την - να μην το 

διαβάσω, λέει ευχαριστεί για την προσπάθεια που κάναμε, θα μπει στα 

πρακτικά.  

 Και πάλι συμμετείχαμε όμως, εγώ συμμετείχα και σε μία πολύ ωραία 

έκθεση, σε μία πολύ δυνατή έκθεση Ναυτιλίας που γίνεται στο Αμβούργο και 

είχαμε ένα περίπτερο εκεί, η Ελλάδα είχε μια παρουσία και ένα ελληνικό 

περίπτερο, αλλά είχε περίπτερο και μία πολύ σοβαρή παρουσία η WIMA, ένα 

σύνδεσμος επιχειρήσεων, ένα cluster που είναι εδώ ο κ. Παπαμανώλης και είχαν 

πάρα πολύ καλή παρουσία. Είχε ενδιαφέρον, τώρα θα μας πει αν είχε 

ενδιαφέρον επιχειρηματικό, δηλαδή αν γίνανε συμφωνίες.  
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ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Καλησπέρα. Να πούμε ότι για πρώτη φορά υπήρχε ελληνικό 

περίπτερο, ήταν 2.200 εκθέτες και ήμασταν 18 ελληνικές εταιρείες, οι οποίες 

ήμασταν ενωμένες όλες μαζί. Για πρώτη φορά μας πληρώσανε το κόστος της 

έκθεσης το 50% το Enterprise Greece, ο παλιός Οργανισμός Προώθησης 

Εξαγωγών. Μας είπαν ότι μπορούμε να έχουμε τη βοήθειά τους για οτιδήποτε 

χρειαστούμε από 'δω και πέρα, το είπαν και σε σας κατ' ιδίαν που ήσασταν εκεί, 

ότι μπορούν να βοηθήσουν είτε το Επιμελητήριο αν θέλει να κάνει κάποια 

παρουσία μελών του στο εξωτερικό είτε μεμονωμένες αποστολές ή αποστολές 

μέσω εκθέσεων κλαδικών.  

 Ηδη να πούμε ότι την βδομάδα που τρέχει αυτή, την περασμένη 

βδομάδα, μας ανακοινώσανε ότι μας επιδοτούν άλλες τρεις εκθέσεις, η μία είναι 

στο Μαϊάμι, η οποία είναι η μεγαλύτερη έκθεση της κρουαζιέρας για το χώρο 

της ναυτιλίας, η δεύτερη είναι στην Κορέα, παρότι υπάρχει μεγάλη κρίση στην 

Κορέα που δεν ναυπηγεί κανένας πλέον πλοίο γιατί έχουν μεγάλα οικονομικά 

προβλήματα και η τρίτη είναι στη Σιγκαπούρη. Το κόστος να πω ότι για μας σαν 

επιχειρηματίες κατεβήκαμε με ένα περίπτερο 6 τετραγωνικών ήταν στα 2.000 

ευρώ, ήταν μόνον η ενοικίαση του χώρου η οποία είχε να κάνει καθαρά με την 

έκθεση, με το κομμάτι που διοργανώνει την έκθεση, το στήσιμο του 

περιπτέρου, τα γραφιστικά, τα μεταφορικά, ολα τα κόστη αυτά τα κάλυψε το 

Enterprise Greece, δηλαδή ο παλιός Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών. Νομίζω 

ότι μπορεί να βοηθήσει πολλούς επιχειρηματίες, είτε είναι στο κομμάτι το δικό 

μας της ναυπηγοεπισκευης είτε στο κομμάτι άλλων χώρων, είτε είναι στο έπιπλο 

είτε είναι στον πρωτογενή τομέα, λάδι, ελιές, μέλι κ.λπ., και μάλιστα έχει δύο 

αξιόλογους ανθρώπους, τον κ. Δανιήλ, τον οποίο τον γνωρίσατε και την κα 

Τρυποσκούφη, την κα Αννίτα, οι οποίοι ακούνε, μαθαίνουν και θελουν να 

βοηθήσουν το ελληνικο επιχειρείν. Εμάς μας βοηθήσανε και το βασικο είναι 

αυτό, ότι καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχουν μόνον αεριτζήδες να φάνε τα λεφτά 
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και να φύγουν, απλώς κάνουν... Εντάξει, υπάρχουν χρήματα να διατεθούν αλλά 

το θέμα είναι ότι πρώτη φορά η Ελλάδα ήταν δίπλα μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιστεύω την επόμενη φορά να συμμετέχουμε κι εμείς οικονομικά, 

να βοηθήσουμε κι εμείς την προσπάθειά σας αν πάτε κάπου. Θα έχουμε, 

πιστεύω μέχρι την επόμενη φορά θα έχουμε.  

 Ο κ. Τσιριγώτης. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Σχετικά με την Εκθεση Θεσσαλονίκης ευχαριστούμε καταρχάς 

για το χώρο και ήταν όντως, τον φτιάξαμε κι εμείς προσωπικά όλοι πολύ 

όμορφα αλλά και γενικά ήταν πολύ ευπαρουσίαστος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το χώρο τον φτιάξαμε όλοι μαζί, με τη συγκέντρωση που κάναμε 

εδώ που συμφωνήσαμε μαζι με τους εκθέτες να είναι ενιαίος κι όλα αυτά.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Ναι, ήταν πολύ όμορφος. Εκείνο που εγώ αντιμετώπισα ήταν ότι 

δεν είχε κανένα επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Δυστυχώς, περνάγανε οικογένειες 

με τα παιδάκια και τα καροτσάκια σουλάτσο, πηγαίνανε δηλαδή σε άλλα 

Επιμελητήρια που είχαν γραβιέρες, τουρσιά, ελιές και ψωνίζανε, αλλά 

επιχειρηματικό ενδιαφέρον για μία βιομηχανία, δεν ξέρω, θα τα πει και ο κ. 

Κωνσταντόπουλος, δεν θεωρώ ότι είχε. Θεωρώ ότι έχει απαξιωθεί. Νομίζω οτι 

την κρατάνε με τα νύχια και με τα δόντια οι Θεσσαλονικείς γιατί είναι ίσως το 

μοναδικό πράγμα που κάνουν μόνον αυτοί και το θέλουν. Δεν νομίζω ότι ήρθε 

κανένας επιχειρηματίας απο το εξωτερικό, δεν νομίζω ότι ήρθε κανένας 

επιχειρηματίας. Θεωρώ ότι τώρα πλέον καταρχάς αν θέλει να πάει κάποιος θα 

πάει σε μια κλαδική έκθεση. Δεύτερον, το Ιντερνετ έχει απογειωθεί και δεν 

νομίζω ότι πλέον χρειάζεται να βγει κανείς έξω από το χώρο του για να βρει 

κάποιον, που είναι κι αυτό σημαντικό. Και, τρίτον, θεωρώ ότι όλοι αυτοί που 

μπήκαν μέσα πρέπει να μπήκαν με προσκλήσεις. Δηλαδή πρέπει να τις στείλανε 
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η Διεθνής Εκθεση, να τις έστελνε σωρηδόν στους Θεσσαλονικείς για να 

δείχνουν ότι έχει προσέλευση. Δεν ξέρω αν είδε κάτι άλλο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ηταν συγκεκριμένες οι προσκλήσεις. Ας πούμε εμείς πήραμε 40 

προσκλήσεις.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Οχι, το ξέρω, εγώ πήρα δύο, δεν μιλάω για μένα. Αλλά επειδή 

εγώ ήμουν στην είσοδο και έβλεπα πολύ κοσμο να μπαίνει με προσκλήσεις λέω 

ότι αυτές οι προσκλήσεις πρέπει να τις μοίρασε η υπεύθυνη της Διεθνούς 

Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν είδα, ενώ παλαιότερα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, 

περίμενε ο κόσμος ουρά για να πληρώσει. Αυτό. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι 

δεν έπρεπε να προσπαθήσουμε. Φυσικά εγώ δεν το ξανακάνω.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα κι από εμένα. Να 

ευχαριστήσω κι εγώ το Επιμελητήριο για τον χώρο που διέθεσε. Είναι αλήθεια 

ότι εγώ τη δεκαετία του '90 και του 2000 ήμουν τακτικός πελάτης, τακτικός 

εκθέτης στην Εκθεση. Ειναι γεγονός ότι ποτέ από μία έκθεση δεν χάνει κανένας. 

Θα βρει μπροστά, ίσως σε ένα χρόνο και σε δύο χρόνια ακόμα, μπορεί να δεις 

διαφορά. Μπορεί κάποιοι να ενδιαφερθούν για τα προϊόντα σου. Αυτό δεν 

σημαίνει, Πέτρο, απο τη μία βδομάδα ότι πρέπει να απογοητευθούμε.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Εγώ δεν είπα ότι μπορεί να μην έχει αντίκρισμα κάποτε.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καταλαβαίνω. Εκεί στην έκθεση έχεις τη δυνατότητα 

να δεις πελάτες παλιούς, να ανανεώσεις τη σχέση σου, κάποιοι να πάρουν ένα 

έντυπο, να το αξιοποιήσουν σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες. Αρα, 

πρέπει να περιμένεις. (Διάλογοι)  

 Πάντως, εγώ προσωπικά ξέρετε ότι είμαι υπέρμαχος των εκθέσεων και 

πάντα υποστηρίζω αυτές τις δράσεις, αν θυμάστε πολύ καλά προσωπικά και 

πιστεύω ότι ποτέ δεν χάνεις. Είναι αλήθεια είναι απαξιωμένη η έκθεση, Πέτρο 

έχεις δίκιο σ' αυτό που λες, δεν έχει την αίγλη της δεκαετίας του 2000 και του 
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'90, διότι ο κόσμος πηγαίνει τώρα στις κλαδικές εκθέσεις. Οπουδήποτε είναι 

κάποιο αντικείμενο πηγαίνουν ολοι μαζί, πάνε στον κλιματισμό, πάνε στα 

υδραυλικά και ο καθένας εκθέτει εκεί τα προϊόντα του.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Εγώ τη γύρισα όλη, ένα μηχάνημα δεν είχε.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είχε, δεν πάει εκεί πέρα κάποιος. Αλλά ποτέ δεν 

χάνεις.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Κάποτε πηγαίναμε για να δούμε ένα μηχάνημα καινούριο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πάει τώρα εκεί πέρα. Πάνε στις κλαδικές. Εγώ 

μάλιστα είχα πει στον Διευθυντή και στον Πρόεδρο ότι δεν θα ειναι τα 

αποτελέσματα που θα περιμέναμε. Εγώ, ειλικρινά, περίμενα πολύ λιγότερα στο 

δικό μου το αντικείμενο.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Εγώ δεν περίμενα αποτέλεσμα. Περίμενα ότι θα περάσουν πέντε 

άτομα να κάτσουμε να μιλήσουμε. Δεν κάθησε ένας, κατάλαβες; Εκεί 

απογοητεύτηκα. Εγώ δεν έψαχνα 500. Εναν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατάλαβα. Πάντως, πρέπει να ευχαριστήσουμε τα 

Επιμελητήρια και είναι καλό, είναι ανταποδοτικο για τα μέλη μας, ανεξαρτήτως 

το αν κάποιος έχει περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέρον. Εγώ πάλι ευχαριστώ το 

Επιμελητήριο για το χώρο. (Διάλογοι εκτός μικροφώνου) 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εγώ επειδή ήμουν επάνω στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά φέτος, 

να μην τα απαξιώνουμε ολα, κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά τα Επιμελητήρια 

όλα όσα συμμετείχαν και εν συγκρίσει με άλλες χρονιές τα τελευταία τώρα 

χρονια θα πρέπει να λέμε και τα υπέρ. Φέτος ήταν πραγματικά μια αξιόλογη 

έκθεση. Εγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον απο τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, έτσι; Εντάξει, δεν ειναι θέμα, εμείς δεν κοιτάμε τώρα τι έκανε η 

κυβέρνηση ή Πέτρο τι έκανες εσύ, αλλά το θέμα ήταν ότι πραγματικά έγινε μια 

αξιόλογη προσπάθεια εν συγκρίσει με άλλες χρονιές. Ηταν πολύ περισσότεροι οι 
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εκθέτες. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια τα Επιμελητήρια γιατί αν και βγήκε 

αυτό, οτι, ξέρετε κάτι; Να κι εκεί και τι κάναμε και απαξιώνουμε το χώρο, 

εντάξει, τότε τα χάνουμε όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι να προχωρήσουμε λίγο στο 

επόμενο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", Κωδικός Πρόσκλησης 024, με 

τίτλο "Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά, είναι πανελλήνιας 

εμβέλειας αλλά εμείς συμμετέχουμε για το κομμάτι αυτό που ανέφερε και ο 

Χαρίτης κάποια στιγμή, το κομμάτι που αφορά τη μετατροπή των πλοίων από 

καύσιμο απο πετρέλαιο, από ντίζελ σε φυσικό αέριο. Συμμετέχουμε σε μία 

πρόταση, τώρα δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει και θα υλοποιηθεί κιόλας, είναι 

μαζί με τον Σύνδεσμο Εφοπλιστών Μεσαίων Αποστάσεων. Πιστεύουμε να 

ευοδωθεί, είναι κάτι σε καινούρια τεχνολογία, είναι αυτό που ζητάει πλέον η 

Ευρωπαϊκή Ενωση, να μπαίνουν τα πλοία στα λιμάνια, ειδικά στη Βόρεια 

Θάλασσα τα πλοία πρέπει να μπαίνουν πλέον μη καίγοντας ντίζελ αλλά 

καίγοντας φυσικό αέριο. Πιστεύουμε ότι μπορούν να προετοιμαστούν κάποιες 

μικρές μονάδες, ναυπηγεία, μηχανουργεία, διάφορες δραστηριότητες στην 

καινούρια αυτή τεχνολογία. 
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 Ηταν ένα αίτημα και ενος άλλου κλάστερ που έχει το Επιμελητήριό μας 

εδώ που είναι μέλη μας, πώς λέγεται το άλλο το κλάστερ; Eco Machine. Aπλώς 

σας ενημερώνουμε ότι έχουμε μπει σ' αυτή τη διαδικασία να υποβάλλουμε κι 

εμείς μία πρόταση και θέλουμε την απόφασή σας σ' αυτό σαν Διοικητικό 

Συμβούλιο για τη συμμετοχή.  

 Ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν αφορά τη νομοθεσία την επιμελητηριακή, αφορά εμάς 

ως Επιμελητήρια, εμάς ως σωματεία, ως φορείς, ως ανθρώπους που μπορούμε 

να συνεργαστούμε με το Δήμο. 

 Στην Διοικητική Επιτροπή της 15/09/2016 εγκρίθηκε το σχέδιο πρότασης 

για την δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης του Πειραιά 

(ΚΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ). Το σχέδιο σας έχει διανεμηθεί και έρχεται για έγκριση στο Δ.Σ.  

 Το ΚΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ θα λάβει την μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής 

επιχείρησης η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με το Ν.2081/1992, όπως ισχύει, 

μετά την σημερινή μας απόφαση. 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑ) 

Χρειαζόμαστε μία κοινή προσπάθεια φορέων της επιχειρηματικής κοινότητας, 

της ακαδημαϊκής κοινότητας και του Κράτους, να αντιμετωπιστούν δυναμικά και 
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διαχρονικά οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης και τα συνακόλουθα κρίσιμα 

προβλήματα που έχουν σημαδέψει την  οικονομία και κοινωνία της Ελλάδος. 

Το ΚΕΑ Πειραιά φιλοδοξεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων, 

όπως η αλματώδης αύξηση της ανεργίας, η δραματική μείωση της ρευστότητας 

και του κέρδους  των επιχειρήσεων, αλλά και η ανεξέλεγκτη συρρίκνωση 

θεμελιωδών τομέων του Ελληνικού επιχειρηματικού κορμού. Η αντιμετώπιση 

των παραπάνω προβλημάτων, θα επιδιωχθεί με την πολύτιμη πρακτική στήριξη 

ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χορηγιών, την αξιοποίηση των 

διαρθρωτικών ταμείων, των κρατικών μηχανισμών στήριξης, καθώς και 

απευθείας χρηματοδοτήσεων από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης. 

Στα πρώτα στάδια της δράσης του το ΚΕΑ θα επικεντρωθεί σε πέντε 

βασικούς πυλώνες:  

1. Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας με την ανεύρεση 

νέων πηγών χρηματοδότησης και τη δημιουργία διαγνωστικού 

εργαστηρίου επιχειρηματικής ικανότητας και καινοτομίας, για την 

απλούστευση της δημιουργίας επιχειρήσεων (one-stopshop), για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της απασχόλησης.  

2. Λέσχη Νεανικής Επιχειρηματικότητας: Ενίσχυση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας για άτομα 21-35 ετών, που φιλοδοξούν να ιδρύσουν 

και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.  

3. Ακαδημία Ανάπτυξης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας: Προώθηση 

και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας , μέσα από την παροχή 

της απαιτούμενης εκπαίδευσης , κατάρτισης και τεχνογνωσίας.  

4. VIP Club Business Success:  Μία εναλλακτική μορφή σύγχρονης 

δικτύωσης, που παρέχει ευκαιρίες για επικερδείς συνεργασίες και 

συνέργιες, επαγγελματική καταξίωση και προσωπική ευημερία.  

5. Σχέδιο «Αρισταίος»: Ενίσχυση της διαχρονικής επαγγελματικής 

αποκατάστασης, κυρίως για τους νέους, τις γυναίκες και τους νέους 

πτυχιούχους, μέσα από την παροχή βραχείας «έξυπνης» εξειδίκευσης 

Άλλες Δράσεις 
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Πιστοποιήσεις : Στόχος της είναι η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων 

προτείνοντάς τους την κατάλληλη πιστοποίηση  

Ανοιχτά σεμινάρια μικρής διάρκειας με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες με έμφαση στους αναδυόμενους τομείς της οικονομίας: σύγχρονη 

αγροτική ανάπτυξη, πράσινη επιχειρηματικότητα, ηλεκτρονικό επιχειρείν, 

καινοτομία και επιχειρηματικότητα 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Οι εκδηλώσεις αυτές, αφορούν τους παρακάτω θεματικούς άξονες: 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 1: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Στον κύκλο αυτό ξένοι ειδικοί αναφέρονται στην εμπειρία των χωρών τους στα 

θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Επιχειρηματίες από διαφορετικά μεταξύ τους καινοτομικά πεδία και με μακρά 

εμπειρία στο επιχειρείν παρουσιάζουν την εταιρεία τους, τις επιτυχίες της αλλά 

και τις δυσκολίες που συνάντησαν στην επιχειρηματική τους πορεία και 

δείχνουν σε νέους ανθρώπους ότι το να επιχειρεί κανείς καινοτομώντας είναι 

απολύτως εφικτό 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ 

Το KEA Πειραιά προσφέρει ένα σταθερό βήμα για την παρουσίαση νέων ιδεών 

και αποτελεί τον ιδανικό τόπο για τη δημιουργία νέων σχημάτων με στόχο την 

ωρίμανση τέτοιων ιδεών σε επιχείρηση. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και ενίσχυσης / ενδυνάμωσης που προσφέρονται 

στο KEA Πειραιά  αφορούν: 

Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων: Εξειδικευμένοι εκπαιδευτές από την πλευρά 

των στρατηγικών εταίρων του κόμβου, της εταιρίας Turkish Airlines και των 

μελών των συνεργαζόμενων συνδέσμων, αλλά και υψηλού επιπέδου ειδήμονες, 

συνεργάτες του KEA Πειραιά, παραδίδουν μαθήματα και σεμινάρια που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ή/και την υποστήριξη και 
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συντήρηση προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

Ειδικές δεξιότητες απαραίτητες για την πολύπλευρη ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης: Το KEA Πειραιά σε συνεργασία με πανεπιστημιακές μονάδες, 

συνδέσμους επιχειρήσεων, ερευνητικά κέντρα και εταιρίες συμβούλων 

οργανώνει και προσφέρει δωρεάν κύκλους σεμιναριακών μαθημάτων σε θέματα 

όπως: Business Development, Marketing, ενίσχυση της επιχειρηματικής 

εξωστρέφειας, στρατηγικός σχεδιασμός, διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, 

δημιουργία ή ένταξη σε επιχειρηματικά δίκτυα, ανεύρεση κατάλληλου 

προσωπικού. 

Παράλληλα στο KEA Πειραιά λειτουργούν κύκλοι μαθημάτων που έχουν ως 

στόχο την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανεύρεσης εργασίας από άνεργους ή την επαγγελματική (μετ)εξέλιξη στελεχών 

που ήδη απασχολούνται: παρουσίαση προσωπικού προφίλ, διαπραγματευτικές 

ικανότητες, ενίσχυση συνεργατικότητας, ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων κ.α. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Επιταχυντή το KEA Πειραιά προσφέρει 

εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε νέες, υπό σύσταση ή ήδη 

λειτουργούσες επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να ωριμάσουν, να σταθούν 

καλύτερα στα πόδια τους ή να μετασχηματίσουν το επιχειρηματικό τους 

μοντέλο. Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνεται η παροχή γνώσεων και 

συμβουλών σε σειρά θεμάτων όπως: 

 η οικονομική διαχείριση 

 η σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων 

 η λογιστική υποστήριξη 

 το μάρκετιγκ 

 οι εξαγωγές 

 η νομική κάλυψη και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 

 οι τεχνικές αναζήτησης και ανεύρεσης της αναγκαίας χρηματοδότησης 
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 η χρήση νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την 

ανάπτυξη, τελειοποίηση και προώθηση καινοτομικών προϊόντων και 

υπηρεσιών 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 

Εάν είσαι άνεργος, έλα στις ημέρες καριέρας που διοργανώνει το KEA Πειραιά 

για να μάθεις τι ζητάνε οι καινοτομικές επιχειρήσεις για να αναπτύξουν ή να 

προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, θα έχεις την 

ευκαιρία να συναντήσεις ανθρώπους που έχουν παρόμοιες ανησυχίες ή 

προβλήματα και νέους επιχειρηματίες που πιθανόν αναζητούν άτομα με τα δικά 

σου προσόντα. 

Εάν είσαι επιχειρηματίας, στις ημέρες καριέρας του KEA Πειραιά θα σου δοθεί η 

ευκαιρία να επικοινωνήσεις την ιδέα σου ή να προωθήσεις το προϊόν σου. Ίσως 

βρεις τον κατάλληλο συνεργάτη (συνεταίρο, developer ή marketeer), που 

ψάχνεις. 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Στο KEA Πειραιά λειτουργούν κάθε τόσο θεματικές εκθέσεις καινοτομίας όπου 

μπορεί κανείς να δει τα σύγχρονα επιτεύγματα νέων, καινοτομικών ελληνικών 

επιχειρήσεων που έχουν υπερβεί τα ελληνικά σύνορα και κατακτούν ήδη τις 

ξένες αγορές. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Το KEA Πειραιά μπορεί να διοργανώσει αποστολές στο εξωτερικό με τη 

συμμετοχή επιχειρηματικών ομάδων – κατά κύριο λόγο αυτών που διακρίθηκαν 

κατά τη διάρκεια της ένταξής τους στον επιχειρηματικό επιταχυντή. Σκοπός των 

αποστολών είναι η γνωριμία με αντίστοιχες προσπάθειες στο εξωτερικό, η 

επαφή με αναπτυγμένα περιβάλλοντα ωρίμανσης και ενίσχυσης νέων 

επιχειρήσεων και η συνάντηση με επιχειρηματικούς αγγέλους (business angels), 

venture capitals ή/και funds με τα οποία θα επιδιωχθούν ειδικές συναντήσεις. 
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Στα φεστιβάλ καινοτομίας του KEA Πειραιά παρουσιάζονται κυρίως προϊόντα ή 

υπηρεσίες εταιρειών αλλά και επιχειρηματικών σχημάτων, ερευνητικών 

κέντρων, ακαδημαϊκών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. Τα φεστιβάλ κορυφώνονται με το διαγωνιστικό μέρος και τη 

βράβευση των πιο ελπιδοφόρων ιδεών, προτάσεων ή σχεδίων, καθώς και 

πρωτοτύπων ή ώριμων καινοτομικών προϊόντων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κοντά μας ο κ. Χρήστος Καβαλλάρης, ένας αξιόλογος 

συνεργάτης του Επιμελητηρίου μας γιατί είναι και φοροτεχνικός, είναι μια 

μεγάλη επιχείρηση φοροτεχνική με πάρα πολλά μέλη στο Επιμελητήριό μας 

γραμμένα, δηλαδή μέλη που μας φέρνει στο Επιμελητήριό μας. Θέλουμε 

καταρχήν να συζητήσουμε, θέλω να έρθεις στο βήμα και να πεις πραγματικά 

αυτό που μας το έφερες κι εμάς σαν όραμα και το είδαμε κι εμείς πραγματικά, 

το λειτουργήσαμε, το βάλαμε στο μυαλό μας και θέλουμε να βγεις στο βήμα να 

εκθέσεις τις απόψεις σου.  

 

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, χίλια συγγνώμη, να πω ότι ο Γενικος Γραμματέας μας, 

ο κ. Μιχαλάκης έχει ένα πρόβλημα υγείας. Ενιωθε κάποιες ζαλάδες κι όλα αυτά 

και είναι τώρα τέσσερις μέρες πλέον στο Αττικό Νοσοκομείο, κάνει εξετάσεις. Ο 

Γεράσιμος ο Μιχαλάκης. Εχει προβλήματα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, κάνει 

εξετάσεις, σήμερα έκανε και μαγνητική, θα τον πάρουμε και λίγο αργότερα να 

δούμε τι γίνεται. Οπως πάει να σηκωθεί ζαλίζεται, να ειναι λαβύρινθος; Μακάρι 

να είναι αυτό.  

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ: Λοιπόν, καλησπέρα κι από μένα. Πρόκειται για ένα σχέδιο 

πρότασης δημιουργίας, το έχω ονομάσει ΚΕΑ Πειραιά, δηλαδή Κεντρο 
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Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης για τον Πειραιά. Λόγω του ότι είμαι 

Πειραιώτης πολλά χρόνια στηρίζω τον Πειραιά, έχω αρκετές επιχειρήσεις, 

δραστηριοποιούμαι εκτός από τα λογιστικά και στον βιοτεχνικό τομέα.  

 Κάναμε μία πρόταση, η οποία θα επικεντρωθεί οπως γράφω μέσα στην 

πρόταση που σας αναφέρω σε πέντε βασικούς πυλώνες που είναι οι 

κεντρικότεροί μας. Ο Πειραιάς απ' ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα από τις ομιλίες, 

γιατί πρώτη φορά συμμετέχω σε συμβούλιο δικό σας, παρατήρησα ότι όλοι 

αναφέρεστε στο ίδιο πρόβλημα. Τη γνώση. Γνώση και επικοινωνία. Αρκετά μέλη 

τώρα από σας που ανεβήκανε και στο βήμα και μιλήσανε γι' αυτό, ερχόμαστε 

λοιπόν να καλύψουμε όπως έχω αναφέρει και στον Πρόεδρο και στον Γενικό 

Διευθυντή, ανάμεσα στο κράτος και στον ιδιώτη, στην ιδιωτική επιχείρηση είναι 

ο θεσμός του Επιμελητηρίου. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερώνει κατά κάποιο 

τρόπο τις επιχειρήσεις, πρώτον ας πούμε η επιχείρηση που σας γράφω μέσα η 

ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την ανεύρεση νέων πηγών 

χρηματοδότησης. Υπάρχουν τουλάχιστον εννέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις 

νέες επιχειρήσεις, για τις υφιστάμενες και για τις παλαιές.  

 Δεύτερο βήμα, Λέσχη Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Ο κύριος πυλώνας, 

ο κορμός των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι οι ηλικίες 21-35. 

Φιλοδοξούν να ιδρύσουν και να αναπτύξουν δική τους επιχείρηση, πολλοί ομως 

απ' αυτούς δεν γνωρίζουν πώς όχι μόνο να ιδρύσουν, δηλαδή να πάνε στην 

Εφορία, να πάνε στο ΙΚΑ να προσλάβουν προσωπικό, δεν έχουν όλο το 

κύκλωμα που απαιτείται όπως αναφέρατε πολύ καλά κι εσείς, το όνομά σας μου 

διαφεύγει, για τις εκθέσεις. Πάμε σε μία έκθεση και δεν ξέρουμε πώς να 

πραγματοποιήσουμε μία έκθεση. Ακουσα τον άλλο κύριο που λέει ότι πήρε 

αρνητικές εντυπώσεις από την έκθεση.  

 Να σχεδιάσεις μία έκθεση για να πας σε μία έκθεση, οδηγός και όλος ο 

χρονος που χρειάζεται θέλει τουλάχιστον 10 με 11 μήνες για Ελλάδα. Για 
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εξωτερικο χρειάζεται παραπάνω. Αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε. Να 

προχωρήσω παρακάτω, δεν είναι της ώρας.  

 Το τρίτο θέμα είναι η Ακαδημία Ανάπτυξης Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας. Δεν ξέρω πόσα μέλη έχετε εδώ στο Επιμελητήριο 

γυναικείας επιχειρηματικότητας. Εχετε. Εγώ περίπου έχω 2.500 επιχειρήσεις που 

συνεργάζομαι. Είναι κάτω από 100 οι γυναίκες. Πολύ λίγες. Δεν ξέρω γιατί. Είναι 

ένα θέμα που πρέπει να το δείτε κι αυτό. 

 Αναφέρω για το VIP Club Business Success. Το αναφέρατε μόνοι σας 

μεταξύ σας, δικτύωση. Τα λεγόμενα κλάστερ, Επιμελητήρια, συγχώνευση, 

συνεργασίες και συνέργειες. Δεν γνωρίζω, υπάρχει Μητρώο το οποίο έχετε εδώ 

εσείς, το οποίο έχει μητρώο επιχειρήσεων που μπορούν να συγχωνευθούν; Να 

πωληθούν; Δεν υπάρχει.  

 Σχέδιο Αρισταίος. Γελάτε, μπορεί να σας φαίνονται περίεργα. Σχέδιο 

Αρισταίος. Ενίσχυση, αποκατάσταση κυρίως για τους νέους, για γυναίκες και 

νέους πτυχιούχους μέσα απο μία έξυπνη, βραχεία εξειδίκευση. Μέσα απο 

επιχειρήσεις. Υπάρχει ολόκληρο σχέδιο γι' αυτό, μπορούμε να το αναπτύξουμε.  

 Αλλες δράσεις, σημαντικές. Υπάρχει η Πράσινη Επιχειρηματικότητα, 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Θα αναφερθούμε 

εδώ ότι μπορείτε να δημιουργήσετε ενημέρωση στις ήδη υπάρχουσες 

επιχειρήσεις, υφιστάμενες, στους εαυτούς σας τους ίδιους, σε νεοϊδρυθείσες, 

σχετικά με το μάρκετινγκ, με τα νέα μέσα, πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε 

από εκεί, να αναπτύξετε e-shop, ηλεκτρονικές επιχειρήσεις ή όχι. Πώς να 

δραστηριοποιηθείτε με πιστοποιήσεις, με διάφορα άλλα μέσα και ένα σημαντικό 

επίσης είναι η παρουσίαση νέων ιδεών και οι εξαγωγές. Αυτή τη στιγμή έχετε 

στοιχεία εξαγωγών του Επιμελητηρίου συγκεκριμένα για τον Πειραιά; κ. 

Διευθυντά έχετε; Ανοδικά, καθοδικά;  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Θα σας εξηγήσω μετά.  

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ: Ο κύριος σκοπός μας λοιπον είναι να προσπαθήσουμε να 

ενημερώσουμε κυρίως τους Πειραιώτες έτσι ώστε να αναπτύξουν την 

επιχείρησή τους πιο σωστά και να γίνονται εξωστρεφείς. (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 

 Εντάξει, εμάς η πρόταση είναι να σας ενημερώσουμε, να σας 

αναπτύξουμε, μην κοιτάτε τα έξοδα μόνον. Εχω καταθέσει το σχέδιο όλο, 

μπορούμε να το κάνουμε, αν θελήσετε κι εσείς φυσικά.  

 Να πω κάτι, ότι όλη αυτή η δράση, είναι πολύ σημαντικό να το 

τονίσουμε κ. Διευθυντά, θα γίνει αφιλοκερδώς όλο αυτό το Κεντρο που σας 

έχουμε καταθέσει την πρόταση. Η οργάνωση, η ενημέρωση, θα γίνει δωρεάν 

προς εσάς, και χωροταξικά και οποιοδήποτε άλλο μέσο απαιτηθεί.  

 Εγώ αυτά έχω να πω, έχω αναπτύξει το θέμα, θα συμπληρώσει γι' αυτό 

το πρόγραμμα. Αν έχετε ερωτήσεις πάνω σ' αυτό ευχαρίστως να σας απαντήσω.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να πω δυο κουβέντες εδώ, να συμπληρώσω. Ο κ. Καβαλλάρης 

έρχεται συνέχεια στο Επιμελητήριο γιατί φέρνει πάρα πολλές επιχειρήσεις τις 

οποίες εγγράφει στο Επιμελητήριό μας. Στις διάφορες κουβέντες που είχαμε 

κάνει και στους προβληματισμούς που είχαμε αναπτύξει συζητήσαμε πολλές 

φορές για το τι μπορούμε να παρέχουμε στα μέλη μας.  

 Σ' αυτη τη λογική αποτυπώθηκε μία πρόταση. Ουσιαστικά είναι ο ρόλος 

του Επιμελητηρίου. Αυτός είναι ο ρόλος του Επιμελητηρίου, να παρέχει στα 

μέλη του εξειδικευμένες πληροφορίες, τόσο που εχουν να κάνουν με τη νεανική 

επιχειρηματικότητα, με τα προγράμματα που τρέχουν, με τις εκθέσεις, με τις 

μεταφορές τεχνογνωσίας, με την εκπαίδευση, με την πιστοποίηση και με την 

συμβουλευτική. Αυτό περίπου περιλαμβάνεται και σ' αυτό που λέει η κυβέρνηση 

ότι τώρα πρέπει να φτιάξετε Κέντρο Επιχειρηματικότητας, που θέλει να το 
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περάσει αλλά να το κάνει κρατικό οργανισμό. Αυτά δεν γίνονται από κρατικές 

ντιρεκτίβες.  Αυτό που θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά τι είναι; Μια ακαδημία 

παροχής γνώσεων στα μέλη μας. Αυτό είναι το στοιχείο. Και αυτό αποτυπώνεται 

σ' αυτό το σχέδιο το οποίο σας μοιράστηκε. Θέλουμε την έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα και να 

δούμε ακριβώς και την μορφή που θα πάρει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να 

είναι μια άτυπη υπηρεσία, αύριο μπορεί να την κάνουμε μια αστική μη 

κερδοσκοπική επιχείρηση, που θα μπορεί το Επιμελητήριο ελεύθερα και ανοιχτά 

να μπορεί να παρέμβει στα μέλη του χωρίς να έχει εμπόδιο μέσα από τη 

νομοθεσία που υπάρχει.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Σαν Επιμελητήριο τι θα μας κοστίσει αυτό;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν θα μας κοστίσει.  

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ: Μηδέν. Απολύτως.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή... 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Ποιος θα το πληρώσει δηλαδή;  

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ: Εχουμε ιδιωτικούς πόρους.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό. Δεν έχουμε να πληρώσουμε στη συγκεκριμένη 

περίπτωση τίποτα. Εκείνο που θελουμε να κάνουμε, είναι να κάνουμε μια σωστή 

οργάνωση για να παρέχουμε στα μέλη μας τις υπηρεσίες αυτές. Θα 

αναπτύξουμε σ' αυτή τη φάση τουλάχιστον την αρχική, θα αναπτύξουμε 

συνεργασίες με συγκεκριμένους φορείς οι οποίοι μπορούν να παρουσιάσουν 

τέτοιου είδους θέματα στα μέλη μας. Απλα θα πάρει μια πιο συγκεκριμένη 

έκφραση και μορφή και θα μπουν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

μέλη μας γενικότερα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την ευελιξία να το 

παραθέσουμε. 
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 Σήμερα η οργάνωση του Επιμελητηρίου απο πλευράς στελεχιακού 

δυναμικού δεν μας επιτρέπει, γιατί όλο το προσωπικό είμαστε 13 άτομα, απο τα 

οποία τα περισσότερα ασχολούνται με το ΓΕΜΗ. Αρα, λοιπόν, θα δώσουμε μια 

νέα μορφή μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό ειναι το ζήτημα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν διαφωνούμε, κ. Διευθυντά. Αυτό δεν διαφωνούμε, όταν 

είναι κάτι το θετικό βεβαίως θα συμφωνήσουμε.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία μιας εταιρείας κάτι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είπα ότι θα το εξετάσουμε και αυτό θα έρθει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, θα εξετάσουμε τη δυνατότητα μιας αστικής... 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μια εταιρεία, η εταιρεία η οποία για να μπορεί να επιβιώσει θα 

πρέπει να παρέχει υπηρεσίες επ' αμοιβή ή να χρηματοδοτείται από κάπου.  

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ: Σωστό. Ορθόν.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Από πού θα χρηματοδοτείται; 'Η θα πληρώνει το μέλος και θα 

λέει εγώ έχω βγάλει καρφίτσες και θέλω να με βοηθήσεις να τις πουλήσω.  

ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ: Οχι, όχι. Τίποτα, δωρεάν. Ακριβώς.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Θα πληρώνει το μέλος;  

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ: Δωρεάν, τίποτα. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ποιος θα πληρώνει; Κάποιος πρέπει να πληρώνει.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σε ό,τι αφορά τη σύσταση της εταιρείας θα έχει ένα μετοχικό 

κεφάλαιο.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Αυτό άλλο. Πάμε στην λειτουργία, άσε τη σύσταση. Βάζουμε 

ένα χιλιάρικο και κάνουμε μία εταιρεία. Εγώ όμως έρχομαι και λέω, φτιάχνω 

μπουκαλάκια με κρασί, θέλω να τα προωθήσω. Και αναλαμβάνει αυτή η εταιρεία 

να τα προωθήσει.  
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ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ: Οχι, δεν θα αναλάβουμε εμείς να τα προωθήσουμε. Εμείς θα 

σας ενημερώσουμε πώς να κάνετε την πράξη εσείς από την αρχή ως το τέλος.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Αυτό το θα μου πει πώς να την κάνω είναι μια υπηρεσία η 

οποία αμείβεται. Δηλαδή εάν καλέσω τον τάδε Αλεξόπουλο που κάνει αυτή τη 

δουλειά, του πω έλα εδώ, έλα στην επιχείρησή μου να συζητήσουμε πώς θα 

πουλήσω τα μπουκαλάκια τα άδεια. Θα μου πει ο Αλεξόπουλος μάλιστα, θα 

κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε εκείνο, δώσε μου 1.000 ευρώ γι' αυτά που σου 

έδωσα εγώ. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ποιος θα το πληρώσει αυτό;  

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ: Εμείς. Απάντησα ξεκάθαρα, εμείς. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ποιοι "εμείς"; "Εμείς" ποιοι;  

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ: Οχι εσείς, το Επιμελητήριο. Θα σας πω.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό. Ο πρώτος ο σκοπός είναι να παρέχει μαζικές υπηρεσίες 

στα μέλη. Αν στην πορεία...  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Σε διακόπτω. Εχουμε την εμπειρία της Αναπτυξιακής, την 

έχουμε την εμπειρία της Αναπτυξιακής.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, ναι. Αν στην πορεία προκύψουν τέτοιου είδους θέματα, δηλαδή 

που θα χρειαστούν, θα την πληρώσει αυτός που θα παίρνει μια τέτοιου είδους 

υπηρεσία. Αυτός που θα παίρνει μια τέτοιου είδους υπηρεσία. Δεν θα πούμε 

όμως σ' αυτή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να υπάρχουν προγράμματα, μπορεί να ενταχθούμε μαζί με 

το Δήμο. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Και σ' αυτό υπάρχουν προγράμματα, αλλά το να γίνει το 

Επιμελητήριο σκαλοπάτι για κάποιους οι οποίοι από τα προγράμματα θα 

βγάλουν χρήματα, δεν το ξέρω.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, όχι, δεν μπαίνουμε σ' αυτή τη λογική.  
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ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Είναι θεμα ξεκάθαρο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σε τέτοιες περιπτώσεις που θα παρέχεται ατομική συμβουλευτική για 

κάποια πράγματα και εξειδικευμένα, θα καθοριστεί με απόφαση εδώ του 

Διοικητικού Συμβουλίου μια αμοιβή.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Σωστό. Υπάρχει δηλαδή και η άλλη περίπτωση που θα γίνονται 

μαζικές κινήσεις από το Επιμελητήριο κατά κλάδο;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μπορεί να γίνονται συμβουλευτικές κατά κλάδο. Δηλαδή μπορεί να 

γίνονται, να καλέσουμε τον ΟΠΕ, συγκεκριμένα όμως....  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Λέω τώρα, θα καλεσουμε τους ξυλουργούς και θα τους πούμε 

ελάτε εδώ να δούμε πώς θα φτιάξετε οδοντογλυφίδες;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Καταρχάς δεν ξέρω αν θα φτιάξουμε οδοντογλυφίδες, μπορεί να 

τους πούμε... 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Να φτιάξουμε σκαμνάκια για το Αγιο Ορος.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θα τους δώσουμε κατευθύνσεις ανάλογα με τα προγράμματα που θα 

βγαίνουν και ούτω καθεξής.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Αυτό θα το πληρώνει το Επιμελητήριο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, αυτό θα παρέχεται δωρεάν.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Από ποιον; 

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ: Από εμάς.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Από αυτόν που θα συνεργαστουμε. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Δηλαδή θα έρθει από τον ΟΠΕ ένας... Και τώρα μπορούμε να 

το κάνουμε. Η εταιρεία δεν χρειάζεται όταν θέλουμε να φωνάξουμε απο τον 

ΟΠΕ να έρθει ένας.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Το εξήγησα πριν. Θα πάρει μια μορφή. Θα πάρει μια μορφή και θα 

το οργανώσουμε. Αυτό είναι.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Απλα εγώ θυμίζω την εμπειρία της Αναπτυξιακής και άλλα 

πράγματα που έχουμε κάνει και τα χιλιάρικα που έχουμε δώσει. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν μιλάμε για  τέτοιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε Αναπτυξιακή εδώ; (Διάλογοι) 

 Αλλος συνάδελφος; Ωραία, εγκρίνεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα το σχέδιο πρότασης για την δημιουργία 

Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης του Πειραιά (ΚΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ) το 

οποίο θα συσταθεί υπό την μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής επιχείρησης, 

σύμφωνα με το Ν.2081/1992, όπως ισχύει.  

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, θα δούμε τι θα γίνει τώρα με την επιμελητηριακή 

νομοθεσία στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων, όποιος 

συνάδελφος θέλει μπορεί να έρθει να παρευρεθεί, να παρακολουθήσει, θα είναι 

στο ΕΒΕΑ, 3 του μηνός είναι πρωί. Αν θελει κάποιος συνάδελφος να 

παρακολουθήσει και από 'κει και πέρα και αν χρειαστεί θα κάνουμε κι ένα 

έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για να προχωρήσουμε τη διαδικασία.  

 Κύριοι συνάδελφοι, καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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