
 Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Α 

 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ 

 πλεδξίαζε Καηεπείγνπζα - επαλαιεπηηθή 

 Σεο 28εο Ννεκβξίνπ 2016 

 Ηκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 18:00 

 

 

 ΠΡΟΔΓΡΟ: ΑΝΓΡΙΑΝΟ ΜΙΥΑΛΑΡΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΑΡΑΪΚΟΤ 111 – Σ.Κ. 185 32    ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ 

ΣΗΛ: 2104121298 – ΦΑΞ : 2104179495                               Πειραιάσ:  1577/24-11-2016 

                                                                                                                   ΠΡΟ: ΜΕΛΗ Δ.. Β.Ε.Π. 
 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ 
ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
Αγαπθτζ/ι υνάδελφε, 

 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του Επιμελθτθρίου μασ κα ςυνζλκει ςε κατεπείγουςα ςυνεδρίαςη, 
λόγω τθσ Ζγκριςθσ του Προχπολογιςμοφ 2017 τθν 25/11/2016, θμζρα Παραςκευι και ώρα 
18:00, με κζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ:  

 
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 
1. Επικφρωςθ Πρακτικών Διοικθτικοφ υμβουλίου 26/09/2016, 31/10/2016 και 

23/11/2016. 
2. Ζγκριςθ Προχπολογιςμοφ 2017. 
3. «Κόκκινα» Δάνεια. 
4. Κατάκεςθ προτάςεων ςε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Τποβολι πρόταςθσ ζργου με 

τίτλο «BLUE MARINE & GREEN ENERGY» ςτα πλαίςια τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
προτάςεων ζργων του Πυλώνα 1 «Γαλάηια Ανάπτυξθ» - EUSAIR). 

5. υγχωνεφςεισ Επιμελθτθρίων – Επιμελθτθριακι Νομοκεςία. 
6. Αποχώρθςθ Β.Ε.Π. από το BIC ΑΣΣΙΚΗ. 
7. Ανακοινώςεισ.  

 
ε περίπτωςθ μθ απαρτίασ, το Δ κα ςυνζλκει ςε επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ τθν 28/11/2016, 
ημζρα Δευτζρα και ώρα 18:00. 

 
                                                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

                                                                                                         ΑΝΔΡΙΑΝΟ ΜΙΧΑΛΑΡΟ   
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ΠΑΡΟΝΣΔ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ   ΚΞΑΙΘΑΚΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΑΛΡΞΑΠ ΕΑΛ – ΡΕΔΚΗΙ   ΚΞΔΙΔΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ   ΛΗΘΝΙΑΘΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 

ΓΗΑΛΛΑΟΑΠ ΠΡΑΟΝΠ   ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΗΔΟΝΘΔΝΠ 

ΓΟΝΚΞΝΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΞΑΞΑΖΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΔΜΑΟΣΝΠ ΖΙΗΑΠ    ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΘΔΝΓΥΟΔΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  ΞΑΞΑΚΑΛΥΙΖΠ-ΛΡΝΕΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΘΑΛΑΘΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΞΑΞΑΛΝΠΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 

ΘΑΡΔΒΑΗΛΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ   ΠΑΚΗΥΡΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  ΠΞΑΛΝ ΚΑΟΗΑ 

ΙΗΝΠΖ ΑΛΡΗΓΝΛΖ    ΡΟΗΞΝΓΑΘΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΚΑΡΘΗΝΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ  ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ ΞΔΡΟΝΠ 

ΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ   ΦΑΛΝΟΗΑΓΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΑΛΓΟΗΑΛΝΠ   ΤΑΟΟΑΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΚΝΠΡΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

ΑΞΝΠΡΝΙΔΙΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  ΚΝΦΝΟΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 

ΓΑΙΑΛΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ    ΚΞΔΘΑΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΓΑΛΔΕΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ   ΚΞΗΠΡΑΟΑΘΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 

ΓΑΛΗΖΙ ΞΔΡΟΝΠ    ΚΞΝΡΠΖ-ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΝ ΑΘΖΛΑ 

ΘΑΕΑΘΝΠ ΙΑΚΞΟΝΠ   ΛΑΠΡΝ ΓΖΚΖΡΟΑ 

ΘΑΞΑΛΡΑΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΘΑΟΑΚΑΛΗΥΙΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ   ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΘΑΠΡΑΛΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ   ΞΝΙΝΠ ΕΑΣΑΟΗΑΠ 

ΘΝΕΝΙΝΓΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  ΟΝΠΠΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 
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ΙΔΗΒΑΓΖΠ ΠΞΟΝΠ    ΠΑΚΑΛΗΓΝ ΓΘΑΙΗΛΑ 

ΙΝΓΝΘΔΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΠΗΓΑΙΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΙΓΔΟΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ    ΠΘΝΦΝΠ ΘΔΝΦΗΙΝΠ 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  ΠΝΦΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΚΑΛΥΙΑΘΝΠ ΝΘΥΛΑΠ   ΠΥΡΖΟΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΔΟΡΕΑΛΖ ΘΟΗΑΘΖ   ΡΠΗΡΝΟΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΖΙΗΝΠ ΡΟΦΥΛ    ΣΟΠΗΘΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 

ΤΠΑΛΛΗΛOI ΒΔΠ 

ΓΗΑΓΘΑΠ ΚΗΣΑΖΙ    ΞΑΞΑΓΑΘΖ ΔΓΔΛΗΑ 

ΡΠΝΙΑ ΔΘΚΗΑ    ΓΖΚΖΡΟΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ 

ΘΑΙΝΞΙΑΠΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  ΘΑΠΗΚΑΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

ΚΝΕΑΘΗΡΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ   ΙΔΘΑΘΝ ΑΘΑΛΑΠΗΑ 

ΓΔΥΟΓΗΝ ΦΗΙΗΞΞΝΠ   ΠΑΟΟΖ ΔΙΔΛΖ 

ΠΦΟΑΘΖ ΘΑΙΙΗΝΞΖ   ΘΝΙΝΟΑ ΚΑΟΗΑ 

ΓΘΙΔΕΑΘΝ ΑΛΛΑ 

 

ΑΡΙΣΙΝΓΗΝ ΜΔΛΗ 

ΡΠΑΛΡΕΑΟΗΓΖΠ ΛΑΞΝΙΔΥΛ  ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

ΘΑΙΙΗΝΛΡΕΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΞΑΙΙΑΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

 

ΔΙΓΙΚOI ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΒΔΠ 

ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ   ΣΑΙΝΦΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 

ΔΚ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 

ΚΑΟΝΓΔΛΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ  ΡΠΗΡΝΟΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ειάηε λα μεθηλήζνπκε ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην.  

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα. Μεθηλάκε κε ην 1ν ζέκα. 

 

ΘΔΜΑ 1ν Η.Γ. 

 

Δπηθύξωζε Πξαθηηθώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 26/09/2016, 

31/10/2016 θαη 23/11/2016. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: 23/11/16 δελ έγηλε, άξα είλαη ην 26/9 θαη ην 31/10/16. 

Δγθξίλνληαη νκφθσλα. 

 

ΘΔΜΑ 2ν Η.Γ. 

 

Δγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ 2017. 

 

 ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν Νηθνλνκηθφο Δπφπηεο ν θ. Καηζηνπδάθεο έρεη ην ιφγν. 

ΜΑΣΘΙΟΤΓΑΚΗ: Θαιεζπέξα ζαο. Δίκαη εδψ λα ζαο παξνπζηάζσ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2017 φπσο έρεη πξνυπνινγηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ θαη 

ην Νηθνλνκηθφ Ρκήκα.  

 Ρν ζχλνιν ησλ Δζφδσλ πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί γηα ην 2017 φπσο έρεηε 

ιάβεη φινη ζηα email ζαο θαη ηα έρεηε δεη, είλαη 1.808.720 επξψ. Ρν ζχλνιν ησλ 

Δμφδσλ 1.331.910 επξψ.  
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 Απηφ έρσ λα ζαο παξνπζηάζσ, νηηδήπνηε ζέιεηε λα κε ξσηήζεηε είκαη 

ζηε δηάζεζή ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρεηε πάξεη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ κέζσ e mail φινη, έρεηε πάξεη 

ηελ εηζήγεζε.  

ΜΑΣΘΙΟΤΓΑΚΗ: Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε λα ζαο ελεκέξσζσ φηη έρνπκε 

ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο 200.000 επξψ θαη έρνπκε θαη 530.000 πεξίπνπ ζηελ 

Ξεηξαηψο. Πηελ Διιάδνο έρνπκε 200.000 θαη 530.000 επξψ ζηελ Ξεηξαηψο, ην 

νπνίν απηφ αλεβνθαηεβαίλεη αλά κήλα, αιιά απηε ηε ζηηγκή ηφζν είλαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρνπκε θαη κηα θαιή εμέιημε γηα ην αθίλεην πνπ είρακε πάξεη 

απφθαζε απν πάλσ λα αγνξάζνπκε ην αθίλεην. Δθαλε θάπνηεο παξεκβάζεηο πνπ 

έπξεπε λα θάλεη ν ηδηνθηήηεο γηα λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο. Απ' φ,ηη 

δείρλεη πάλε φια θαιψο, κπνξεί ην επφκελν δηάζηεκα λα έρνπκε θαιή εμέιημε ηηο 

επφκελεο κέξεο. Λα έρνπκε κηα ζεηηθή εμέιημε. Απιψο δελ κπνξνχζακε λα ην 

πάξνπκε ιφγσ ηνπ φηη είρε θάπνηεο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο, ηα ηαθηνπνίεζε, 

έθηηαμε, είπε φηη ηηο απνθαηέζηεζε, ζα βάινπκε θη εκείο ην κεραληθν ην δηθφ καο 

λα ην δεη θαη αλ είλαη φια θαιψο ηηο επφκελεο κέξεο ζα θάλνπκε ηελ αγνξά.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Ξφζν είλαη ζχλνιν, Ξξφεδξε; Ρν ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ απηή ηε 

ζηηγκή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνην εηλαη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: 700.000. 

ΜΑΣΘΙΟΤΓΑΚΗ: 730.000 πεξίπνπ. Δπεηδή έρνπκε απνθαζίζεη ηελ 

δεκηνπξγία αζηηθήο εηαηξείαο θαη ε αγνξά ηνπ αθηλήηνπ ζα γίλεη εληφο ηνπ 2016, 

γη’ απηφ κεηαθέξνπκε ην πνζφ ησλ 60.000,00 επξψ απφ ηνλ θσδηθφ 9639 ζηνλ 

θσδηθφ 9859. Δπίζεο ην πνζφ ησλ 20.000,00 επξψ απφ ηνλ θσδηθφ 9761γ ζηνλ 

θσδηθφ 9859. Έηζη νη θσδηθνί δηακνξθψλνληαη σο εμεο: 

ΘΥΓ.9639: 10.000,00 επξψ 

ΘΥΓ.9761γ: 5.010,00 επξψ θαη 

ΘΥΓ.9859: 80.000,00 επξψ 
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Θαηά η’ άιια, φινη νη θσδηθνί θαη ηα ζχλνια παξακέλνπλ σο έρνπλ.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Αξα, Ξξφεδξε, είλαη επθαηξία λα καο δψζεηε ηψξα γηα ηελ 

Νκνζπνλδία ελίζρπζε γηαηί ζα θιείζεη. Κε γειάο, έρεηε πάξεη απφθαζε, εκείο... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε ηνλ θαηλνχξην ρξφλν.  

ΜΑΣΘΙΟΤΓΑΚΗ: Παο επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δξψηεζε; Ρνπνζέηεζε; Ν θ. Θαλαθάθεο. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Λα ξσηήζσ θάηη. Δλ φςεη ζπγρψλεπζεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ δελ 

μέξσ θαηά πφζν πξέπεη λα γίλεη απηή ε αγνξά πνπ ιέκε... Αιιά αλ πξφθεηηαη λα 

γηλεη ζπγρψλεπζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ δελ λνκίδσ λα ρξεηάδεηαη απηφο ν ρψξνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ, ζα ςεθίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηψξα, ην ζέκα εηλαη φηη 

γηα ηελ αγνξά ηνπ θηηξίνπ είλαη ιηγάθη ξεπζηφ, δελ μέξνπκε αθφκα... 

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Δρεη ζεκαζία αλ γίλεη ε ζπγρψλεπζε θαη πάξνπκε αθίλεην ή 

ιεθηά ξε παηδηά ηψξα; Θα ηξειαζνχκε ηψξα;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξάλησο, δελ έρεη θαη ζεκαζία ηψξα γηαηί δελ έρεη ςεθηζηεί αθφκα 

θαη ε λνκνζεζία. Γελ γλσξίδνπκε θάηη.  

Δγθξίλεηαη ν Ξξνυπνινγηζκφο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θ. Καηζηνπδάθε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νκφθσλα εγθξίλεηαη.  

 

ΘΔΜΑ 3ν Η.Γ. 

 

"Κόθθηλα" Γάλεηα. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έγηλε πξνρζέο, δελ έγηλε κελ ζπκβνχιην, είραλ έξζεη νη άλζξσπνη 

φκσο θαη απηνί πνπ είρακε έξζεη έγηλε κία ελεκέξσζε θαη απνθαζίζηεθε λα 

πάκε γηα λα θάλνπκε κηα εκεξίδα, κηα εζπεξίδα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη 
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θαιφ είλαη, γηαηί ηψξα θάηη αιιάδεη πάιη ζηα Θφθθηλα δάλεηα θαη θαιφ είλαη λα 

έρνπκε θαη ηα λεφηεξα γηα λα γίλεη κηα εζπεξίδα.  

 Ν θ. Καηζηνπδάθεο. 

ΜΑΣΘΙΟΤΓΑΚΗ: Θα ήζεια λα ζπκπιεξψζσ ζ' απηφ γηα φζνπο δελ ήηαλ ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά φηη ν θχξηνο πνπ ήξζε θαη καο παξνπζίαζε γηα ηα θφθθηλα 

δάλεηα απηε ε εηαηξεία είπε έλα πνιχ σξαίν επηρείξεκα ην νπνίν εκέλα κε 

έπεηζε. Δίπε φηη φινη έρνπκε ζηελ ηξάπεδα θάπνηνλ γλσζηφ, θάπνηνλ θίιν, ν 

νπνίνο καο ιέεη νηη απηφ ζπκβαίλεη θαη κέρξη εθεί. Απηφ πξέπεη λα ςάμνπκε 

πεξηζζφηεξν, έηζη; Δπεηδή φινη μέξνπκε φηη έρνπκε έλα γλσζηφ θη έλα θίιν θαη 

καο ιέεη θαη ηνπ έρνπκε ηπθιή εκπηζηνζχλε, θαιφ ζα είλαη λα ην ςάμνπκε ιίγν 

πεξηζζφηεξν.  

 Θέισ λα πξνηείλσ θαη ζε ζαο ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα θέξνπκε ηνπο 

αλζξψπνπο, γηαηί ζα ηνπο μαλαθέξνπκε, πείηε ην ζηνπο γλσζηνχο ζαο λα 

έρνπκε εδψ πνιχ θφζκν, νη νπνίνη ζα βνεζεζνχλ.  Απηφ ήζεια λα πξνζζέζσ.  

 

 

ΘΔΜΑ 4ν Η.Γ. 

 

Καηάζεζε πξνηάζεωλ ζε Δπξωπαϊθά Πξνγξάκκαηα (Τπνβνιή 

πξόηαζεο έξγνπ κε ηίηιν "BLUE MARINE & GREEN ENERGY", ζηα 

πιαίζηα ηεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεωλ έξγωλ ηνπ Ππιώλα 1 

"Γαιάδηα Αλάπηπμε" - EUSAIR). 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ πνιχ ηνλ θ. Σαιφθηε λα έξζεη λα θάλεη ηελ 

παξνπζίαζε απηψλ ησλ πξνηάζεσλ.  
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ΥΑΛΟΦΣΗ: Λα ζαο ελεκεξψζσ νηη είλαη κηα πξφηαζε ε νπνία αθνξά ηελ 

Αδξηαηηθή θαη ζέισ λα επραξηζηήζσ θπξίσο ην θιάζηεξ πνπ έρνπκε εδψ θαη 

θηινμελνχκε ηνλ θ. Ξαπακαλψιε, νη νπνίνη ήηαλ αξσγνί ζηελ νιε πξνζπάζεηα. 

Θάλακε κηα πξφηαζε ε νπνία αλακέλνπκε λα ηχρεη έγθξηζεο. Δίλαη γηα 

κεηαηξνπή ελφο επηβαηηθνχ πινίνπ ν νπνίν λα θαηαλαιψλεη NLG θαη καδί κε ηελ 

εηαηξεία ΘΑΠΗΠ ε νπνία δηαρεηξίδεηαη απφβιεηα λα καο δίλεη ζεξκηθά απφβιεηα 

θαη λα θηλείηαη ζε ζπλδπαζκφ απην. Γειαδή ηα απφβιεηα ηα νπνία έρεη επ 

πεξηνρή ηνπ Ηνλίνπ θαη ηεο Ξάηξαο.  

 Δίλαη πξνυπνινγηζκνχ  γχξσ ζηα 8 εθαηνκκχξηα θαη ζ' απηφ ζα 

ζπκπξάμνπλ ην θιάζηεξ Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην θαη ε Θαχζηο ζην λα παξαρζεί 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Κεηζφβην Ξνιπηερλείν γηα λα γηλεη απηε ε κεηαζθεπή 

ελφο επηβαηεγνχ. Ζδε ηα πξψηα κελχκαηα ηα νπνία έρνπκε πνπ ην ζηείιακε 

ήηαλ ζεηηθά. Ρψξα ζα δνχκε εάλ ζα νινθιεξσζεί.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Γηψξγν, ε Θαχζηο πνηα εηαηξεία είλαη;  

ΥΑΛΟΦΣΗ: Ζ Θαχζηο είλαη κηα εηαηξεία ε νπνία δηαρεηξίδεηαη θαη αζηηθά θαη 

θαηεγνξίαο 3 θαη 2 απφβιεηα. Ρν φλνκα απηνχ; Καλσιίδεο ιέγεηαη ν έλαο πνπ 

μέξσ εγψ, ππάξρνπλ θαη άιινη, είλαη πνιπκεηνρηθή. Δίλαη κηα εηαηξεία γχξσ ζηα 

32 εθαηνκκχξηα θχθιν εξγαζηψλ θάλεη, είλαη απφ ηνπο leader ηεο αγνξάο. Ρν 

θαιφ είλαη φηη θη απηνί αληηδξάζαλε γηαηί ην πξφγξακκα απηφ ήηαλ αλνηρηφ γηα 

ηξεηο κήλεο θαη αληηδξάζαλε γξήγνξα ζην λα πάξνπλ απνθάζεηο θαη ν θ. 

Ξαπακαλψιεο, γηαηί ζέιαλε έλαλ θαιφ πάξηλεξ, δειαδή θάπνηνη νη νπνίνη έρνπλ 

ζρέζε κε ηε Λαπηηιία γηα λα κπνξέζνπλ λα κεηαηξέςνπλ απην ην επηβαηηθφ 

φπσο πξέπεη.  

 Γηα ηηο άιιεο πξνηάζεηο άκα είλαη ζα κηιήζεη ν θ. Γηάγθαο, έηζη δελ είλαη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα πνχκε γηα ηηο άιιεο πξνηάζεηο. Ρψξα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

έγηλε ε πξφηαζε, καθάξη λα εγθξηζεί, απφ 'θεη θαη πέξα ε δηαδηθαζία, ην θνκκάηη 
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ηεο λαππεγνεπηζθεπήο, ην δηθφ καο θνκκάηη, ηα κέιε καο ζα κπνπλ ζηε ινγηθή, 

είλαη δχζθνιε, ηη... έρεη;  

ΥΑΛΟΦΣΗ: Κερξη ζηηγκήο νη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ήδε θνπεί είλαη νθηψ, ε 

δηθηά καο έρεη πεξάζεη κέρξη ζηηγκήο. Πε πξψηε θάζε έρεη πεξάζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη κηα άιιε, είρακε μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία, ζα ζαο πσ γηαηί 

θιείζακε ηνλ θάθειν, θαηαζέζακε ηνλ θάθειν, γηα λα κπνχκε ζε κία κε κε ηελ 

Δλσζε Δθνπιηζηψλ Κηθξψλ απνζηάζεσλ. Απηνί ηειηθά απνζχξζεθαλ απφ κία 

δηαδηθαζία, απφ έλα ... Δκείο θαηαζέζακε, ππήξρε κία πξφηαζε ινηπνλ λα 

θαηαζέζνπκε έλα πξφγξακκα κε φ,ηη αθνξά ηελ ελέξγεηα. Δίρακε πάξεη ηελ 

απφθαζε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα κπνχκε ζ' απηή ηε ινγηθή, είλαη έλα 

πξφγξακκα πνπ ζα αθνξά θάπνηεο δξάζεηο ζπγθεθξηκέλεο πνπ ζα αθνξά ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη κπήθακε κε ηελ Νκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ ζηελ Δλέξγεηα, 

δειαδή Διιεληθά Ξεηξέιαηα, Ξεηξφια, Διιεληθά Ξεηξέιαηα, Βαξδηλνγηάλλεο, ε 

ΔΘΝ, ΓΔΞΑ, φιεο νη κεγάιεο εηαηξείεο πιένλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα ζηε 

ρψξα καο θαηεβάζαλε έλα θάθειν καδί, κία πξφηαζε καδί γηα έλα θνκκάηη ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά φ,ηη αθνξά ην ελεξγεηαθφ. 

 Ρν ζέκα είλαη φηη πεξηκέλνπκε κία έγθξηζε, εάλ εγθξηζεί απηφ ζα είλαη 

πάξα πνιχ θαιφ θαη γηα ην Δπηκειεηήξην καο αιιά θαη γηα ηα ίδηα ηα κέιε λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα επαθή κε απην ην θνκκάηη πνπ ιέγεηαη πιενλ ελέξγεηα πνπ 

είλαη πνιχ κεγάιεο εηαηξείεο θαη λα έρεη κηα ζρέζε ην Δπηκειεηήξηφ καο κε απηέο 

ηηο κεγάιεο εηαηξείεο, ζεηηθφ ζα εηλαη θαη γηα ηα κέιε καο θαη γηα ηε δξάζε ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ καο. Αλακέλνπκε θη απηφ.  

 Δγθξηζήθαλε θάπνηα άιια, έρνπλ εγθξηζεί θάπνηα άιια πξνγξάκκαηα... 

ζηελ Α' θάζε, ηα Γηαβαιθαληθά. Δλα πξφγξακκα Erasmus είλαη.  

ΓΙΑΓΚΑ: Ρν έλα είλαη Erasmus. Ρν άιιν είλαη... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρνπλ εγθξηζεί, έρνπλ πεξάζεη ηελ Α' θάζε, ηψξα είκαζηε ζηε 

δηαδηθαζία λα επηιεγνχλ ζηε Β'. Ρψξα θάλνπκε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα λα 
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κπνχκε ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, λα ελεκεξψζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ην 

Δπηκειεηήξηφ καο θαη πνχ κπνξεί λα πξνζθέξεη γηα λα πεξάζνπκε ζηελ επφκελε 

θάζε, γηα λα έρεη πιένλ ην Δπηκειεηήξηφ καο γηα ηα επφκελα ρξφληα φζν, δελ 

μέξσ γηα πφζν επηηξέςεη ε λνκνζεζία, λα έρεη δπλαηφηεηεο πιένλ λα εηλαη θαη 

απηνδχλακν νηθνλνκηθά θαη λα θάλεη θαη δξάζεηο θαη πξνο ηα κέιε ηνπ θαη 

ηαπηφρξνλα θαη πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.  

 Ρειεηψζακε κε απηε ηελ ελεκέξσζε. Απηφ πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη φηη 

θάλνπκε κία δξάζε 14 Γεθεκβξίνπ κε ηελ Δλσζε αινπκηλνθαηαζθεπαζηψλ, κε 

ηελ Νκνζπνλδία Αινπκηλνθαηαζθεπαζηψλ Διιάδνο αιιά θαη καο κε ην ζσκαηείν 

πνπ είλαη Αινπκηλνθαηαζθεπαζηψλ Ξεηξαηά. Δίλαη απηή ε δξάζε ε θαηλνχξηα πνπ 

θάλνπκε κε ηελ θαηλνχξηα εηαηξεία πνπ θηηάμακε κε απηφ πνπ θηηάμακε ην 

Θέληξν πνζηήξημεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Απαζρφιεζεο ηνπ Ξεηξαηά. 

Μεθηλάεη ε πξψηε δξάζε δειαδή μεθηλάκε έλα θνκκάηη κε ηνπο 

αινπκηλνθαηαζθεπαζηέο λα κπνχκε ζε κία ινγηθή πιένλ απηφ πνπ αθνξά ηελ 

Ξξάζηλε Δλέξγεηα, ηελ Ξξάζηλε Αλάπηπμε. Θαλνπκε ηελ πξψηε ζπλάληεζε γηα 

λα δνχκε πψο ζα ιεηηνπξγεί θαη πσο ζα είλαη ην ζρήκα, λα δνχκε ηηο βειηηψζεηο 

ηνπο. Θα ζαο έξζνπλ πξνζθιήζεηο, πηζηεχσ ζα είλαη κηα πάξα πνιχ θαιή δξάζε 

πνπ ζα αθνξά έλα θνκκάηη πνπ ζα είλαη νη αινπκηλνθαηαζθεπαζηέο. 

 

ΘΔΜΑ 5ν Η.Γ. 

 

πγρωλεύζεηο Δπηκειεηεξίωλ - Δπηκειεηεξηαθή Ννκνζεζία. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ ζε επίπεδν παλειιήλην, έρνπκε πάξεη κία απφθαζε απφ ην 

εθηφο ζπκβνχιην πνπ είρακε θάλεη, κεηά έγηλε κία Θεληξηθή Δλσζε, κηα 

ζπλάληεζε ηεο Θεληξηθήο Δλσζεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο θαη πάξζεθε 

κία απφθαζε νηη εκείο ηα Δπηκειεηήξηα δελ παξεκβαίλνπκε ζ' απηή ηε ινγηθή, ζ' 
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απηή ηε δηαδηθαζία, παξακέλνπλ ηα Δπηκειεηήξηα σο έρνπλ. Ρν ίδην φκσο 

δεζκεχζεθε θαη ν Ξαπαδεξάθεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, ν νπνίνο είπε γηα ηηο εθινγέο απηέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζα αιιάμεη κελ 

ε εθινγηθή λνκνζεζία, ζα παξακείλνπλ ηα 59 Δπηκειεηήξηα. Θα ππαξρεη κηα 

κείσζε ζπκβνχισλ θη φια απηά, απηά πεξηκέλνπκε ην λφκν γηα λα κηιάκε 

ζπγθεθξηκελα θαη λα μέξνπκε ηη ιέκε. 

 Αξα, ινηπφλ, ζηε ζπλέιεπζε απηή πάξζεθε κηα νκφθσλε απφθαζε απ' 

φια ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο φηη παξακέλνπκε έηζη θαη ην '21 ζα γίλεη ε 

ζπγρψλεπζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ζα γίλνπλ ηα Δπηκειεηήξηα 18. Απηφ είλαη έλα 

ζρέδην πνπ αθνκα δελ ην έρνπκε δεη, δελ έρεη έξζεη ζε δηαβνχιεπζε αθφκα ζε 

καο, έρεη έξζεη; Γελ έρεη έξζεη θάηη θαηλνχξην. Ξξνηνχ φκσο λα ζαο ελεκεξψζσ 

φηη έρνπλ γίλεη θάπνηα εδψ κεηαμχ καο ζηνλ Ξεηξαηά, θάπνηεο ζπλαληήζεηο ζηνλ 

Ξεηξαηά.  

 Ξξνηνχ γίλεη φιν απηφ, νη ζπλαληήζεηο απηέο πνπ ιέκε νη απνθάζεηο ηεο 

Θεληξηθήο Δλσζεο, εκείο σο Δπηκειεηήξην εδψ καδί κε ηε Γηνηθεηηθή πήξακε κία 

απφθαζε θαη είπακε λα θάλνπκε κηα ζπλάληεζε κε ηα άιια δχν Δπηκειεηήξηα, 

λα θνπβεληηάζνπκε λα δνχκε ηη ζέζεηο ζα έρνπκε εκείο ζαλ Δπηκειεηήξηα ηνπ 

Ξεηξαηά ζηελ επφκελε Θεληξηθή Δλσζε πνπ ζα γίλεη ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη 

γεληθά πνηα ζα είλαη ε ζέζε καο. Θάλακε κηα ζπλάληεζε, πήγακε ζην ΔΒΔΞ λα 

θάλνπκε ηε ζπλάληεζε εθεί, ν θ. Κπελέηνο δελ κπνξνχζε λα έξζεη ηφηε, 

ζπλαληεζήθακε κε ηνλ θ. Θνξθίδε, ν θ. Θνξθίδεο είπε φηη ζεηηθφο είλαη ... αιιά 

πεξηκέλνληαο ηε λνκνζεζία θη φια απηά, εκείο δελ ζπδεηάκε θάηη, λα θάλνπκε 

κηα άηππε νκνζπνλδία ζηελ πνξεία, θάπσο έηζη εηπψζεθε. Γελ ζπλερίζακε, 

ζηακάηεζε εθεί, πήγακε ζηελ Θεληξηθή Δλσζε, πήξακε ηηο απνθάζεηο, 

δεζκεπζήθακε γη' απηφ. 

 Ξέξαζε κηα πεξίνδν, κε θαιέζαλε εκέλα ζαλ Ξξφεδξν απν ην 

Δκπνξνβηνκεραληθφ θαη είπαλε φηη, θ. Κηραιάξε λα θάλνπκε κηα ζπλάληεζε ηα 
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ηξία Δπηκειεηήξηα κήπσο κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη κεηαμχ καο. πήξρε κηα 

πξφηαζε, πήγα εθεί ζπδεηήζακε, ππήξρε κηα πξφηαζε ηνπ θ. Κπελέηνπ κε ηνλ 

θ. Θνξθίδε λα γίλεη κηα ζπλέλσζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηψξα. Ρνπ Ξεηξαηά, λαη, 

γηα ηνπ Ξεηξαηά. Δθηφο δηαδηθαζίαο, κελ πεξηκέλνπκε ηε λνκνζεζία δειαδή, λα 

ην θάλνπκε ηψξα. Ππδεηήζεθε απηφ, ιέσ παηδηά, αλ είλαη γηα ην θαιφ ηνπ 

Ξεηξαηά δελ ην ζπδεηάκε, αιιά απηή ηε ζηηγκή εγψ δελ κπνξψ λα πάξσ ηέηνηεο 

απνθάζεηο, νχηε κπνξψ λα πσ θάηη. Θα ελεκεξψζσ θαη ηε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή 

θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αιιά έρνπκε δεζκεπζεί νκσο, έρνπκε πάξεη 

απφθαζε, έρνπκε ςεθίζεη ζηελ ΘΔΔΔ θαη έρνπκε πεη φηη απηε ηε ζηηγκή 

παξακέλνπλ ηα Δπηκειεηήξηά καο σο έρνπλ. Ξψο μαθληθά πάκε θαη ζα πνχκε 

άιια; Θαη ήηαλ θαη νκφθσλε ε απφθαζε. Δίπαλ απηνί φηη έρνπκε ζπλελλνεζεί 

κε ηελ Θεληξηθή Δλσζε. Ρέινο πάλησλ, εγψ κίιεζα θαη κε ηελ ΘΔΔΔ, δελ ηζρχεη 

θάηη ηέηνην αθξηβψο. Απιψο είπε ε ΘΔΔΔ ηα Δπηκειεηήξηα πνπ έρνπλ νηθνλνκηθφ 

πξφβιεκα θάπνηα ζηηγκή λα ζπγρσλεπζνχλ απφ κνλνη ηνπο. Αλ θάπνην 

Δπηκειεηήξην δελ κπνξεί, δελ έρεη νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα επηβηψζεη λα 

ζπγρσλεπζεί. Ρν δηθφ καο ην Δπηκειεηήξην απηή ηε ζηηγκή πξφβιεκα 

νηθνλνκηθφ δελ έρεη αιιά δελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε κηα ηέηνηα πξφηαζε 

πνπ κπνξεί λα αθνξά πξαγκαηηθά θαη λα εηλαη θάηη θαιφ.  

 Γη' απηφ ην έθεξα ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εδψ λα ην θνπβεληηάζνπκε, 

κπνξεί απηε ηελ πξφηαζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα ηε ζεσξήζεη ζσζηή θαη 

λα μεθηλήζνπκε λα πάκε γηα ζπλέλσζε. Αιιά ηα άιια Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα 

πήξαλ απνθάζεηο λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνπο πξνέδξνπο λα θάλνπλ ηε 

δηαβνχιεπζε. Απηέο ηηο απνθάζεηο έρνπλ πάξεη θαη ην ΔΒΔΞ θαη ην ΔΔΞ.  

 Ζ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή πήξε κηα ζέζε θαη είπε φηη αθνχ έρνπκε πάξεη κηα 

απφθαζε ζαλ Θεληξηθή Δλσζε λα κελ ζπλερίζνπκε ηέηνηα δξάζε αιιά θπξίαξρν 

είλαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Αλ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πεη φηη ζπλερίδνπκε, 

πξνρσξάκε, αλ είλαη γηα ην θαιφ, δελ είλαη απνθάζεηο πνπ κπνξνχκε λα ηηο 
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πάξνπκε εχθνια ζην πφδη, αλ είλαη γηα ην θαιφ πξαγκαηηθά θαη κπνξεί λα έρεη 

κέιινλ θαη κπνξεί λα είλαη θάηη πξνο ηα κέιε καο θαιχηεξν, λα ην ζπδεηήζνπκε. 

Δγψ ζαο ην θέξλσ ζαλ ζέκα, απηή ε πξφηαζε έγηλε, απηέο νη δηαδηθαζίεο 

αθξηβψο έγηλαλ.  

 Θέιεη θάπνηνο ην ιφγν πάλσ ζ' απηφ;  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Ρειηθά λα θαηαιάβσ, εζείο ζαλ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή θαη νη 

δχν ζπλδπαζκνί, ηη απφθαζε έρεηε πάξεη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ δελ είλαη απφθαζε ησλ ζπλδπαζκψλ. Θάλεηο ιάζνο. Απηφ 

εηλαη απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Οε παηδί κνπ, κπνξεί λα έρεηε ηνπνζεηεζεί, λα μέξνπκε ηη 

ιέεη ν θάζε ζπλδπαζκφο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο ζαλ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή πήξακε κία ζέζε θαη είπακε απηε 

ηε ζηηγκή φηη ζα έξζεη ην ζέκα ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ζα απνθαζίζεη. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη φινη νη ζπλδπαζκνί. 

Γελ ζεκαίλεη φηη έλαο ζπλδπαζκφο ή δχν. Γελ είλαη ζέκα πνπ αθνξά ηνπο 

ζπλδπαζκνχο.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Ξνηα είλαη ε άπνςή ζαο, απηφ ιέσ.  

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ζ απφθαζε ε δηθή κνπ πξνζσπηθά ζαλ αξρεγφο 

ζπλδπαζκνχ είλαη λα παξακείλνπκε νπσο έρεη, δηφηη εγψ ηνπιαρηζηνλ είκαη 

βαζηά πεπεηζκέλνο φηη θαη ηα 61 κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο ζέινπλ 

νπσζδήπνηε λα παξακείλνπκε σο έρνπκε. Δμάιινπ, έρνπκε θαη  ππνρξέσζε 

ζηελ απνθαζε ηεο Θεληξηθήο Δλσζεο φπσο είπε θαη ν Ξξφεδξνο, λα 

παξακείλνπκε 59 Δπηκειεηήξηα. Θα ήηαλ αλέληηκν λα ζπάζνπκε εκείο απηε ηε 

ζπκθσλία. Δηζη ην βιέπσ εγψ. Δγψ αληέδξαζα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη 

πξαγκαηηθά ζέισ λα παξακείλνπκε φπσο έρεη. Απηή είλαη ε ζέζε ε δηθή κνπ 

πξνζσπηθά. Βέβαηα θαη ν Ξξφεδξνο απηφ πξνθαλψο ζέιεη λα καο πεη ηψξα. Γελ 
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κπνξεί λα πξνρσξήζεη γηα ζέκαηα ηέηνηα ρσξίο εκάο. Αξα, ινηπφλ ην ζέκα απηφ 

ην θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα θαη ε ζέζε ε δηθή κνπ πξνζσπηθά είλαη λα 

παξακείλνπκε φπσο έρεη. Γελ έρνπκε ην δηθαίσκα, ην εζηθφ δηθαίσκα λα 

ζπάζνπκε απηή ηε ζπκθσλία ηεο Θεληξηθήο Δλσζεο. Απηφ ζέισ λα πσ εγψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Ρζηξηγψηεο. Θαιχηεξα ζηα πξαθηηθά γηα λα γξάθνληαη.  

ΣΙΡΙΓΩΣΗ: Θαηά ηελ άπνςή κνπ, επεηδή ήκνπλ αληηπξφεδξνο ζηελ 

Θνηλφηεηα Ξηθεξκίνπ φηαλ έγηλε ε έλσζε Ξηθεξκίνπ-Οαθήλαο, φ,ηη γίλεηαη πην 

κεγάιν είλαη πην δπζθίλεην. Θαη πνιχ πην δπζθίλεην αιιά θαη ε Γηνηθεηηθή 

Δπηηξνπή πνπ ζα ππάξρεη ηφηε είλαη πνιχ ζίγνπξν φηη εάλ πξνέξρεηαη απφ ην 

έλαλ ηνκέα ζα θάλεη δηαθξίζεηο. Γηα κέλα, εκείο ζα είκαζηε ρακέλνη γηαηί έρνπκε 

έλα κεγάιν πιενλέθηεκα. Γλσξηδφκαζηε κεηαμχ καο. Απηφ δελ ζπκβαίλεη θαη 

ζηα άιια Δπηκειεηήξηα. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ, εγψ είκαη θαηά, ην ςεθίδσ 

γηαηί ζέισ λα θχγσ γηαηί βηάδνκαη θαη ήξζα κφλν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα λα 

κελ πεηο φηη δελ ήξζα. 

 Ινηπφλ, εγψ είκαη θαηά. Νπσο είκαη θαηά θαη γηα ηελ πξφηαζε ηεο 

θπβέξλεζεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή απηή ηε ζέζε έρνπκε πάξεη ζηελ νπζία. 

Θαηά είκαζηε, δελ είκαζηε ππέξ.  

ΣΙΡΙΓΩΣΗ: Θαη λνκίδσ, γηα λα κελ γειάεη ν Κηράιεο γηαηί γειάεη, φηη δελ 

ππάξρεη θαη ην λνκηθφ πιαίζην γηα λα γίλεη, εληάμεη; Δπεηδή γειάο.  

ΓΙΑΓΚΑ: πάξρεη, ππάξρεη λνκηθφ πιαίζην.  

ΣΙΡΙΓΩΣΗ: Γηα κέλα δελ ππάξρεη. Ππγγλψκε, θχξηνη, απνρσξψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα δεηήζσ εμνπζηνδφηεζε θαη λα ζπλερίζσ ηηο δηαδηθαζίεο; Νρη.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο θαη επεηδή είλαη κεηά 

απφ πνιχ θαηξφ ε πξψηε θνξά πνπ βξηζθφκαζηε πάξα πνιινί θαη είλαη έλα ζέκα 

ην νπνίν εγψ ζα ήζεια αθνχζσ βέβαηα θαη ηελ άπνςε ηνπ Ξξνέδξνπ γηα ηε 
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ζπλέλσζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ πξψηα, γηαηί απνηειεί ηνλ θχξην εηζεγεηή θαηά 

ηελ άπνςή κνπ. Γειαδή είλαη βαξχλνπζα ε άπνςή ηνπ θαη γηα ηηο ζπδεηήζεηο 

πνπ έθαλε εθεί πέξα θαη φια. Γειαδή αλ πεη ν Ξξφεδξνο φηη εηζεγνχκαη λα πάκε, 

είλαη άιιε ε βαξχηεηα. Αλ πεη εηζεγνχκαη δελ πάκε, είλαη άιιε ε  βαξχηεηα. Θαη 

αλ δχν ζηνπο ηξεηο ζπλδπαζκνχο πνπλ φρη, λνκίδσ δελ ρξεηάδεηαη λα ζπδεηάκε 

παξαπέξα, γηαηί απνηειείηε κέξνο ηεο Γηνίθεζεο θαη έρεηε επζχλε θαη 

ππνρξέσζε λα πξνηείλεηε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Γελ είλαη ην θέξλεηε ζην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Γελ ην θέξλεηε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, έρεηε 

ππνρξέσζε λα έρεηε κηα πξφηαζε γηα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπιάρηζηνλ. Λα 

πείηε φηη, θχξηνη, πξνηείλνπκε απηφ. Λα έξζνπκε θαη λα θξίλνπκε αλ απηφ πνπ 

πξνηείλεηε είλαη ζσζηφ. Ρψξα ηη βάδεηε; Μέξεη θάπνηνο εδψ πέξα λα ζαο πεη; 

Γελ μέξεη θαλέλαο. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Κηζφ ιεπηφ. Κα, ιέεη λα πξνηείλνπκε. Λα εμνπζηνδνηήζνπκε. Νρη, ηη λα 

εμνπζηνδνηήζνπκε; Νρη, δελ εμνπζηνδνηνχκε θαλέλαλ, γηαηί δελ κπνξνχκε λα 

απνθαζίζνπκε. Δγψ είκαη ηεο άπνςεο φηη απηφ ην ζέκα δελ είλαη ηφζν απιφ θαη 

φηη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, είηε ππάξρεη λνκνζεζία, πνπ απηή ηε 

ζηηγκή δελ ππάξρεη είηε ζα θηηαρηεη λνκνζεζία θαηνπηλ εηζεγήζεσο ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ ζηνλ πνπξγφ, ζα είλαη ίδηα, γηαηί είλαη ην ίδην άηνκν ην νπνίν ζα 

θηηάμεη ηελ ίδηα λνκνζεζία γηα ζπλέλσζε Δπηκειεηεξίσλ, είηε γίλνπλ ζε φιε ηελ 

Διιάδα, είηε γίλνπλ κφλνλ ζηνλ Ξεηξαηά. Γελ είκαζηε εκείο νη πνλεξνί λα πάκε 

λα θνξντδέςνπκε ηνλ πνπξγφ. Θαη κελ θνξντδεπφκαζηε. Δδψ απφ πίζσ 

θξχβνληαη πξνζσπηθά ζπκθέξνληα νξηζκέλσλ πξνέδξσλ. Θαη λα πσ θαη θάηη 

άιιν; Ξψο μέξνπκε εκείο θαη πνηνο είλαη ν πην ηθαλφο λα γίλεη Ξξφεδξνο ή 

νηηδήπνηε; Κε πνηα λνκνζεζία ζα γίλεη απηφ ην πξάγκα; Δρνπκε θακία 

λνκνζεζία; Θαη κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο; Κπνξεί λα καο 

ελεκεξψζεη θαλείο; Γη' απηφ εηπα, θ. Ξξφεδξε, ηη πξνηείλεηε. Ξξνηείλεηε 

ζπλέλσζε; Λα ην πείηε εδψ, δεκφζηα. Ξξνηείλεηε Νρη; Λα πείηε, φρη, δελ 

πξνηείλσ.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο είπα ε απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο πνηα ήηαλ. 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ ιέσ ε απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο. Δγψ 

θάιεζα ηνπο ζπλδπαζκνχο λα ηνπνζεηεζείηε θαη λα πείηε λαη ή φρη. Απηφ 

θάιεζα, γηαηί ζαο είπα λνκνζεζία κπνξεί λα ιέεη ν θ. Γηάγθαο φηη ππάξρεη, αιιά 

ε λνκνζεζία δελ ππάξρεη θαη ζα γξαθηεί απφ ηνλ πνπξγφ θαη ν πνπξγφο ζα 

γξάςεη ηε λνκνζεζία θαη γηα ηνλ Ξεηξαηά θαη γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη γηα ηελ 

Αζήλα θαη γηα παληνχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ ζέζε ηνπ δηθνχ ζνπ ζπλδπαζκνπ πνηα είλαη;  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Δκείο ιέκε φρη.  

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ππκπιένπκε ινηπφλ φινη.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Α, δελ θαηάιαβα. Απηφ ζέισ λα πσ. Γειαδή, ηη λα ζαο 

εμνπζηνδνηήζνπκε; Γελ κπνξείηε λα πείζεηε ην ζψκα λα ζαο εμνπζηνδνηήζεη 

ρσξίο λα αθνχζεη θάηη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κα απηφ θνπβεληηάδνπκε θαη ζαο είπα ηη αθξηβψο πξνέθπςε. 

Γειαδή απηε ηε ζηηγκή κε θαιέζαλε ινηπφλ νη ζπλάδειθνη, δελ κπνξνχζα λα 

πσ δελ πάσ παηδηά εγψ, δελ έξρνκαη.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Γελ είπακε λα κελ πάηε. Αιιά κελ πξνθαηαβάιιεηε ην ζψκα 

φηη λα ζαο εμνπζηνδνηήζνπκε. Δδψ δελ έρνπκε ζπδεηήζεη επί ησλ βαζηθψλ λα 

ιχζνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, απηή ηε ζηηγκή θαηαξρήλ δελ έρεη έξζεη ε θαηλνχξηα 

επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Νηαλ ζα έξζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθξηβψο. Νηαλ έξζεη ε επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία... 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Θαη λα πσ θαη θάηη άιιν; Ρνλ θ. Θνξθίδε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα ηνλ είρακε θαιέζεη λα ζπλεξγαζηνχκε θαη λα θάλνπκε δνπιεηά θαη δελ 
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ήξζε. Δληάμεη, εδψ νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ ηη γίλεηαη. Θη εκείο γλσξίδνπκε, δελ 

είκαζηε απ' αιινχ. Κεο ζην ιηκάλη δνχκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρα ίδηα ιέκε, Ππχξν. Γελ ιέκε δηαθνξεηηθά.  

ΓΙΑΓΚΑ: Κηζν ιεπηφ, Ξξφεδξε, λα πάξσ ιίγν ην ιφγν γηαηί αλαθέξζεθε ζε 

κέλα ν θ. Αιεμφπνπινο.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Γελ είπα γηα ζέλα, είπα γηα ην λφκν.  

ΓΙΑΓΚΑ: Γη' απηφ, γηα ην λφκν. Ινηπφλ, ε επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία ε 

ππάξρνπζα, πξνβιέπεη φηη κπνξνχλ λα ζπγρσλεπζνχλ Δπηκειεηήξηα κε 

ππνπξγηθή απφθαζε. Γηα λα βγεη ππνπξγηθή απφθαζε πξέπεη λα ππάξμεη 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Θεληξηθήο Δλσζεο Δπηκειεηεξίσλ. Ξψο γίλεηαη ινηπφλ ε 

δηαδηθαζία. Αλ θάπνηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ζπκθσλήζνπλ φηη πξέπεη λα γίλεη 

ζπγρψλεπζή ηνπο πξνηείλνπλ ζηελ Θεληξηθή Δλσζε, ε Θεληξηθή Δλσζε 

πξνηείλεη ζην πνπξγείν θαη ν πνπξγφο βγάδεη ππνπξγηθή απφθαζε. Ρα ζέκαηα 

πεξηνπζίαο, δηάξζξσζεο πξνζσπηθνχ θ.ιπ., θ.ιπ., φια απηά ζα ηα πξνβιέπεη ε 

πνπξγηθή απφθαζε. Απηφ ζε φ,ηη ηζρχεη ζήκεξα γηα ηελ επηκειεηεξηαθή 

λνκνζεζία. Ρειεία, παχια, απηφ δελ ακθηζβεηείηαη. 

 Ρψξα, πάκε ζην δεχηεξν θνκκάηη. Ρη ζα πξνβιέςεη ε λνκνζεζία απηή 

πνπ ζπδεηηέηαη λα γίλεη. Απηφ θξαηήζηε ην φινη, γηαηί θαλέλαο καο ζ' απηή ηε 

ζηηγκή δελ κπνξεί λα μέξεη. Έρνπλ θπθινθνξήζεη δηάθνξα ζρέδηα θαη δηάθνξα 

ζελάξηα. Αιια πξνβιέπνπλ 18 Δπηκειεηήξηα, άιια πξνβιέπνπλ λα παξακείλνπλ 

σο έρνπλ, άιια πξνβιέπνπλ ηε δηάξζξσζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ ζε επίπεδν 

Ξεξηθέξεηαο θαη νχησ θαζεμήο. Πεκαζία έρεη, έλα, ε Θεληξηθή Δλσζε 

Δπηκειεηεξίσλ έρεη πάξεη κηα ζπγθεθξηκέλε απφθαζε γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη 

ηα Δπηκειεηήξηα. Δκείο ζαλ Νκνζπνλδία, ηψξα απηφ ην μερσξίδσ, έρνπκε πάξεη 

κηα άιιε απφθαζε, κηα απφθαζε πνπ ηελ έρνπκε θνηλνπνηήζεη. Ν θαζέλαο ην 

παιεχεη απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά. Απην ήζεια λα γλσξίδεηε θαη ηίπνηε άιιν.  
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ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Ξάλησο, δελ έρνπκε θακία δηαθνξά πνπ ην ίδην άηνκν, ν 

πνπξγφο, ζα απνθαζίζεη θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο.  

ΓΙΑΓΚΑ: Δίλαη δχν δηαθνξεηηθά ζέκαηα, κηζφ ιεπηφ. Δίλαη άιιν ηη ζα πξνθχςεη 

ππνρξεσηηθά απφ ηε λνκνζεζία θαη ζα ιέεη ε λνκνζεζία φηη απηά ζπγρσλεχνληαη 

ππνρξεσηηθά θαη άιιν πξάγκα ε εζεινληηθή ζπλέλσζε. Κε ηελ εζεινληηθή 

ζπλέλσζε κπνξνχλ  λα γίλνπλ ζπδεηήζεηο, λα πξνθχςεη ην ζρήκα ην πψο ζα 

γίλεη ε ζπλέλσζε, λα πξνθχςνπλ ηα ζέκαηα ξχζκηζεο ηεο πεξηνπζίαο, ην πψο 

ζα γίλεη ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη πψο ζα γίλεη ε ζχλζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κέζα απφ κία θνηλή πξφηαζε απηψλ πνπ ζέινπλ λα 

ζπγρσλεπζνχλ. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αλ γίλεη αλαγθαζηηθή ζπλέλσζε, 

εθεί ζα πξνβιέπεηαη γηα φια ηα Δπηκειεηήξηα έλαο ίδηνο ηξφπνο. Απηή εηλαη ε 

δηαθνξά. (Γηάινγνη εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΜΟΤΣΑΚΑ: θ. Ξξφεδξε, απφ ηε ζηηγκή πνπ πήξαηε απφθαζε ζηελ Θεληξηθή 

Δλσζε, ηη ην ζπδεηάκε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθξηβψο. Θαη λα ζαο πσ θάηη; Πηελ Θεληξηθή Δλσζε πήξακε 

νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ.  

 Ν θ. Ξαπαζαλαζίνπ.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ: Ν θ. Γηάγθαο είπε φηη κπνξνχλ λα ζπλαηλέζνπλ ηα δχν, λα 

ελσζνχλ ηα δχν άιια Δπηκειεηήξηα. Δάλ ελσζνχλ ηα άιια δχν Δπηκειεηήξηα, 

βάζεη ηνπ λφκνπ πνπ είπε ν θ. Γηάγθαο, εάλ ζειήζνπλ, εκείο ηη θάλνπκε; Λνκίδσ 

φηη πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε απηφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο ζα κείλνπκε κφλνη καο.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ: Θα παξακείλνπκε κφλνη καο. Κήπσο ηελ επφκελε ηεηξαεηία 

είκαζηε ν θησρφο ζπγγελήο εάλ ...; Ιίγν λα ην ζπδεηήζνπκε. Γελ ην 

γλσξίδνπκε, πηζηεχσ θαλέλαο δελ ην γλσξίδεη, έηζη; Αιιά αο ην ζπδεηήζνπκε 

θαη ιίγν.  
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ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Απηά είλαη νια ππνζεηηθά.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ: Νια ππνζεηηθά είλαη ηψξα, αιια εάλ ελσζνχλ ηα άιια δχν 

Δπηκειεηήξηα, ιέσ ηψξα κήπσο ππάξρεη θάηη πνπ πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ην παξαθνινπζνχκε ην ζέκα ηψξα θαη ζα δνχκε. Θα 

ελεκεξσλφκαζηε.  

 Ν θ. Θαλαθάθεο. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Θαιεζπέξα ζαο. Δγψ ρσξίο λα εθθξάδσ θάπνηα παξάηαμε πνπ 

ήηαλ ζηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, έρσ εθιεγεί κε ηνλ Αλδξηαλφ ηνλ 

Κηράιαξν ζχκβνπινο, έρσ κηα δηαθνξεηηθή άπνςε.  

 Ξεξλάκε θάπνηα ρξφληα πάξα πνιχ δχζθνια πνπ ε κηθξνκεζαία 

επηρείξεζε δέρεηαη ηξνκεξή επίζεζε κε θνξνλφκνπο, θαηαηγίδα θνξνλφκσλ, 

θαζεκεξηλά δηψθεηαη, θιεηζίκαηα επηρεηξήζεσλ. Ξξνζσπηθά πηζηεχσ φηη νδεγνχλ 

ζηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο λα έξζνπλ ηα 

κεγαινθαηαζηήκαηα, νη κεγαινεπηρεηξήζεηο θη εκείο λα απνηειέζνπκε ηελ 

επφκελε εκέξα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο.  

 Πηε ινγηθή απηή αλ ελα κεγάιν ζρήκα, φπσο είπε πξνεγνπκέλσο ν 

Ρζηξηγψηεο, είλαη δπζθίλεην, έλα κεγάιν ζρήκα φκσο είλαη θαη ηζρπξφ. Γελ 

κπνξψ λα θαηαιάβσ ζε έλαλ Ξεηξαηά πνπ είλαη ππν πηψρεπζε γηαηί λα 

ππαξρνπλ ηξία Δπηκειεηήξηα, γηαηί λα ππάξρεη ηέηνηα πνιπδηάζπαζε ζηε θσλή 

θαη ζηνλ αγψλα ηνπ κηθξνκεζαίνπ επηρεηξεκαηία. Ζ δηθή κνπ άπνςε είλαη φηη 

πξέπεη λα έρνπκε έλα αιια θαη ηζρπξφ Δπηκειεηήξην. Γελ ήμεξα ηηο ζπδεηήζεηο 

πνπ γίλαλε, ζε δηάθνξα έηζη πεγαδάθηα έρσ εθθξαζηεί ππέξ απηνχ θαη ζεσξψ 

φηη δελ πξέπεη λα καο ππνρξεψζνπλ λα ην θάλνπκε, πξέπεη λα ην θάλνπκε νη 

κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ Δπηκειεηεξίσλ κφλνη καο γηα 

λα έρνπκε κηα ηζρπξή θσλή λα αληηκεησπίζνπκε φια απηά πνπ καγεηξεχνπλ γηα 

καο.  
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 Απηά ήζεια λα πσ, επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γη' απηφ ήξζε ην ζέκα ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, γηαηί ν θάζε 

ζχκβνπινο έρεη ηε δηθή ηνπ άπνςε. Αιινο ζπλάδειθνο;  

ΛΙΟΗ: Ππκθσλψ κε ηελ άπνςε ηψξα πνπ πήξαηε απφθαζε ζηελ Θεληξηθή 

Δλσζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλέβα γηα λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά.  

ΛΙΟΗ: Ππκθσλψ κε ηελ πξφηαζε πνπ δψζαηε ζηελ Δλσζε πξνζσξηλά. Αιιά 

ζην κέιινλ λνκίδσ φηη ε πξννπηηθή εηλαη ε ζπλέλσζε. Γειαδή βάδνπλ ζε βάζνο, 

ζην '21 απ' φ,ηη άθνπζα, έηζη; Δίλαη ε ζπλέλσζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ γηαηί λνκίδσ 

είλαη ε πξννπηηθή απηή. Νπσο είδαηε θαη ζηε Γεξκαλία ε πεξηνρή πνπ πήγαηε, 

ζην Ακβνχξγν, έπηαλε κηα πνιχ κεγάιε πιεζπζκηαθά πεξηνρή. Ζ δνπιεηά 

γηλφηαλ θαη κε ελα κεγάιν Δπηκειεηήξην λνκίδσ. Δληάμεη, απηφ εηλαη πξννπηηθή. 

Απηή είλαη ε άπνςή κνπ. Ρψξα θαιψο, εθφζνλ πήξαηε απηή ηε ζέζε ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ, αιιά ε πξννπηηθή είλαη λα ζπλελσζνχλ. Ξξνο φθεινο. Ρψξα 

απηή ηε ζηηγκή, εληάμεη, απνθαζίζηεθε, φια ηα Δπηκειεηήξηα, αθνχ δελ ερεη 

βγεη θαη ε λνκνζεζία θαη δελ θαιχπηεηαη ε θαηάζηαζε, δελ μέξσ αλ ππάξρεη 

λνκνζεζία. Ν θ. Γηάγθαο είπε φηη ππάξρεη. Ξξέπεη πξψηα λα γίλεη ε λνκνζεζία, 

φπσο έγηλε θαη κε ηνλ Θαιιηθξάηε ε ζπλέλσζε ησλ Γήκσλ θαη κεηά λα 

πεξπαηήζεη απηφ ην ζέκα. Δίλαη ζνβαξφ ζέκα απηφ. Γελ κπνξεί λα πάεη ζηνλ 

αέξα κηα ζπλέλσζε. Δίλαη πξννπηηθή.  Ρψξα εληάμεη, πξνρσξάκε λα νξγαλσζεί, 

δειαδή λα ππάξρεη ε λνκνζεζία πνπ λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα 

Δπηκειεηήξηα.  

 Λνκίδσ φηη γίλεηαη δνθηκή ηψξα κε απην ην ζέκα. Ρψξα δειαδή δελ είλαη 

νξγαλσκέλε ε θαηάζηαζε λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα Δπηκειεηήξηα λα ελσζνχλ. 

Νπφηε, ην παξαηείλνπλ. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ. Ζ πξννπηηθή είλαη λα 

ζπλελσζνχλ. Θαιχηεξα ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην κέιινλ. Νρη ηψξα. Κε ηε 

λνκνζεζία.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο ζ' απηά ηα ζέκαηα πξέπεη λα έρνπκε νκφθσλεο απνθάζεηο. 

Ρψξα αλ ππαξρνπλ παξαηάμεηο απηή ηε ζηηγκή, δχν παξαηάμεηο, ηξεηο 

παξαηάμεηο θαη δελ κπνξνχλ, είκαζηε ηέζζεξηο παξαηάμεηο εδψ, δελ ππάξρεη 

ζπκκεηνρή, απηά ηα ζέκαηα πξέπεη λα γίλεη, ή λα εμνπζηνδνηεζνπκε εκεηο ζαλ 

Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή, εκείο ζαλ Γηνηθεηηθή είρακε πάξεη κηα ζέζε δηαθνξεηηθή. 

Αιιά ιέκε αλ πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ην δνχκε θαη ιίγν δηαθνξεηηθά, λα 

μαλάξζεη πάιη ην ζέκα, λα ζπκκεηέρνπλ θαη άιιεο παξαηάμεηο, λα γίλεη κηα 

επηηξνπή λα θνπβεληηάζνπκε, λα πάκε λα ην θνπβεληηάζνπκε φινη καδί, φιεο νη 

παξαηάμεηο, λα ην μαλαδνχκε, κελ πάξνπκε ελ ζεξκψ απνθάζεηο, εγψ απηφ 

πηζηεχσ ζα είλαη ην ζεηηθφηεξν. Λα θάλνπκε κία επηηξνπή φιεο νη παξαηάμεηο, νη 

επηθεθαιήο, λα θνπβεληηάζνπκε, λα δνχκε θαη λα έξζνπλ θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά θαη λα θαζήζνπκε λα ην δνχκε πάιη απφ ηελ αξρή. Λα κελ θιείζνπκε 

δηαδηθαζίεο. Κπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα κελ νδεγήζνπλ πνπζελά ή λα νδεγήζνπλ 

ζε ράζηκν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 'Ζ κπνξεί λα είλαη θαη φθεινο, δελ μέξσ. Γη' απηφ 

πξέπεη λα ην δνχκε. 

 Ξηζηεχσ ινηπφλ φηη ε απφθαζε πνπ πξέπεη λα είλαη απφ 'δσ, πξέπεη λα 

είλαη κία απφθαζε νη ηέζζεξηο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ πνπ έρνπκε εδψ λα 

θάλνπκε θάπνηεο ζπλαληήζεηο κε ηα άιια δχν Δπηκειεηήξηα θαη λα δνχκε ηα 

πξάγκαηα πψο είλαη.  

 Ν θ. Αιεμφπνπινο έρεη ην ιφγν. 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Ξνιιέο θνξέο έρσ πεη ζ' απην ην βήκα φηη γηα λα είλαη ηθαλφ 

έλα Δπηκειεηήξην, κηα Γηνίθεζε, νηηδήπνηε, πξέπεη λα αζρνιείηαη. Θαη έρσ 

θαηεγνξήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε Γηνίθεζε φηη δελ αζρνινχληαη. Θαη ζα πσ θάηη 

ζηνλ θίιν κνπ ηνλ Θνξαθάθε ηψξα γηα λα ην κάζεη, γηαηί δελ ην μέξεη. Νηη απν 

ηνλ Αχγνπζην κήλα έρεη ζπγθξνηεζεί επηηξνπή γηα ηε λνκνζεζία ηεο 

αδεηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλεβαίλνπλ ζηα πινία. Ρν δηθφ καο 
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Δπηκειεηήξην είλαη απψλ. Δρνπκε εθιέμεη ζηηο ζέζεηο θιεηδηά αλζξψπνπο νη 

νπνίνη δελ εηλαη νη θαηάιιεινη, κε ηνλ πην εππξεπή ραξαθηεξηζκφ. 

 Απφ 'θεη θαη κεηά, ηψξα πάκε ζε κία ζπγρψλεπζε Δπηκειεηεξίσλ. 

Κπνξείο λα θάλεηο κηα ζπλέλσζε κε πνιινχο ηξνπνπο. Ν πην ζεκαληηθφο ηξφπνο 

φκσο φηαλ θάλεηο κηα ζπλέλσζε Δπηκειεηεξίσλ δελ είλαη λα πάξεηο κφλν ηε 

λνκνζεζία, λα εθιέγμεηο ηνπο ζπκβνχινπο θαη λα θηηάμεηο κηα Γηνηθεηηθή 

Δπηηξνπή ή λα ζπγρσλεπηνχλ ηξεηο Ξξφεδξνη θαη λα βγάινπλ κηα απφθαζε. Ρν 

ζεκαληηθφηεξν απ' φια, θχξηνη, είλαη ην Δπηκειεηήξην πνπ ζα βγεη λα έρεη 

νληφηεηα. Γηα λα έρεη νληφηεηα ινηπφλ ην θαηλνχξην Δπηκειεηήξην, γηαηί θαη ην 

Δκπνξνβηνκεραληθφ έρεη νληφηεηα ζήκεξα αιιά είλαη κφλν θνηλσληθή, δελ είλαη 

νπζηαζηηθή, εληάμεη; Δίλαη κφλν γηα λα θάλεηο κηα δεμίσζε ηελ πξσηνρξνληά, λα 

έξζεη ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν Ξξσζππνπξγφο, λα γίλεη κηα δεμίσζε, λα 

καδεπηνχλ νη ηνπηθνί βνπιεπηέο θαη άξρνληεο, ν Πεβαζκηφηαηνο, ρσξίο λα 

θαηεγνξήζσ ηελ εθδήισζε απηή, αιιά ε νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ ηα Δπηκειεηήξηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο δελ ηελ παξέρεη θαλέλα 

Δπηκειεηήξην.  

 Κε βάζε απηά ινηπφλ ηα Δπηκειεηήξηα ην πξψην πνπ πξέπεη λα θάλνπλ 

είλαη λα δεηήζνπλ αξκνδηφηεηεο νπζηαζηηθέο, ηηο νπνίεο φκσο είλαη ππνρξεσκέλα 

λα ηηο εμαζθνχλ. Πήκεξα δελ ζπκβαίλεη νχηε ην έλα νχηε ην άιιν. Θαη ε 

πξφζεζε είλαη λα ζπγρσλεπζνχλ γηα λα πξνιάβνπλ ηη; Ρη λα πξνιάβνπλ; Κε 

ράζνπλ ην ηξέλν; Πην ιηκάλη ζα πέζνπκε φινη. Παο ην ιέσ εγψ επζέσο, ζην 

ιηκάλη  ζα πέζνπκε φινη θαη ζα βνπιηάμνπκε, γηαηί δελ αζρνινχκεζα.  

 Ξξνηείλσ ινηπφλ θαη κέζσ ηεο ΘΔΔΔ, γηαηί θη εθεί πέξα είλαη δηαθνζκεηηθά 

ηα πξάγκαηα, λα δεηεζνχλ αξκνδηφηεηεο, εμνπζίεο γηα ηα Δπηκειεηήξηα, γηαηί 

αιιηψο εδψ ζα είκαζηε θαη ζα θιαίκε ηε κνίξα καο. Γελ έρσ λα πσ ηίπνηε άιιν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαηαξρήλ, πξέπεη λα ζνπ επηζηξέςσ, είλαη κνκθή πξνο ηε 

Γηνίθεζε ηψξα πιένλ απηή απηφ πνπ ζέζαηε θαη είπαηε φηη δελ εηλαη άλζξσπνη 
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θαηάιιεινη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. Γελ κπνξείηε λα ην θξίλεηε εζείο απηφ. 

Απηφ θξίλεηαη... 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Ρα απνηειέζκαηα ην θξίλνπλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρα απνηειέζκαηα ην θξίλνπλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη πάξα πνιχ 

θαιά. Ρα απνηειέζκαηα, ην Δπηκειεηήξην καο δελ είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ήηαλ 

θαη ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά θαη νηθνλνκηθά θαη έμσ θαη κε δξάζεηο θαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαιή καξηπξία ζε φιε ηελ Διιάδα. Θαη κε ζπλέπεηα θαη κελ 

ην μαλαπείηε απηφ ην πξάγκα, κε ζπλέπεηα θαη κε εζηθή.  

 Ινηπφλ, απιψο εκείο θέξακε έλα ζέκα πνπ πξνέθπςε. Γεκηνπξγήζαηε 

έλα ζέκα, δειαδή έπξεπε λα κελ ζαο ην θέξλακε; Γειαδή έπξεπε λα κελ ην 

θνπβεληηάδακε; Κε θαιέζαλε νη άιινη δχν πξφεδξνη, δειαδή ηη έπξεπε λα θάλσ 

εγψ; Λα κελ ην θέξσ ζην Γ.Π.; Γειαδή δελ έπξεπε ην Γ.Π. λα κηιήζεη; Δπξεπε 

λα πσ εγψ ηη ζα θάλεη ην Γ.Π.; Δγψ δελ έπξεπε λα πάξσ ζέζε. Δίλαη έλα ηφζν 

ιεπηφ ζέκα πνπ δελ αθνξά έλα ζπλδπαζκφ ή κηα παξάηαμε ή κηα πνιηηηθή. 

Αθνξά έλα Δπηκειεηήξην, επηκειεηήξην είκαζηε φινη καο. Δπξεπε ινηπφλ εγψ 

απηε ηε ζηηγκή λα κελ πάξσ θακία απνιχησο ζέζε. Δπξεπε λα ζπδεηήζνπκε θαη 

αλ δελ ήκαζηαλ ελεκεξσκέλνη λα μαλαθσλάμνπκε θάπνηνπο άιινπο λα 

ελεκεξσζνχκε πάιη θαη λα έξζεη πάιη εδψ μαλά ην ζέκα λα ην θνπβεληηάζνπκε. 

Αιιά είλαη κηα ζέζε πνπ ν θάζε ζχκβνπινο πξέπεη λα αλνημεη ηελ θαξδηά ηνπ. Ν 

Θαλαθάθεο είλαη κέινο ηνπ ζπλδπαζκνχ κνπ. Ρνπ κίιεζα εγψ, ηνπ είπα ηίπνηα 

ηνπ Βαζίιε; Αο βξεζεί έλαο πνπ κίιεζα ζχκβνπιφο κνπ λα ηνπ πσ φηη γη' απηφ 

ην ζέκα ηίπνηα, λα ηνλ επεξεάζσ. Δπξεπε ν θάζε ζχκβνπινο λα πεη ηελ άπνςή 

ηνπ. Δίδαηε απν ην ζπλδπαζκφ κνπ θαη ε Αληηγφλε ε Ιηφζε θαη ν Βαζίιεο είραλ 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο απ' απηέο πνπ είρε ε Γηνηθεηηθή θαη θαιά θάλαλε. Θαη έηζη 

πξέπεη λα ήηαλ. Θαη κπνξεί θαη ν Γηψξγνο, ν Γηψξγνο είρε κηα άιιε δηαθνξεηηθή 

πάιη ζέζε ν Ξαπαζαλαζίνπ. Γελ ζεκαίλεη φκσο απηφ, είλαη έλα ζέκα πνιπ 

ζνβαξφ θαη νπζηαζηηθφ θαη είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα είλαη νκφθσλν. Γειαδή 
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αλ γίλεη θάηη ηέηνην πξέπεη λα είλαη νκφθσλε ε ζέζε. Αιιηψο πάκε φ,ηη πεη ν 

λφκνο θαη εθαξκφδνπκε ην λφκν. Θνληφο ςαικφο αιιεινχηα. Ν λφκνο φπνπ λα 

'λαη ζα ςεθηζηεί.  

 Απιψο έξρεηαη κηα πξφηαζε απφ δχν άιια Δπηκειεηήξηα θαη πξέπεη λα ην 

δνχκε.  

ΛΙΟΗ: Δγψ δελ δηαθψλεζα κε ηελ πξφηαζε πνπ θάλαηε ζαλ Γηνηθεηηθή 

Δπηηξνπή. Πσζηά έγηλε, αιιά ζην κέιινλ πξέπεη λα εμεηαζηεί αιιηψο ην ζέκα.  

Γειαδή ε πξννπηηθή εηλαη ε ζπλέλσζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη ην Δπηκειεηήξην αξκνδηφηεηεο, Αληηγφλε, θαη ην Δπηκειεηήξην 

αξκνδηφηεηεο απηέο πνπ πήξε, ηηο έρεη εθαξκφζεη ζην αθέξαην. Πην ΓΔΚΖ, ζην 

Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν εθαξκφζακε είλαη απφ ηα θαιχηεξα Δπηκειεηήξηα ηεο 

ρψξαο.  Αλ δείηε θαη ηα ζηνηρεία ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ καο, γηαηί ην 

ΓΔΚΖ είλαη εμππεξέηεζε. Δδψ πέξα θάζε κέξα έξρνληαη ηα κέιε καο, νη 

ινγηζηέο ηνπο θη φια απηά, λα εμππεξεηεζνχλ. Θάζε κέξα έξρνληαη θαη 

παξαθαινχλ λα γξαθηνχλ απ' φιε ηελ Διιάδα γηαηί εμππεξεηνχληαη. Δκείο 

βαζηθά φκσο ιέκε θαη εθαξκφδνπκε φ,ηη ιέεη ν λφκνο.  

 Αιια ην ζέκα είλαη φηη απηε ηε ζηηγκή ην Δπηκειεηήξην θαη είκαζηε απηνί 

πνπ έρνπκε πξνηείλεη δξάζεηο. Ρη λα πνχκε; Γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε; Ρψξα 

αθνινπζεί ε Θεληξηθή Δλσζε λα θάλεη ζέκα. Νηαλ θάλακε εκείο κε ην 

Δπγελίδεην, φηαλ θάλακε ηε ζπλεξγαζία κε ηε Πηνπηγθάξδε γηα ηελ ηερληθή 

εθπαίδεπζε, φηαλ πήγακε λα πηζηνπνηήζνπκε επαγγέικαηα, φηαλ πήγακε λα 

πηζηνπνηήζνπκε δξάζεηο, φηαλ πήγακε λα θάλνπκε, απηά εδψ φια ηα έθαλε απηή 

ε Γηνίθεζε. Γελ θαηαιαβαίλσ ηη άιιν έπξεπε λα θάλνπκε. Θαη δελ ππήξραλ 

λνκνζεζίεο, ηψξα εθαξκφδνληαη νη λνκνζεζίεο.  

 Δίκαζηε κηα Γηνίθεζε πνπ πξαγκαηηθά ζηα 4-5 ρξφληα, εγψ θαηαξρήλ 

επραξηζηψ θαη εζάο πξψηα απ' φια πάξα πνιχ γηαηί πήγακε πάξα πνιχ θαιά θαη 

ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή πνπ είρακε κηα άςνγε ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα, 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

30 

είρακε δηαθσλίεο αιιά ζπκθσλνχζακε φηαλ ηα ζπδεηάγακε θαη πήγακε πάξα 

πνιχ θαιά. Θαη απηή ε κνκθή πνπ έπεζε ζην πξφζσπν ηεο Γηνηθεηηθήο λνκίδσ 

δελ εθθξάδεη νχηε εκέλα νχηε εζάο φκσο. Θαη θαθψο πνπ ην είπε θάπνηνο 

ζχκβνπινο εδψ. Γελ έπξεπε λα ην πεη.  

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γηα λα ζηακαηήζεη ην ζέκα, ζήκεξα θαιφ είλαη λα 

ζπδεηάκε εδψ θαη λα ιέεη ν θαζέλαο ηελ άπνςή ηνπ. Δδψ έθεξε ν Ξξφεδξνο ην 

ζέκα σο ελεκέξσζε. Ινηπφλ, δελ κπνξνχζε λα θάλεη ηίπνηα ρσξίο λα εξσηεζεί 

ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Απηφ είλαη ζήκεξα, ελεκέξσζε θαη κφλν έγηλε. Ζ 

άπνςε ε δηθή καο φπσο είδαηε θαη φινη ζαο έρσ ηελ άπνςε φηη πξέπεη λα 

παξακείλεη σο έρεη. Αδηθα ινηπφλ ηψξα πξνζπαζνχκε ν έλαο λα ξίμνπκε κνκθή 

ζηνλ άιιν. Γελ λνκίδσ φηη σθειεί πνπζελά. Απιψο ζα πεξηκέλνπκε λα αιιάμεη ε 

λνκνζεζία θαη κεηά βιέπνπκε. Ν,ηη είλαη γηα θαιφ ην ππνζηεξίδνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαηαξρελ ζα ζαο ζηείινπκε θαη ηα έγγξαθα φηη απηφ, ην λα δίλεη 

ην Δπηκειεηήξην ηηο άδεηεο λα κπαίλνπλ ζηα πινία, είρακε ζηείιεη θαη ζην 

πξνεγνχκελν πνπξγείν, είρακε θάλεη ην αίηεκα απηφ λα κπεη ην Δπηκειεηήξηφ 

καο λα δίλεη ηηο αδεηνδνηήζεηο θαη ζηνλ θαηλνπξην ηνλ Θνπξνπκπιή ην έρνπκε 

ζηείιεη ην έγγξαθν ηψξα πνπ αλέιαβε, πξηλ 10 κέξεο; 15 κέξεο; Δρεη θχγεη θαη 

ζηνλ θαηλνχξην πνπξγφ ην αίηεκα απηφ πνπ έζεζε ν θ. Αιεμφπνπινο. Απιψο 

πηζηεχσ φηη εηλαη έλα ζέκα πνπ αθνξά ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Πθεθηείηε ην 

φινη νη ζχκβνπινη, εδψ είκαζηε. Αλ δελ ππάξρεη θάηη νκφθσλν δελ κπνξνχκε λα 

ζπλερίζνπκε ζ' απηή ηε ινγηθή. Θαη θαιφ είλαη λα κελ πάξνπκε αθφκα 

απνθάζεηο. Θαιφ είλαη λα αθήζνπκε λα ην μαλαζπδεηήζνπκε πάιη. Λα γίλεη θάηη 

πην ελεκεξσηηθφ; Λα γίλεη κηα ελεκέξσζε δηαθνξεηηθή; Λα ην δνχκε. Ξάλησο, 

λα δνπκε ηη ζπκθέξεη θαη πάλσ απ' φια ηη ζπκθέξεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Θαιά ην έζεζε ν θ. Θαλαθάθεο, ηη ζπκθέξεη απηε ηε ζηηγκή 

ηα κέιε καο. Γελ ζπκθέξεη εκάο, είλαη ηη ζπκθέξεη ηα κέιε καο. Γη' απηφ ινηπνλ 
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ζα ην δνχκε, πηζηεχσ θαη πάιη αλ ζπκθσλείηε ζ' απηφ, ζπκθσλείηε; Υξαία. Θα 

ην μαλαδνχκε πάιη.  

 

ΘΔΜΑ 6ν Η.Γ. 

 

Απνρώξεζε Β.Δ.Π. από ην BIC ΑΣΣΙΚΗ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλάδειθνη έρνπκε ζέκα απνρψξεζεο ηνπ Βηνηερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Ξεηξαηά απφ ην BIC ΑΡΡΗΘΖΠ. 

Ήδε ζηελ ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 16/11/2016, ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή απνθάζηζε 

ηελ απνρψξεζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ απφ ην BIC ΑΡΡΗΘΖΠ, ιφγσ ηεο κε ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ηνπ Β.Δ.Ξ. ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ BIC ΑΡΡΗΘΖΠ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ.1 & 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο αζηηθήο κε 

θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΘΑΗ 

ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ» (BIC ΑΡΡΗΘΖΠ). 

Δγθξίλεηαη ε απνρψξεζε; 

Δγθξίλεηαη νκφθσλα. 

 

ΘΔΜΑ 7ν Η.Γ. 

 

Αλαθνηλώζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Κνπζηάθαο γηα κηα αλαθνίλσζε, γηα κηα εθδήισζε πνπ πάκε 

λα θάλνπκε.  
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ΜΟΤΣΑΚΑ: Θαιεζπέξα, ζπλάδειθνη. Ρψξα γηα ην ζέκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, 

επεηδή ην έθιεηζεο Ξξφεδξε, λα πεξηκέλνπκε ηε λνκνζεζία, ήκνπλ απφ ηνπο 

πξψηνπο εγψ πνπ είρα πεη γηα ηε ζπλέλσζε, αλ ην ζπκάζαη εγψ ην έθεξλα εδψ 

θαη ρξφληα ηε ζπλέλσζε. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ δχν παξαηάμεηο είλαη θαηά 

ήδε απηή ηε ζηηγκή, γηαηί ην ζπδεηάκε. Γελ λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην ζπδεηάκε. 

Κφιηο ζα έξζεη ε λνκνζεζία ζα θαζήζνπκε εδψ λα ην ζπδεηήζνπκε θαη λα γίλεη 

πην ... λα ελεκεξσζνπκε, γηαηί πηζηεχσ φηη φιν ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα 

δελ είλαη ελεκεξσκέλν θαη δελ γλσξίδεη απφιπηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νχηε εκείο μέξνπκε... 

ΜΟΤΣΑΚΑ: Αθξηβψο. Αξα, ινηπφλ, λα κελ ην ζπλερίζνπκε ηψξα. Αο ην 

μαλαεπαλαθέξνπκε, έηζη; Θα πεξηκέλνπκε λα έξζεη θαη ε λνκνζεζία.  

 Δγψ πήξα ην ιφγν φζνλ αθνξά, είρακε πάξεη κία απφθαζε γηα λα 

πξνρσξήζνπκε γηα ην επηζηεκνληθφ ζπλέδξην πνπ είρακε νξίζεη εδψ πέξα. 

Ξξάγκαηη πήγακε ηελ Ρεηάξηε, εκεηο θηλεζήθακε καδί κε ηνλ Γηεπζπληή ηνλ 

Κηράιε, πήγακε ζην ΗΚΔ ηεο ΓΠΔΒΔΔ, ήδε έρνπκε θάλεη έλαλ πξνγξακκαηηζκφ, 

απιά ζα ζαο ην δηαβάζσ, πάληα κε ην Δπηκειεηήξην εδψ. Δίλαη ελδεηθηηθφο ν 

ηίηινο. Δίλαη: Πχκπξαμε θαη Ππλεξγαζίεο Κηθξψλ Δπηρεηξήζεσο σο Απάληεζε 

ζηελ Θξίζε.  

 ινπνηνχκε, δειαδή πεξίπνπ ππνινγίδνπκε γηα λα γίλεη ην ζπλέδξην, γηαηί 

δελ βγαίλεη ζε ηφζν πνιχ ζχληνκν ρξφλν, γχξσ ζην Κάξηε, εθεί πεξίπνπ, 

ππνινγίδνπκε γηα ην Κάξηε, κε ελδεηθηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Δίλαη ε 

Δηζαγσγηθή Δλφηεηα: Θεσξία θαη Ξνιηηηθέο γηα ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ππλεξγαζίεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Αλνηρηή Θαηλνηνκία, Θεκαηηθφο, Θιαδηθφο 

Ξξνζαλαηνιηζκφο θαη Ρξφπνη Ππλεξγαζίαο. Δπηρεηξψληαο πξαθηηθά ηε 

ζπγθξφηεζε ζχγρξνλσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο θαη ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ 

ζηξαηεγηθψλ, κειέηεο, πεξίπησζε απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Δκπφδηα, 
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δπζθνιίεο, δπλαηφηεηεο, πξννπηηθέο. Ξξνυπνζέζεηο θαη κεραληζκνί 

δηεπθφιπλζεο ζπλεξγαζηψλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, αλαγθαίεο ζεζκηθέο αιιαγέο 

θαη παξεκβάζεηο θαη εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο. Θαη ηέινο, Δπξσπατθέο 

Ξνιηηηθέο, κεραληζκνί θαη εξγαιεία ππνζηήξημεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Απηφ είλαη ην ζέκα, είλαη ελδεηθηηθέο νη ζεκαηνινγίεο, ηα είρακε 

ζπδεηήζεη κε ηνλ θ. Γηεπζπληή κε ην ΗΚΔ, ήδε πξνρσξάκε, έρνπκε δψζεη 

δειαδή θαη πξνρσξάεη, ζα είκαζηε ζε ζπλερή επηθνηλσλία, έηζη Κηράιε; Θαη, πνχ 

είζαη Ξξφεδξε; Λνκίδσ φηη είκαζηε ζε θαιφ δξφκν γη' απηφ θαη έθαλα ηελ 

αλαθνίλσζε απηή. Κηράιε, ζα ην θαηαζέζνπκε λα ην έρεηο θη εδψ πέξα, εγψ 

νχησο ε άιισο ην έρσ. Ρν ΗΚΔ είλαη δίπια καο, ε ΓΠΔΒΔΔ είλαη δίπια απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή, είλαη ζεηηθφο θαη ν Ξξφεδξνο θαη φιν ην ζχλνιν ηνπ ΗΚΔ, ζα 

ππάξρεη βνήζεηα. 

 Απφ 'θεη θαη πέξα έρνπκε, αθνχ βγάινπκε εδψ έλα ζπκπέξαζκα γηα φιε 

ηε ζεκαηνινγία, έρνπκε πεη λα ζηξαθνχκε θαη πξνο ην Ξαλεπηζηήκην ηνπ 

Ξεηξαηά, έηζη; Θαη ην ΡΔΗ πνπ είρακε πεη θαη ηελ άιιε θνξά.  

ΓΙΑΓΚΑ: Πε πξνεγνχκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είρακε απνθαζίζεη λα 

θηηάμνπκε έλα Θέληξν πνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Απαζρφιεζεο. Απηφ ην 

πξνρσξνχκε. Αιιά εθηφο απφ ην ηππηθφ ζηνηρείν ζέηνπκε δνθηκαζηηθά θαη 

κεξηθέο δξάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο. Θα θάλνπκε 

έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο νπζηαζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θιαδηθά. Υο 

παξάδεηγκα ζ' απηή ηε θάζε, σο πηιφην πήξακε απηφ πνπ αλαθνίλσζε ν 

Ξξφεδξνο, ηνπο αινπκηλνθαηαζθεπαζηέο. Δλα απν ηα ζέκαηα πνπ βάδεη κπξνζηά 

πνπ ζα ζπδεηεζεί είλαη ε δεκηνπξγία θιάζηεξ. Θαη γηαηί ην ιέκε ηψξα, γηαηί 

βάδνπκε γηα ζπδήηεζε ηελ δεκηνπξγία θιάζηεξ; Γηαηί απηή ε κφδα πιένλ έρεη 

πάξεη κηα κνξθή έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο ζε επίπεδν θπβεξλεηηθφ θαη 

επηρεηξνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπλελψλνληαη κεηαμχ 

ηνπο γηα έλα θνηλφ ζθνπφ. 
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 Πην Δπηκειεηήξηφ καο έρνπκε έλα δχν θιάζηεξ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ. Αο 

πνχκε ε WIMA ιεηηνπξγεί πνιιά ρξφληα θαη θάπνηα άιια πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ή πνπ άιια, ηεο Eco Machine ή άιια πνπ μέξσ, πνπ έρσ αθνπζηά 

ηέινο πάλησλ φηη ιεηηνπξγνχλ. Νη αινπκηλνθαηαζθεπαζηέο επίζεο επηρεηξνχλ λα 

θηηάμνπλ έλα θιάζηεξ. Αιινη θιάδνη, φπσο ε μπιεία ή, δελ μέξσ, άιινη θιάδνη, 

επίζεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θιάζηεξ. Ξξέπεη φκσο λα δνχκε ηη είλαη 

απηά ηα θιάζηεξ. Ξξέπεη λα δνχκε ηη λνκηθή κνξθή παίξλνπλ. Ξψο ζα γηλεη ε 

ρξεκαηνδφηεζε. Δπεηδή ηίζεηαη ινηπνλ έλαο ηέηνηνο ζνβαξφο πξνβιεκαηηζκφο 

θαη δελ έρεη απαληεζεί κέρξη ζήκεξα ηη είλαη απηά ηα θιάζηεξ, ζηελ θνπβέληα 

πνπ θάλακε κε ηνλ θ. Κνπζηάθα πξνρζέο ζην ΗΚΔ ηεο ΓΠΔΒΔΔ γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηε ζεκαηνινγία απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε, 

ηέζεθε αθξηβψο ην εξψηεκα πψο ζα γίλνπλ νη ζπκπξάμεηο θαη νη ζπλεξγαζίεο 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηη κνξθή ζα πάξνπλ απηά, νχησο ψζηε ε 

πξφηαζε ε νπνία ζα βγεη απφ ηε ζπδήηεζε θαη απ' ηε ζπλεξγαζία λα κπνξέζεη 

λα απνηειέζεη θαη έλα ζηνηρείν λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο θαη απφ πιεπξάο 

θπβέξλεζεο.  

 Απηφ είλαη πνπ ζαο αλέιπζε πξνεγνχκελα δηαβάδνληαο ηελ ζεκαηνινγία 

ν θ. Κνπζηάθαο. Δθεη ζηνρεχνπκε. Δκείο ζαλ Δπηκειεηήξην είηε κε ην Θέληξν 

πνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ είηε κε ην ζπλέδξην απηφ, ζα δψζνπκε ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή πιεξνθφξεζε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο καο θαη ζα θαιέζνπκε 

φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο βηνηερλίαο, ηεο κεηαπνίεζεο, νη νπνίνη είλαη ζην 

Δπηκειεηήξηφ καο λα ελεξγνπνηεζνχλ γηα λα είλαη έηνηκνη φηαλ ρξεηαζηεί θαη αλ 

ρξεηαζηεί, λα απνξξνθήζνπλ θνλδχιηα πνπ πνιχ ζχληνκα πηζηεχνπκε, ην 

πνπξγείν Αλάπηπμεο, ην πνπξγείν Νηθνλνκίαο ζρεδηάδεη αιιά θαη ε Ξεξηθέξεηα 

ζρεδηάδεη γηα λα εληζρχζεη ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο. Αξα, ηη ζέινπκε λα θάλνπκε; 

Θέινπκε θαη πξηλ θηάζνπκε λα βγνπλ απηέο νη πξνθεξχμεηο λα εηνηκάζνπκε ηνλ 

θφζκν καο, ηηο επηρεηξήζεηο πξνο απηφ ην ελδερφκελν. Θαη απηφ είλαη θαη ην 
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λφεκα πνπ αλέθεξε ν θ. Κνπζηάθαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΗΚΔ ηεο ΓΠΔΒΔΔ 

λα ην πινπνηήζνπκε. 

ΜΟΤΣΑΚΑ: Απιά λα ζπκπιεξψζσ θάηη. Γελ είπα γηα ην θιάζηεξ επάλσ γηαηί 

αλ ξσηήζεηο ηψξα ηνπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη είλαη πάλσ απφ 50-55 εηψλ, αλ 

ηνπο πεηο ην θιάζηεξ, ζα ζνπ πεη, ηη είλαη απηφ; Γελ γλσξίδεη θαη γη' απηφ είπακε 

λα... Θα ζνπ πεη ηη είλαη ην θιάζηεξ, εγψ δελ έρσ λα θάσ ησξα θαη κνπ ιεο γηα 

θιάζηεξ;  

ΓΙΑΓΚΑ: 14 ηνπ κελφο πάλησο ζα γίλεη κηα πξψηε θνπβέληα εδψ θαη κεηά...  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Θαλαθάθεο. (Γηάινγνη εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: (εθηφο κηθξνθψλνπ, δελ έρεη θαηαγξαθεί θαζαξά) 

 Ξξαγκαηηθά, αθνχσ πξάγκαηα πνπ είλαη δχζθνιν λα ηα θαηαλνήζσ. 

Γηεπθξηληζηηθά θάηη γηα ην πξνεγνχκελν. Λαη, έρσ δηαθνξεηηθή άπνςε. Γελ 

ζπκθσλψ φηη είλαη ζέκα παξαηαμηαθφ, είλαη ζέκα Γηνίθεζεο λα απνθαζίζνπκε 

γηα ηελ ζπλέλσζε ή φρη. Ζ δηθή ζαο δηαθνξεηηθή πξφηαζε είλαη φηη πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί ν δηάινγνο κε ηα άιια Δπηκειεηήξηα ζε κία πξννπηηθή θαη ζε κηα 

ινγηθή. Θαη λα ζπκπιεξψζσ φηη φπνπ ρξεηάζηεθε σο λαππεγνεπηζθεπαζηήο ζηε 

Γηνίθεζε ήηαλ δίπια κνπ είηε ν Κηράιαξνο είηε ν Γηψξγνο ν Αληηπξφεδξνο ν 

Θσλζηαληφπνπινο, είηε ν Κηράιεο ν δηεπζπληήο. Ξνηέ δελ είραλ ιείςεη ζε 

ηίπνηα.  

 Ππδεηάκε γηα θιάζηεξ θαη ιέκε φηη ε WIMA είλαη θιάζηεξ ή ε Eco 

Machine είλαη θιάζηεξ ή ν  ... ή ν άιθα ή ν βήηα. Απηφ είλαη κηα ζπλέλσζε 

πξνζψπσλ, δελ είλαη... Θαλέλα φκσο δελ κπνξνπκε λα ην ραξαθηεξίζνπκε σο 

θιάζηεξ. Ρν θιάζηεξ είλαη θάηη πνπ παίξλεη κηα λνκηθή κνξθή, πνπ ζπκκεηέρεη 

ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα, πνπ επηδνηείηαη, πνπ βάδεη θάπνηνπο ζηφρνπο, έηζη; 

Θάπνηα πξάγκαηα ηέηνηα, πνπ κέρξη ζήκεξα δελ θάλεη ηίπνηα θαλέλαο καο.  
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 Ρν ινηπφλ, δελ ζα έξζνπλ νχηε ην πνπξγείν Βηνκεραλίαο νχηε ε 

Ξεξηθέξεηα λα καο πεη έρσ έλα παθέην ιεθηά, πάξηε ηα θαη θάληε ηα... ελψζεηο 

αηφκσλ, φ,ηη ζέιεηε. Δκείο πξέπεη εδψ κε ηνλ ζχκβνπιν πνπ έρνπκε, δελ μέξσ 

αλ έθπγε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ είλαη.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Κε ηνλ ζχκβνπιν πνπ έρνπκε λα νξγαλσζνχκε λα δεηήζνπκε 

απηφ πνπ ζέινπκε, λα ππάξρεη ζπλέλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κία βάζε θαη λα 

δηακνξθψζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο θαη λα δηεθδηθήζνπκε θάπνηα πξάγκαηαη. 

Απηφ είλαη κηα ηδηαίηεξε δνπιεηά, έρσ ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ ζε δχν 

θιάζηεξ, δελ είλαη θάηη θαηλνχξην, θάηη κνληέξλν, απφ ην '95 ιεηηνπξγεί ζηελ 

Διιάδα θαη πξνζπαζνχκε ηα θιάζηεξ απηά λα γίλνπλ πξαγκαηηθέο νληφηεηεο θαη 

λα απνδψζνπλ καθξά πλνή θαη δελ ην έρνπκε θαηαθέξεη ζηνλ ηφπν καο. Ρν 

ινηπφλ, πξέπεη λα εθκεηαιιεπζνχκε ην Γηψξγν, λα θάλνπκε θάπνηεο εηδηθέο 

εκεξίδεο γηα ην ζέκα απηφ θαη λα πξνρσξήζνπκε. Ξξάγκαηη ζα ππάξμνπλ ζην 

κέιινλ πνιιά ρξήκαηα θαη έρνπλ θαηά ηνκείο εγθξηζεί θάπνηα πξάγκαηα.  

ΓΙΑΓΚΑ: Βαζίιε, λα ζε δηαθφςσ, ζπγγλψκε ιίγν. Κηα παξέλζεζε. Θνίηαμε, 

ιέκε ηψξα, είλαη απηφ πνπ έζεζε ν Βαζίιεο σο πξνβιεκαηηζκφ. Ιέεη, ηη είλαη 

απην ην θιάζηεξ, ηη λνκηθή κνξθή έρεη, παξαδείγκαηνο ράξηλ. Δλψλνληαη 

θάπνηεο επηρεηξήζεηο αο πνχκε λα πξνκεζεχνληαη ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη λα 

έρνπλ κηα απνζήθε. Απηή ε απνζήθε  ηη είλαη, έρεη ΑΦΚ; Δίλαη λνκηθφ πξφζσπν; 

'Ζ ελψλνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κία δξάζε γηα λα δνπιέςνπλ ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Θνηλνπξαμία ελλνείηε.  

ΓΙΑΓΚΑ: Νρη θνηλνπξαμία. Νια απηά ινηπφλ, φια απηά είλαη δεηήκαηα ηα νπνία 

δελ εηλαη ιπκέλα ζήκεξα. Γελ έρεη λνκηθή κνξθή ην θιάζηεξ ζήκεξα. Θαη γη' 

απηφ ζπδεηάκε λα θάλνπκε απηφ πνπ είπακε.  
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ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Δλα ιεπηφ, λα νινθιεξψζσ. Νζνλ αθνξά ην αδεηνδνηηθφ, ην 

ΔΒΔΞ, ην ΒΔΞ θη φια απηά, δελ έρεη ηίπνηα λα πξνρσξήζεη επί ηεο νπζίαο θαη 

δελ είλαη ην αξκφδην κφλν ην πνπξγείν Λαπηηιίαο ή ην Βηνκεραλίαο ή ην 

Δξγαζίαο. Δίλαη δηάθνξνη ζπλαξκφδηνη πνπ πξέπεη λα νδεγεζνχλ ζε κία ιχζε 

απφ πνχ πψο θαη πφηε ζα βγαίλνπλ απφ ηψξα είλαη θαη ν ΝΙΞ ζπλαξκφδηνο. Θαη 

ζηελ φπνηα πεξίπησζε κπνξνχκε λα ην δνχκε, κπνξνχκε λα ην κειεηήζνπκε κε 

πξνηάζεηο θαη απηφ ην πξάγκα λα γίλεηαη εληφο δψλεο....  

 Απφ 'θεη θαη πέξα λα πσ θαη θάηη ζηνλ Κηράιαξν. Γελ μέξσ αλ ην έρεηο 

βάιεη ζε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ή ζε άιιν ζπκβνχιην πνπ κπνξεί εγψ λα 

απνπζίαδα, ζηνλ Ξεηξαηά πξνζπαζνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη δεκηνπξγνχκε 

έλα Θέληξν Θαηλνηνκίαο κε ηε ζπκκεηνρή Γήκσλ, Δλσζε 

Λαππεγνεπηζθεπαζηψλ, Ξεξηθέξεηαο, Ξαλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ θαη έρνπκε 

δεηήζεη θαη απν ηνλ Αλδξηαλφ λα ην βάιεη ζέκα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ζ' απηφ ην Θεληξν Θαηλνηνκίαο. Γελ μέξσ αλ ην έρεηο βαιεη ή φρη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη, δελ έρεη έξζεη θάηη επίζεκν ζε έγγξαθν, δελ ην έρνπκε βάιεη 

αιιά ζα ζπκκεηέρνπκε, δελ ην ζπδεηάκε απηφ. Γειαδή δελ πηζηεχσ... 

Λαππεγνεπηζθεπή θαη δελ ζα ζπκκεηέρνπκε;  

ΓΙΑΓΚΑ: Πηείιε καο έλα ραξηί. Ξψο, έηζη ζα ην βάινπκε ζην ζπκβνχιην;  

ΥΑΛΟΦΣΗ: Κπνξψ; Κε φιν ην ζεβαζκφ, επεηδή έρσ εκπεηξία ιεηηνπξγίαο 

θιάζηεξ, εθαξκφδνληαο ην Λ. 2601/98, ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν, δεκηνπξγήζακε 

έλα θιάζηεξ πνπ αθνξνχζε, είραλ ζπλελσζεί ν Φπξνγέλεο, ν Θαιπάθ 

Φπξνγέλεο, ν Καιηέδνο θαη άιινη νη νπνίνη θηηάρλαλε παινπίλαθεο θαη 

δεκηνπξγήζακε ηνλ ΑΗΛΝΠ. Πε κία ζχγρξνλε κνλάδα, ε νπνία ήηαλ ζηα 

Νηλφθπηα θαη παξακέλεη, κε ηέιεηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα ζπγθφιιεζεο θαη νχηε 

θαλ ηα είραλ νη επφκελνη. Ξξαγκαηηθά ήηαλ θάηη πξσηνπφξν.  

 Ρν πξφβιεκα ελφο θιάζηεξ είλαη ε δηνηθεηηθή ηνπ κνξθή, δηφηη έρεη 

αλεμάξηεην εκπνξηθφ δηεπζπληή, αλεμάξηεην, δειαδή δελ εθπξνζσπψ ηα 
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ζπκθέξνληα ηνπ Καιηέδνπ, ηνπ θ. Κηράιαξνπ, ηνπ θ. Αιεμφπνπινπ, θαλελφο. 

Θνηηάκε λα κεηψζνπκε ην θφζηνο θαη λα έρνπκε κηα θαιχηεξε παξαγσγηθή 

δχλακε. Δθεί ήηαλ ν ζηφρνο, λα είλαη πην αληαγσληζηηθνί. Παο ελεκεξψλσ φηη 

κεηά απφ ελάκηζε ρξφλν, αθνχ θαθήλ θαθψο πήξακε ηα ρξήκαηα απφ ηνλ 

αλαπηπμηαθφ λφκν είραλ βγεη ηα καραίξηα. Δλσ είρακε ηξνκεξφ θφζηνο, 

θαηεβάζακε πνιχ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη γηα ηνπο παινπηλαθεο γηα νηηδήπνηε, 

ππήξρε έλαο αληαγσληζκφο γηαηί ε δηθή κνπ παξαγσγή ζα πάεη πην πίζσ θαη φρη 

ηνπ αιινπλνχ. 

 Ρν πξφβιεκα ζηε ρψξα απηή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ Διιήλσλ. Ρν ηνλίδσ 

θαη κάιηζηα εκέλα κνπ έρεη θάλεη κεγάιε εληχπσζε πνπ ππάξρεη ε WIMA θαη 

εχρνκαη λα ππάξρεη πάληα. Ρν ιέσ σο παξάδεηγκα. Αιιά ππαξρεη λνκηθή κνξθή, 

ιεηηνπξγεί ρξφληα θαη ρξφληα επηδνηείηαη απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ ην θιάζηεξ, αιιά 

είλαη πνιχ απζηεξφ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζαο εχρνκαζηε θαιά Σξηζηνχγελλα 

θαη θαιέο γηνξηέο. Ξηζηεχσ λα θάλνπκε άιιν ζπκβνχιην, πηζηεχσ φζνη είκαζηε 

ηνπιάρηζηνλ εδψ λα παξεπξεζνχκε. 

 Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 ΑΝΓΡΙΑΝΟ ΜΙΥΑΛΑΡΟ 
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