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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ - ΤΖΕΜΙΛ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ – ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ     ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ     ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ    ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ    ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, τα είπαμε και τη Δευτέρα. Καταρχήν, να 

σας ευχηθώ, είναι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, να είμαστε όλοι καλά, να 

τελειώσουμε την τετραετία όλοι μαζί, με υγεία, να είμαστε μια ωραία ομάδα, να 

βγούμε αγαπημένοι, να τελειώσει μια τετραετία να είμαστε μια ομάδα 

αγαπημένη, να έχουμε προσφέρει πάρα πολλά στον ταλαιπωρημένο κόσμο της 

βιοτεχνίας, των υπηρεσιών, γενικά της επιχειρηματικότητας και να κάνουμε 

δράσεις. 

 Πιστεύω ότι είμαστε αξιόλογοι όλοι, είμαστε άνθρωποι που έχουμε 

δυνατότητες, έχουμε τη διάθεση και μπορούμε να προσφέρουμε πάρα πάρα 

πολλά. Υπάρχουν θέσεις για όλους, ομάδες εργασίας για όλους, κέφι να έχετε 

και θα βρίσκετε χώρο να προχωρήσετε και να μπείτε να κάνετε οτιδήποτε 

θέλετε. Το Επιμελητήριο είναι δικό μας, το Επιμελητήριο είναι των βιοτεχνών, 

των επιχειρηματιών, το Επιμελητήριο, το προσωπικό μας είναι δίπλα να μας 

στηρίξει με τις δυνατότητες που έχει και ταυτόχρονα κι εμείς να είμαστε δίπλα 

τους, να προσπαθήσουμε κι εμείς γιατί το προσωπικό μας όπως ξέρετε είναι 

πολύ λίγο, κι εμείς όμως με τις γνώσεις που έχουμε, με τη δυνατότητα που 

έχουμε να είμαστε δίπλα τους και να κάνουμε πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε 

πολλά πράγματα. 

 Κάναμε ένα πλάνο, καθήσαμε με το Γιώργο, προσπαθήσαμε να κάνουμε 

ένα πλάνο, δεν μπορεί να είστε όλοι ευχαριστημένοι, δεν μπορούμε να είμαστε 

όλοι ευχαριστημένοι. Προσπαθήσαμε όμως να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, 

στη διετία θα ξαναέχουμε αλλαγές και στο χρόνο αξιολόγηση αλλά και στη 

διετία θα έχουμε αλλαγές, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα μέσα απ' αυτή τη 

διαδικασία. Μακάρι να πάμε καλά στα δύο χρόνια και να συνεχίσουμε, ν' 

αφήσουμε υπόλοιπο για τους άλλους που θα συνεχίσουν τα επόμενα δύο χρόνια 

και πάλι όλοι μαζί να κάνουμε το Επιμελητήριο πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο 

ισχυρό και ένα Επιμελητήριο πραγματικά αυτό που του αξίζει.  
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 Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία, εγώ θα ήθελα να μπω σε μια λογική, η 

διαδικασία λέει εκλογές. 

 Εγώ αυτό που θα ήθελα να προτείνω, ο νόμος λέει ότι ο Γιώργος ο 

Κωνσταντόπουλος είναι εκ του νόμου, δηλαδή από το αποτέλεσμα είναι Β' 

Αντιπρόεδρος. Νομίζω ότι ο συνδυασμός μας που κάναμε μία συνάντηση πριν, 

ομόφωνα δέχθηκε να δώσουμε τη θέση του Α' Αντιπροέδρου στον Γιώργο. 

Πιστεύω να μην έχει κανένας άλλος πρόβλημα. (χειροκροτήματα) 

 Είχαμε μια τέλεια συνεργασία και πιστεύω να έχουμε το ίδιο πάλι. Αρα, 

λοιπόν, Γιώργο, καλορίζικος στη θέση του Α' Αντιπροέδρου. Αλλά πάμε για την 

διαδικασία. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Τη διαδικασία θα την αναλάβει ο διευθυντής τώρα που ξέρει τα 

υπηρεσιακά για να μην μπερδευτούμε. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν θα αργήσουμε αν ακολουθήσουμε και το τυπικό μέρος, για 

να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να εκφραστεί, 

θα δώσουμε το δικαίωμα σε όλους να εκφραστούν μέσα από τις διαδικασίες που 

προβλέπει η νομοθεσία, δηλαδή την μυστική ψηφοφορία. Η Υπηρεσία είναι 

έτοιμη, έτοιμες είναι οι κάλπες, όλα θα καταμετρηθούν και όλα θα γίνουν 

απόλυτα και γρήγορα. 

 Αρα, η πρώτη διαδικασία, κ. Πρόεδρε, θα πρέπει να ορίσετε έναν 

Γραμματέα, ο οποίος Γραμματέας δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, έναν 

Γραμματέα για να είναι μαζί σας στο Διοικητικό Συμβούλιο, έναν ή μία 

Γραμματέα, ό,τι θέλετε εσείς επιλέγετε, για να ξεκινήσουμε την διαδικασία 

εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο Γραμματέας εννοείται ότι δεν μπορεί να 

είναι υποψήφιος ούτε για τη θέση της Εφορευτικής Επιτροπής ούτε για τη θέση 

των μελών της Διοικητικής Επιτροπής.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  
 

  11 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχαλάκη, έλα Γραμματέας. Ησουν Γραμματέας, έλα Γραμματέας. 

Ελα επάνω.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ο κ. Μιχαλάκης Γεράσιμος αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου 

για Γραμματέας και αναλαμβάνει χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τη σημερινή συνεδρίαση.  

 Προχωρούμε στη διαδικασία εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής. Πρέπει να 

υποβληθούν, μάλλον η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία άτομα. Αρα, 

θα πρέπει να προταθούν τουλάχιστον τρία άτομα που θα κάνουν τις εκλογές. 

Εννοείται τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για 

τη θέση των μελών της Διοικητικής Επιτροπής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιγόνη, έλα να βοηθήσεις. Δήμητρα, έλα να βοηθήσεις λίγο. Κι 

εσείς κυρία. Η κα Βασιλάτου.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αλλος θέλει; Πρέπει να γίνει ψηφοφορία όμως. Λοιπόν, Αντιγόνη 

Λιόση, Νάστου Δήμητρα και Βασιλάτου Ιωάννα.  

 Θα πρέπει για να εκλεγούν να πάρουν την πλειοψηφία των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Θα μοιραστεί ένα χαρτάκι, θα συμπληρώσετε, να 

κάνουμε τη διαδικασία για να την σεβαστούμε λιγάκι. Θα έχετε ένα χαρτί, θα 

συμπληρώσετε. Εσύ Πρόεδρε είσαι εδώ, διευθύνεις τη συζήτηση μαζί με τον 

Μιχαλάκη. 

  

Ψηφοφορία για την εκλογή 

Εφορευτικής Επιτροπής 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν ξεκινάει η ψηφοφορία για την εκλογή Εφορευτικής 

Επιτροπής. Εχουμε τρεις υποψηφιότητες, μπορείτε να βάλετε μέχρι τρεις 

σταυρούς.  

 Ο κ. Αθανασόπουλος Ηλίας. Αντύπας Ζαν-Τζεμίλ ψήφισε. Βασιλάτου 

Ιωάννα ψήφισε. Δανέζης Βασίλειος, δεν είναι. Καλογερόπουλος Σταύρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα έρθει ο Καλογερόπουλος Σταύρος, έχει πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανακάκης Βασίλειος ψήφισε. Καρακατσάνη Αντωνία ψήφισε. 

Καρούνιας Ευστράτιος ψήφισε. Κατσώρης Ευάγγελος ψήφισε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο Δανέζης ήρθε, εδώ είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντόπουλος Γεώργιος ψήφισε. Λιόση Αντιγόνη ψήφισε. 

Λυγερός Γεώργιος ψήφισε. Ματθιουδάκης Θεόδωρος ψήφισε. Μιχαλάκης 

Γεράσιμος ψήφισε. Ανδριανός Μιχάλαρος ψήφισε. Μιχάλαρος Ματθαίος ψήφισε. 

Ο Δανέζης Βασίλειος ψήφισε. Μουδάτσου Πηνελόπη. Η Μουδάτσου δεν είναι 

εδώ; Μουστάκας Δημήτριος. Ο Δημήτρης δεν είναι εδώ. Μπαλκάμος Γεώργιος, 

ψήφισε. Μπρεγιάννη Ελένη απούσα. Μπισταράκης Γεώργιος. Νάστου Δήμητρα 

ψήφισε. Νιάρχου Αικατερίνη ψήφισε. Νικολακάκης Ελευθέριος ψήφισε. Ντούρας 

Δημήτριος ψήφισε. Ορλώφ Χρήστος ψήφισε. Παπαηλίας Χρήστος ψήφισε. 

Παπαθανασίου Γεώργιος ψήφισε. Παπαμανώλης Γεώργιος ψήφισε. 

Παπασταμάτης Δημήτριος ψήφισε. Περηφάνου Κλεάνθη ψήφισε. Πούλος 

Ζαχαρίας ψήφισε. Ρούσση Ευαγγελία ψήφισε. Σαμιωτάκης Δημήτριος ψήφισε. 

Σιβισίδου Χριστίνα ψήφισε. Σωτηρίου Γεώργιος ψήφισε. Φανουργάκης 

Δημήτριος ψήφισε. Χαλόφτης Γεώργιος ψήφισε. Γιώτης Μάριος ψήφισε. 

Χρυσικόπουλος Αλέξανδρος ψήφισε και Ψαράς Μιχάλης ψήφισε.  

 Λοιπόν, Δανέζης είπαμε ψήφισε. Καλογερόπουλος απουσιάζει, δεν 

ψήφισε. Μουδάτσου Πηνελόπη δεν ψήφισε, Μουστάκας δεν ψήφισε και 

Μπρεγιάννη Ελένη δεν ψήφισαν. Δηλαδή είναι τέσσερα (4) άτομα τα οποία δεν 
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ψήφισαν, άρα ψήφισαν τριάντα εφτά (37) άτομα μέλη του Διοικητικού 

Συμβολίου και πρέπει να βρεθούν 37 ψηφοδέλτια κατά την καταμέτρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Μουστάκας είναι ασθενής, ο κ. Καλογερόπουλος είναι ασθενής, 

η κα Μπρεγιάννη είναι στην Καλαμάτα, μαζεύει ελιές.  

 

Καταμέτρηση ψηφοδελτίων 

για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψήφισαν τριάντα εφτά (37), βρέθηκαν 37 ψηφοδέλτια και 

λαμβάνουν: Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου το Νο 1. Το Νο 2 Βασιλάτου, Λιόση, 

Νάστου. Το Νο 3 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 4 Βασιλάτου, Λιόση, 

Νάστου. Το Νο 5 Λιόση, Νάστου. Το Νο 6 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 7 

Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 8 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 9 

Νάστου. Το Νο 10 Λιόση, Νάστου. Το Νο 11 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 

12 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 13 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 14 

Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 15 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 16 

Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 17 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 18 

Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 19 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 20 

Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 21 Λιόση, Το Νο 22 Βασιλάτου, Λιόση, 

Νάστου. Το Νο 23 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 24 Βασιλάτου, Λιόση, 

Νάστου. Το Νο 25 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 26 Βασιλάτου, Λιόση, 

Νάστου. Το Νο 27 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 28 Βασιλάτου, Λιόση, 

Νάστου. Το Νο 29 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 30 Βασιλάτου, Λιόση, 

Νάστου. Το Νο 31 Λιόση, έχουν συμπάθειες στην κα Λιόση. Το Νο 32 

Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 33 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 34 
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Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 35 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Το Νο 36 

Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. Και το Νο 37 Βασιλάτου, Λιόση, Νάστου. 

 Για την ανάδειξη μελών της Εφορευτικής Επιτροπής έλαβαν κατά σειρά η 

κα Βασιλάτου τριάντα δύο (32), η κα Λιόση τριάντα έξι (36) και η κα Νάστου 

τριάντα τέσσερις (34). 

 Μεταξύ των μελών, εκλέγονται και οι τρεις εννοείται, μεταξύ των μελών 

αναδεικνύετε τον πρόεδρό σας και προχωράμε παραπέρα.  

 Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής η κα Λιόση.  

 Λοιπόν, συγχαρητήρια, προχωράμε στη διαδικασία, από 'δω και πέρα 

αναλαμβάνετε εσείς αλλά θα είμαι κι εγώ κοντά σας. 

 

- Εκλογή μελών Διοικητικής Επιτροπής ΒΕΠ. 

- Εκλογή Υπευθύνου Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και 

Υπευθύνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. 

 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τώρα λίγο τη διαδικασία για την ανάδειξη 

των μελών της Διοικητικής Επιτροπής. 

 Σας έλεγα και προχθές που συναντηθήκαμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο 

πρόβλημα σε σχέση με το τι προβλέπει η νομοθεσία και τι μπορούμε να 

εφαρμόσουμε αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την εκλογή της Διοικητικής 

Επιτροπής. Ο νόμος, μάλλον μέχρι τώρα όλες οι εκλογές γίνονταν με το Π.Δ., με 

το ΦΕΚ 96/2006. Σ' αυτό τι προβλέπονταν; Οτι ολες οι θέσεις, δηλαδή του Α' 

Αντιπροέδρου, του Β', του Οικονομικού Επόπτη και του Γραμματέα 

αναδεικνύονταν, μάλλον γινόταν εκλογή ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, με 
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ξεχωριστή κάλπη για κάθε αξίωμα. Και για κάθε αξίωμα μπορεί να έβαζαν ένας, 

δύο, τρεις, όσοι θέλανε υποψήφιοι.  

 Λοιπόν, η νέα νομοθεσία πρόσθεσε εκτός από τα πέντε μέλη με τον 

Πρόεδρο αυτά που σας είπα και δύο ακόμη, τον Υπεύθυνο ΓΕΜΗ και τον 

Υπεύθυνο Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Και προβλέπει μια άλλη διαδικασία. Ομως, 

αυτή η άλλη διαδικασία που προβλέπει, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην 

παρούσα φάση. Προβλέπει δηλαδή ότι τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής 

εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όλα, χωρίς αξίωμα και τα αξιώματα 

κατανέμονται κατά την πρώτη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής. Αυτό 

όμως προϋποθέτει ότι έπρεπε να βγει Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα 

προέβλεπε τη διαδικασία εκλογής. Δηλαδή αν θα γινόταν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, 

αν θα γινόταν με ξεχωριστά ψηφοδέλτια, πόσοι σταυροί θα μπαίνανε και όλα 

αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως δεν έχει εκδοθεί. Υπάρχει όμως στο νόμο, πάλι σ' 

αυτό το νέο νόμο που βγήκε, μία διάταξη που λέει ότι σε περίπτωση που δεν 

έχουν λυθεί κάποια τέτοια θέματα παραπέμπουμε την εκλογή κατά το Π.Δ. 

95/2006. Αρα, θα πάμε σε εκλογή πάλι με τον παλιό τρόπο κατά αξίωμα. Θα 

υποβληθούν υποψηφιότητες για όλους και θα πάμε στην εκλογή κατά αξίωμα. 

 Υπάρχει εδώ τώρα ένα αγκάθι. Ποιο είναι αυτό. Ο νόμος λέει ότι ο Β' 

Αντιπρόεδρος εκλέγεται οπωσδήποτε από τον συνδυασμό που κατέλαβε πάνω 

από 30% του εκλογικού σώματος. Αρα, αν μιλήσουμε για μας εδώ, από τον κ. 

Κωνσταντόπουλο. Εχετε αποφασίσει ήδη όμως εσείς και έχετε είδα ομόφωνα, 

δεν ξέρω αν υπάρχει αντίρρηση, ότι τη θέση αυτή του Β' Αντιπροέδρου, μάλλον 

ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος θα καταλάβει τη θέση του Α' Αντιπροέδρου μετά από 

την πρόταση του Προέδρου. 

 Αρα, τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς για να λύσουμε το θέμα αυτό. Η 

εκλογή θα είναι για την θέση του Β' Αντιπροέδρου, όμως αμέσως εδώ σήμερα 

θα αλλάξει δύο θέσεις, θα επαναβεβαιώσουμε, δηλαδή θα κάνουμε συνεδρίαση 
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Διοικητικής Επιτροπής, Πρόεδρε, θα επαναβεβαιώσουμε τις θέσεις αυτές που 

έχουν εκλεγεί και απλώς τη θέση του Α' Αντιπροέδρου θα την καταλάβει ο κ. 

Κωνσταντόπουλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίρρηση.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Υπάρχει αντίρρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Πέστε μου. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Εγώ τον προτείνω για Α' Αντιπρόεδρο. Ωραία. Δεν χρειάζεται να 

γίνει Β' και μετά Α' από τη Διοικητική. Να ψηφιστεί για Α'. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Σωστά. Προσέξτε, εγώ δεν έχω 

καμία αντίρρηση επί του θέματος. Οπως θέλετε το αποφασίζετε και το κάνουμε.  

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Αφού είμαστε στο παλιό σύστημα, άρα ισχύει. Δεν χρειάζεται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ωραία. Να πάμε έτσι. Ετσι κι 

αλλιώς είναι ομόφωνη η θέληση του σώματος και δεν υπάρχει θέμα ενστάσεων 

και άρα να πάμε και έτσι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλίμονο. Εντάξει. Εγώ 

όφειλα να σας πω τι λέει ο νόμος. Από 'κει κι ύστερα, εσείς σαν σώμα 

αποφασίζετε και πολύ σωστά πράττετε κατά την άποψή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ωραία. Πάμε λοιπόν στη θέση του 

Α' Αντιπροέδρου. Για τις υποψηφιότητες πλέον. Για τη θέση του Α' 

Αντιπροέδρου ποια υποψηφιότητα. Είπαμε του κ. Κωνσταντόπουλου, δεν 

υπάρχει άλλη. Υπάρχει άλλη; Δεν υπάρχει. Να γράφουμε λίγο. 

 Για τη θέση του Β' Αντιπροέδρου τι υποψηφιότητες υπάρχουν. Τι 

προτάσεις υπάρχουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ο Γιώργος ο Παπαμανώλης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Παπαμανώλης Γεώργιος για τη 

θέση του Β' Αντιπροέδρου. Να φτιάχνονται τα ψηφοδέλτια  ταυτόχρονα.  
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 Για να εκλεγεί ένα μέλος στη Διοικητική Επιτροπή πρέπει να πάρει το 

50%+1, δηλαδή πρέπει να πάρει, εδώ είμαστε 41, πρέπει να πάρει τα 21 μέλη. 

Πρέπει να πάρει τα 21, πρέπει να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, εντάξει; Αρα, πρέπει να πάρει 21. Κατ' ελάχιστον 

πρέπει να πάρει αυτό. Του Συμβουλίου, όχι των παρόντων. Αυτό αν δεν πετύχει 

την πρώτη φορά θα πάμε σε δεύτερη και αν δεν πετύχει τη δεύτερη θα πάμε σε 

τρίτη. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοιες διαδικασίες. 

 Αρα, για τη θέση του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Παπαμανώλης. Για τη θέση 

του Οικονομικού Επόπτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Γιώργος ο Παπαθανασίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αλλη υποψηφιότητα υπάρχει; 

Παπαθανασίου Γεώργιος.  

 Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Θόδωρος ο Ματθιουδάκης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αλλη υποψηφιότητα υπάρχει; 

Ματθιουδάκης Θεόδωρος.  

 Για τη θέση του Υπευθύνου ΓΕΜΗ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του ΓΕΜΗ είναι ο Δημήτρης ο Φανουργάκης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αλλη υποψηφιότητα δεν υπάρχει. 

Και υποψήφιος για τη Συμβουλευτική;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Περηφάνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Περηφάνου Κλεάνθη. Υπεύθυνος 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, αυτός είναι ο ακριβής τίτλος, είναι 

η κα Περηφάνου Κλεάνθη. Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα; Δεν υπάρχει άλλη 
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υποψηφιότητα. Είναι έξι και ο Πρόεδρος εφτά. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέλη της 

Διοικητικής Επιτροπής.  

 Θα μοιραστούν τα χαρτιά, θα βάλετε σταυρούς, σταυρό, λευκά. Οποιος 

δεν βάλει σταυρό είναι λευκό. Θα πάρετε και λευκό ψηφοδέλτιο. Θα μοιράσουμε 

τώρα τα έξι χαρτιά και θα πάει ο καθένας και θα ψηφίζει κατευθείαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενα ένα στην κάλπη καλύτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Λοιπόν, για την θέση του Α' 

Αντιπροέδρου καλούνται για ψήφιση. 

 Αθανασόπουλος Ηλίας, ψήφισε. Αντύπας Ζαν-Τζεμίλ, ψήφισε. Βασιλάτου 

Ιωάννα, ψήφισε. Δανέζης Βασίλειος, ψήφισε. Καλογερόπουλος Σταύρος απών. 

Κανακάκης Βασίλειος ψήφισε. Καρακατσάνη Αντωνία, ψήφισε. Καρούνιας 

Ευστράτιος, ψήφισε. Κατσώρης Ευάγγελος, ψήφισε. Κωνσταντόπουλος 

Γεώργιος, ψήφισε. Λιόση Αντιγόνη, ψήφισε. Λυγερός Γεώργιος, ψήφισε. 

Ματθιουδάκης Θεόδωρος, ψήφισε. Μιχαλάκης ψήφισε. Μιχάλαρος Ανδριανός, 

ψήφισε. Μιχάλαρος Ματθαίος, ψήφισε. Μουδάτσου Πηνελόπη απούσα. 

Μουστάκας Δημήτριος απών. Μπαλκάμος Γεώργιος, ψήφισε. Μπρεγιάννη Ελένη 

απούσα. Μπισταράκης Γεώργιος, ψήφισε. Νάστου Δήμητρα, ψήφισε. Νιάρχου 

Κατερίνη, ψήφισε. Νικολακάκης Ελευθέριος, ψήφισε. Ντούρας Δημήτριος, 

ψήφισε. Ορλώφ Χρήστος, ψήφισε. Παπαηλίας Χρήστος, ψήφισε. Παπαθανασίου 

Γεώργιος, ψήφισε. Παπαμανώλης-Ντόζας Γεώργιος ψήφισε. Παπασταμάτης 

Δημήτριος, ψήφισε. Περηφάνου Κλεάνθη, ψήφισε. Πούλος Ζαχαρίας, ψήφισε. 

Ρούσση Ευαγγελία, ψήφισε. Σαμιωτάκης Δημήτριος, ψήφισε. Σιβισίδου Χριστίνα, 

ψήφισε. Σωτηρίου Γεώργιος, ψήφισε. Φανουργάκης Δημήτριος, ψήφισε. 

Χαλόφτης Γεώργιος, ψήφισε. Χιώτης Μάριος, ψήφισε. Χρυσικόπουλος 

Αλέξανδρος, ψήφισε. Ψαράς Μιχαήλ, ψήφισε.  

Καταμέτρηση ψηφοδελτίων 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ψήφισαν τριάντα επτά (37). Κατά 

τη διαλογή βρέθηκαν τριάντα επτά (37) ψηφοδέλτια και έλαβε ο κ. 

Κωνσταντόπουλος τριάντα επτά (37) ψήφους και εκλέγεται Α' Αντιπρόεδρος του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 

 Τα συγχαρητήριά μας, κ. Κωνσταντόπουλε. 

 Για τη θέση του Β' Αντιπροέδρου.  

 Αθανασόπουλος Ηλίας, ψήφισε. Αντύπας Ζαν-Τζεμίλ, ψήφισε. Βασιλάτου 

Ιωάννα, ψήφισε. Δανέζης Βασίλειος, ψήφισε. Καλογερόπουλος Σταύρος απών. 

Κανακάκης Βασίλειος ψήφισε. Καρακατσάνη Αντωνία, ψήφισε. Καρούνιας 

Ευστράτιος, ψήφισε. Κατσώρης Ευάγγελος, ψήφισε. Κωνσταντόπουλος 

Γεώργιος, ψήφισε. Λιόση Αντιγόνη, ψήφισε. Λυγερός Γεώργιος, ψήφισε. 

Ματθιουδάκης Θεόδωρος, ψήφισε. Μιχαλάκης ψήφισε. Μιχάλαρος Ανδριανός, 

ψήφισε. Μιχάλαρος Ματθαίος, ψήφισε. Μουδάτσου Πηνελόπη απούσα. 

Μουστάκας Δημήτριος απών. Μπαλκάμος Γεώργιος, ψήφισε. Μπρεγιάννη Ελένη 

απούσα. Μπισταράκης Γεώργιος, ψήφισε. Νάστου Δήμητρα, ψήφισε. Νιάρχου 

Κατερίνη, ψήφισε. Νικολακάκης Ελευθέριος, ψήφισε. Ντούρας Δημήτριος, 

ψήφισε. Ορλώφ Χρήστος, ψήφισε. Παπαηλίας Χρήστος, ψήφισε. Παπαθανασίου 

Γεώργιος, ψήφισε. Παπαμανώλης-Ντόζας Γεώργιος ψήφισε. Παπασταμάτης 

Δημήτριος, ψήφισε. Περηφάνου Κλεάνθη, ψήφισε. Πούλος Ζαχαρίας, ψήφισε. 

Ρούσση Ευαγγελία, ψήφισε. Σαμιωτάκης Δημήτριος, ψήφισε. Σιβισίδου Χριστίνα, 

ψήφισε. Σωτηρίου Γεώργιος, ψήφισε. Φανουργάκης Δημήτριος, ψήφισε. 

Χαλόφτης Γεώργιος, ψήφισε. Χιώτης Μάριος, ψήφισε. Χρυσικόπουλος 

Αλέξανδρος, ψήφισε. Ψαράς Μιχαήλ, ψήφισε.  

 

 Καταμέτρηση ψηφοδελτίων 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ψήφισαν τριάντα επτά (37). 

Βρέθηκαν τριάντα επτά (37) ψηφοδέλτια και έλαβε ο κ. Παπαμανώλης τριάντα 

επτά (37) ψήφους. Εκλέγεται ο κ. Παπαμανώλης με 37 ψήφους για τη θέση του 

Β' Αντιπροέδρου.  

 Για τη θέση του Οικονομικού Επόπτη. 

 Αθανασόπουλος Ηλίας, ψήφισε. Αντύπας Ζαν-Τζεμίλ, ψήφισε. Βασιλάτου 

Ιωάννα, ψήφισε. Δανέζης Βασίλειος, ψήφισε. Καλογερόπουλος Σταύρος απών. 

Κανακάκης Βασίλειος ψήφισε. Καρακατσάνη Αντωνία, ψήφισε. Καρούνιας 

Ευστράτιος, ψήφισε. Κατσώρης Ευάγγελος, ψήφισε. Κωνσταντόπουλος 

Γεώργιος, ψήφισε. Λιόση Αντιγόνη, ψήφισε. Λυγερός Γεώργιος, ψήφισε. 

Ματθιουδάκης Θεόδωρος, ψήφισε. Μιχαλάκης ψήφισε. Μιχάλαρος Ανδριανός, 

ψήφισε. Μιχάλαρος Ματθαίος, ψήφισε. Μουδάτσου Πηνελόπη απούσα. 

Μουστάκας Δημήτριος απών. Μπαλκάμος Γεώργιος, ψήφισε. Μπρεγιάννη Ελένη 

απούσα. Μπισταράκης Γεώργιος, ψήφισε. Νάστου Δήμητρα, ψήφισε. Νιάρχου 

Κατερίνη, ψήφισε. Νικολακάκης Ελευθέριος, ψήφισε. Ντούρας Δημήτριος, 

ψήφισε. Ορλώφ Χρήστος, ψήφισε. Παπαηλίας Χρήστος, ψήφισε. Παπαθανασίου 

Γεώργιος, ψήφισε. Παπαμανώλης-Ντόζας Γεώργιος ψήφισε. Παπασταμάτης 

Δημήτριος, ψήφισε. Περηφάνου Κλεάνθη, ψήφισε. Πούλος Ζαχαρίας, ψήφισε. 

Ρούσση Ευαγγελία, ψήφισε. Σαμιωτάκης Δημήτριος, ψήφισε. Σιβισίδου Χριστίνα, 

ψήφισε. Σωτηρίου Γεώργιος, ψήφισε. Φανουργάκης Δημήτριος, ψήφισε. 

Χαλόφτης Γεώργιος, ψήφισε. Χιώτης Μάριος, ψήφισε. Χρυσικόπουλος 

Αλέξανδρος, ψήφισε. Ψαράς Μιχαήλ, ψήφισε.  

 

Καταμέτρηση ψηφοδελτίων 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ψήφισαν τριάντα επτά (37). 

Βρέθηκαν τριάντα επτά (37) ψηφοδέλτια και έλαβε ο κ. Παπαθανασίου τριάντα 

επτά (37) ψήφους και εκλέγεται για τη θέση του Οικονομικού Επόπτη του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.  

 Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα. 

 Αθανασόπουλος Ηλίας, ψήφισε. Αντύπας Ζαν-Τζεμίλ, ψήφισε. Βασιλάτου 

Ιωάννα, ψήφισε. Δανέζης Βασίλειος, ψήφισε. Καλογερόπουλος Σταύρος απών. 

Κανακάκης Βασίλειος ψήφισε. Καρακατσάνη Αντωνία, ψήφισε. Καρούνιας 

Ευστράτιος, ψήφισε. Κατσώρης Ευάγγελος, ψήφισε. Κωνσταντόπουλος 

Γεώργιος, ψήφισε. Λιόση Αντιγόνη, ψήφισε. Λυγερός Γεώργιος, ψήφισε. 

Ματθιουδάκης Θεόδωρος, ψήφισε. Μιχαλάκης ψήφισε. Μιχάλαρος Ανδριανός, 

ψήφισε. Μιχάλαρος Ματθαίος, ψήφισε. Μουδάτσου Πηνελόπη απούσα. 

Μουστάκας Δημήτριος απών. Μπαλκάμος Γεώργιος, ψήφισε. Μπρεγιάννη Ελένη 

απούσα. Μπισταράκης Γεώργιος, ψήφισε. Νάστου Δήμητρα, ψήφισε. Νιάρχου 

Κατερίνη, ψήφισε. Νικολακάκης Ελευθέριος, ψήφισε. Ντούρας Δημήτριος, 

ψήφισε. Ορλώφ Χρήστος, ψήφισε. Παπαηλίας Χρήστος, ψήφισε. Παπαθανασίου 

Γεώργιος, ψήφισε. Παπαμανώλης-Ντόζας Γεώργιος ψήφισε. Παπασταμάτης 

Δημήτριος, ψήφισε. Περηφάνου Κλεάνθη, ψήφισε. Πούλος Ζαχαρίας, ψήφισε. 

Ρούσση Ευαγγελία, ψήφισε. Σαμιωτάκης Δημήτριος, ψήφισε. Σιβισίδου Χριστίνα, 

ψήφισε. Σωτηρίου Γεώργιος, ψήφισε. Φανουργάκης Δημήτριος, ψήφισε. 

Χαλόφτης Γεώργιος, ψήφισε. Χιώτης Μάριος, ψήφισε. Χρυσικόπουλος 

Αλέξανδρος, ψήφισε. Ψαράς Μιχαήλ, ψήφισε.  

 

Καταμέτρηση ψηφοδελτίων 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ψήφισαν τριάντα επτά (37). 

Βρέθηκαν τριάντα επτά (37) ψηφοδέλτια και έλαβε ο κ. Ματθιουδάκης τριάντα 

επτά (37) ψήφους και εκλέγεται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.  

 

 Για τη θέση του Υπευθύνου ΓΕΜΗ. 

 Αθανασόπουλος Ηλίας, ψήφισε. Αντύπας Ζαν-Τζεμίλ, ψήφισε. Βασιλάτου 

Ιωάννα, ψήφισε. Δανέζης Βασίλειος, ψήφισε. Καλογερόπουλος Σταύρος απών. 

Κανακάκης Βασίλειος ψήφισε. Καρακατσάνη Αντωνία, ψήφισε. Καρούνιας 

Ευστράτιος, ψήφισε. Κατσώρης Ευάγγελος, ψήφισε. Κωνσταντόπουλος 

Γεώργιος, ψήφισε. Λιόση Αντιγόνη, ψήφισε. Λυγερός Γεώργιος, ψήφισε. 

Ματθιουδάκης Θεόδωρος, ψήφισε. Μιχαλάκης ψήφισε. Μιχάλαρος Ανδριανός, 

ψήφισε. Μιχάλαρος Ματθαίος, ψήφισε. Μουδάτσου Πηνελόπη απούσα. 

Μουστάκας Δημήτριος απών. Μπαλκάμος Γεώργιος, ψήφισε. Μπρεγιάννη Ελένη 

απούσα. Μπισταράκης Γεώργιος, ψήφισε. Νάστου Δήμητρα, ψήφισε. Νιάρχου 

Κατερίνη, ψήφισε. Νικολακάκης Ελευθέριος, ψήφισε. Ντούρας Δημήτριος, 

ψήφισε. Ορλώφ Χρήστος, ψήφισε. Παπαηλίας Χρήστος, ψήφισε. Παπαθανασίου 

Γεώργιος, ψήφισε. Παπαμανώλης-Ντόζας Γεώργιος ψήφισε. Παπασταμάτης 

Δημήτριος, ψήφισε. Περηφάνου Κλεάνθη, ψήφισε. Πούλος Ζαχαρίας, ψήφισε. 

Ρούσση Ευαγγελία, ψήφισε. Σαμιωτάκης Δημήτριος, ψήφισε. Σιβισίδου Χριστίνα, 

ψήφισε. Σωτηρίου Γεώργιος, ψήφισε. Φανουργάκης Δημήτριος, ψήφισε. 

Χαλόφτης Γεώργιος, ψήφισε. Χιώτης Μάριος, ψήφισε. Χρυσικόπουλος 

Αλέξανδρος, ψήφισε. Ψαράς Μιχαήλ, ψήφισε.  

 

Καταμέτρηση ψηφοδελτίων 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ψήφισαν τριάντα επτά (37). 

Βρέθηκαν τριάντα επτά (37) ψηφοδέλτια και έλαβε ο κ. Φανουργάκης τριάντα 

επτά (37) ψήφους και εκλέγεται για τη θέση του Υπευθύνου του ΓΕΜΗ στη 

Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. 

 Για τη θέση του Υπευθύνου Υποστήριξης Επιχειρήσεων Συμβουλευτικής.  

 Αθανασόπουλος Ηλίας, ψήφισε. Αντύπας Ζαν-Τζεμίλ, ψήφισε. Βασιλάτου 

Ιωάννα, ψήφισε. Δανέζης Βασίλειος, ψήφισε. Καλογερόπουλος Σταύρος απών. 

Κανακάκης Βασίλειος ψήφισε. Καρακατσάνη Αντωνία, ψήφισε. Καρούνιας 

Ευστράτιος, ψήφισε. Κατσώρης Ευάγγελος, ψήφισε. Κωνσταντόπουλος 

Γεώργιος, ψήφισε. Λιόση Αντιγόνη, ψήφισε. Λυγερός Γεώργιος, ψήφισε. 

Ματθιουδάκης Θεόδωρος, ψήφισε. Μιχαλάκης ψήφισε. Μιχάλαρος Ανδριανός, 

ψήφισε. Μιχάλαρος Ματθαίος, ψήφισε. Μουδάτσου Πηνελόπη απούσα. 

Μουστάκας Δημήτριος απών. Μπαλκάμος Γεώργιος, ψήφισε. Μπρεγιάννη Ελένη 

απούσα. Μπισταράκης Γεώργιος, ψήφισε. Νάστου Δήμητρα, ψήφισε. Νιάρχου 

Κατερίνη, ψήφισε. Νικολακάκης Ελευθέριος, ψήφισε. Ντούρας Δημήτριος, 

ψήφισε. Ορλώφ Χρήστος, ψήφισε. Παπαηλίας Χρήστος, ψήφισε. Παπαθανασίου 

Γεώργιος, ψήφισε. Παπαμανώλης-Ντόζας Γεώργιος ψήφισε. Παπασταμάτης 

Δημήτριος, ψήφισε. Περηφάνου Κλεάνθη, ψήφισε. Πούλος Ζαχαρίας, ψήφισε. 

Ρούσση Ευαγγελία, ψήφισε. Σαμιωτάκης Δημήτριος, ψήφισε. Σιβισίδου Χριστίνα, 

ψήφισε. Σωτηρίου Γεώργιος, ψήφισε. Φανουργάκης Δημήτριος, ψήφισε. 

Χαλόφτης Γεώργιος, ψήφισε. Χιώτης Μάριος, ψήφισε. Χρυσικόπουλος 

Αλέξανδρος, ψήφισε. Ψαράς Μιχαήλ, ψήφισε.  

 

Καταμέτρηση ψηφοδελτίων 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ψήφισαν τριάντα επτά (37). 

Βρέθηκαν τριάντα επτά (37) ψηφοδέλτια και έλαβε η κα Περηφάνου τριάντα 

επτά (37) ψήφους και εκλέγεται για τη θέση της Υπευθύνου Συμβουλευτικής 

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Μετά την ολοκλήρωση της 

εκλογικής διαδικασίας, η σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά αποτελείται από τους: Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος 

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος Α' Αντιπρόεδρος 

του ΒΕΠ, που σύμφωνα με τον κανονισμό αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε κάθε 

του δραστηριότητα, Β' Αντιπρόεδρος ο κ. Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, που 

σύμφωνα με τον κανονισμό αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ο 

Πρόεδρος και ο Α' Αντιπρόεδρος. Οικονομικός Επόπτης ο κ. Παπαθανασίου 

Γεώργιος. Γενικός Γραμματέας ο κ. Ματθιουδάκης Θεόδωρος. Υπεύθυνος ΓΕΜΗ 

ο κ. Φανουργάκης Δημήτριος και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής η κα Περηφάνου 

Κλεάνθη. 

 Καλή θητεία, καλή επιτυχία στο έργο σας.  

 

- Εκλογή εκπροσώπου στην ΚΕΕΕ. 

 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τώρα, στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

εκλέγεται και ένας εκπρόσωπος για την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό και με το νόμο ο πρώτος από κάθε Επιμελητήριο, ο 

Πρόεδρος είναι ex officio μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ενωσης 

Επιμελητηρίων. Απουσιάζοντος του Προέδρου ή ταυτόχρονα με τον Πρόεδρο 

στις Γενικές Συνελεύσεις αυτές θα συμμετέχει, κι εδώ είναι μια απόφαση του 

Επιμελητηρίου και πρόταση απ' ό,τι μου διαβίβασαν ο Πρόεδρος με τον Α' 
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Αντιπρόεδρο, θα συμμετέχει και ο Α' Αντιπρόεδρος ως αντικαταστάτης βεβαίως 

του Προέδρου. Και οφείλουμε να έχουμε και έναν ακόμη, τον οποίο θα υποδείξει 

το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέση στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων.  

 κ. Πρόεδρε, ποιον προτείνετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση είναι ο Δημήτρης ο Μουστάκας που είναι και απών, 

έχει δηλώσει τη συμμετοχή, απλώς έκανε μια εγχείριση και δεν μπορεί να είναι 

εδώ.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ωραία. Υπάρχει αντίρρηση για τη θέση του κ. Μουστάκα; Αρα, το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, το Διοικητικό του Συμβούλιο προτείνει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και προτείνουμε και τον Κανακάκη αναπληρωτή του κ. Μουστάκα. 

Βασίλη, γιατί όχι; Εντάξει, βάλε και τον Βασίλη αναπληρωτή. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Και Κανακάκης Βασίλειος αναπληρωτής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Βασίλης, προς τιμήν του, δεν ήθελε τίποτα. Εγώ δηλαδή ότι 

είναι ένας άνθρωπος που έχει κρατήσει τη ναυπηγοεπισκευή, συμμετέχει στα 

πάντα, λέει παιδιά κάντε ό,τι θέλετε, εγώ είμαι πιο μεγάλος, θα βοηθήσω, θα 

βάλω πλάτη παντού, μπείτε νέα παιδιά, προχωράμε. Μπράβο του Βασίλη.  

 Συνοψίζω. Εκπρόσωπος του Β.Ε.Π. στην Κ.Ε.Ε.Ε. είναι, εκ του Νόμου, ο 

Πρόεδρος του Β.Ε.Π., Μιχάλαρος Ανδριανός, με αναπληρωτή τον Α΄ 

Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντόπουλο Γεώργιο και ο Μουστάκας Δημήτριος με 

αναπληρωτή τον κ. Κανακάκη Βασίλειο. 

 

Εκλογή εκπροσώπων στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. 

 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

26 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Επίσης, στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

υποδεικνύονται τα μέλη που θα εκπροσωπήσουν το Επιμελητήριό μας στο 

Περιφερειακό που θα γίνει τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα καινούριο όργανο τώρα αυτό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να τα λέμε και λίγο με απόλυτη 

ακρίβεια για να μην κάνουμε...  

 Λοιπόν, στα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια συμμετέχει 

ανάλογα με το μέγεθος του κάθε Επιμελητηρίου. Εμείς που έχουμε πάνω από 

10.000 μέλη και κάτω από 20.000, στέλνουμε δύο εκπροσώπους που εκλέγει το 

Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Πώς όμως κατανέμονται οι θέσεις αυτές; 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο ορισμός των εκπροσώπων κάθε Επιμελητηρίου στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση. Κάθε συνδυασμός 

που εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατάλογο που 

αποτελείται από το σύνολο των εκλεγέντων στο Διοικητικό Συμβούλιο μελών 

του. Τόσο ο κ. Πρόεδρος όσο και ο κ. Αντιπρόεδρος έχουν καταρτίσει κατάλογο 

και έχουν βάλει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σειρά που αυτοί 

θεωρούν ότι πρέπει να είναι για να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν το 

Επιμελητήριο στη συνέλευση. 

 Προσέξτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πούμε ποια ονόματα έχουμε βάλει... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισο λεπτό, Πρόεδρε, πριν φτάσουμε εκεί. Με βάση τα στοιχεία της 

νομοθεσίας ο συνολικός αριθμός, πρέπει να εκλεγούν δύο από το συνδυασμό 

του Προέδρου και ένας από το συνδυασμό, δεν εκλέγονται ουσιαστικά, είναι με 

τη σειρά που τα υποδεικνύει ο επικεφαλής. Και ένας από τον συνδυασμό του κ. 

Κωνσταντόπουλου. Ο Πρόεδρος έτσι κι αλλιώς είναι μέλος, άρα θα υπάρχει και 

ένας ακόμη ο οποίος θα είναι στον κατάλογο όπως θα σας τον διαβάσω. Και 
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επίσης από το συνδυασμό του κ. Κωνσταντόπουλο, από τον κατάλογο τον οποίο 

θα σας διαβάσω. 

 Εχει δοθεί λοιπόν ο κατάλογος. Εφη, έχεις δώσει τους καταλόγους; Τα 

απαλλοτρίωσε ο Μιχαλάκης. Λοιπόν, από το συνδυασμό του κ. Μιχάλαρου είναι 

με τη σειρά: Ανδριανός Μιχάλαρος, ο οποίος θα είναι ως Πρόεδρος, Λιόση 

Αντιγόνη και ακολουθεί Καρούνιας Ευστράτιος, Κανακάκης Βασίλειος, 

Παπαμανώλης-Ντόζας και μετά είναι όλοι με τη σειρά των ψήφων που έχει λάβει 

ο καθένας. Δηλαδή, ουσιαστικά προτείνεται η κα Λιόση και ακολουθεί ο κ. 

Καρούνιας. Και από 'κει και ύστερα εάν προκύψουν αλλαγές θα ακολουθήσουμε 

τον κατάλογο. 

 Από τον συνδυασμό του κ. Κωνσταντόπουλου προτείνεται η κα Σιβισίδου 

Χριστίνα και ακολουθεί η κα Καρακατσάνη Αντωνία, Ψαράς Μιχαήλ, 

Φανουργάκης Δημήτριος, Χρυσικόπουλος Αλέξανδρος, Νικολακάκης Ελευθέριος, 

Ντούρας Δημήτριος, Παπασταμάτης Δημήτριος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, 

Δανέζης Βασίκειος, Χιώτης Μάριος, Βασιλάτου Ιωάννα και Μουδάτσου 

Πηνελόπη. Αυτή είναι η σειρά. 

 Αρα, για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο θα είναι ο κ. 

Ανδριανός Μιχαλάρος και η κα Λιόση, με αναπληρωτές τον κ. Καρούνια, 

Κανακάκη, σύμφωνα με την κατάσταση αυτή  και από το συνδυασμό του κ. 

Κωνσταντόπουλου η κα Σιβισίδου με αναπληρώτρια την κα Καρακατσάνη 

Αντωνία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγχαρητήρια και στην κα Λιόση και στην κα Σιβισίδου. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Υπάρχει καμία αντίρρηση; Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, το 

Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τους καταλόγους όπως έχουν 

κατατεθεί. 

 Αυτές είναι οι εκλογές που είχαμε σήμερα να κάνουμε.  
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Εκλογή Προέδρων και των Αναπληρωτών τους στα Τμήματα 

Μεταποίησης και Υπηρεσιών. 

 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οι υπεύθυνοι των Τμημάτων, προσέξτε, μέσα σε 15 μέρες από 

σήμερα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το κάνουμε σήμερα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, δεν ξέρω, αν είστε έτοιμοι μπορούμε να το κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να μην ξαναρχόμαστε μες στις γιορτές.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ωραία. Μπορούν να εκλεγούν οι υπεύθυνοι των Τμημάτων, της 

Μεταποίησης δηλαδή και των Υπηρεσιών. Αν θέλετε συνεχίζετε σήμερα τη 

διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση είναι στο Τμήμα Βιοτεχνών είναι η πρόταση η δικιά 

μου είναι ο Γιώργος ο Λυγερός και αντιπρόεδρος προτείνει ο κ. 

Κωνσταντόπουλος τον Δημήτριο τον Ντούρα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχουμε δύο θέσεις, το ξαναλέω, για το Τμήμα δηλαδή Μεταποίησης 

ή για το Τμήμα Υπηρεσιών είναι ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή Πρόεδρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και συμμετοχή όλων φυσικά των τμημάτων. Απλώς πρέπει 

σύμφωνα με τη νομοθεσία να γίνει. Συμφωνείτε;  

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ναι. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Και στο Τμήμα των Υπηρεσιών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι Πρόεδρος ο Ζαχαρίας ο Πούλος και αντιπρόεδρος ο 

Βασίλειος ο Δανέζης.  

 Συμφωνείτε;  

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ναι, ναι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ομόφωνα εκλέγονται οι κ.κ. Λυγερός Γεώργιος ως 

Πρόεδρος του τμήματος Μεταποίησης και Πούλος Ζαχαρίας ως Πρόεδρος του 

τμήματος Υπηρεσιών. Καλορίζικοι, καλή δουλειά.  

 Αυτές είναι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής αλλά καλό είναι να τις 

πάρουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο και να είστε ενημερωμένοι. Μπορεί να τα 

κάνει και η Διοικητική Επιτροπή. Να πούμε και κάποιες άλλες θέσεις που έχει, 

για να είμαστε ενημερωμένοι όλοι και να γνωρίζετε.  

 Είναι το Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών. Εδώ όπως 

ξέρετε είχαμε εκπρόσωπο τη Δήμητρα τη Νάστου και την ευχαριστούμε πάρα 

πολύ γιατί ήταν η συμμετοχή της άψογη, ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος, με πάρα πολύ καλή συμμετοχή 

και πολύ καλές θέσεις και επιχειρήματα. Τώρα θα προτείνουμε πάλι την ίδια, την 

Δήμητρα τη Νάστου και την Αντωνία την Καρακατσάνη. Η Αντωνία η 

Καρακατσάνη είναι μια καινούρια σύμβουλος, καλορίζικη εγώ πιστεύω να είναι. 

Εχετε πάλι πεδίο δόξης λαμπρό εκεί, να κάνετε μαζί με τη Δήμητρα, μπορείτε να 

κάνετε θαύματα, μαζί με πιο κάτω κάποιες ομάδες εργασίας που θα γίνουν για 

τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, που θα καλέσετε και τις γυναίκες που δεν 

έχουν εκλεγεί.  

 Συμφωνείτε; Ομόφωνα. 

 Στον ΕΟΑΕΝ τώρα, είναι ο Ελληνικός Οργανισμός, είναι ο Ελληνικός 

Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Νησιώτικων Επιμελητηρίων. Εκεί η πρότασή μας, 

τώρα έχουμε και νησιώτες, η πρότασή μας είναι ο Χρήστος ο Ορλώφ, είναι εδώ 

ο Χρήστος, είναι από τις Σπέτσες και η Ελένη η Μπρεγιάννη, είναι μια καινούρια 

σύμβουλος. Συμφωνείτε; 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ναι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Στον ΕΕΣΥΜ, είναι ο Επιμελητηριακός Σύνδεσμος 

Μεταφορών, η πρόταση μας είναι ο Μιχάλης ο Ψαρράς και ο Ευάγγελος ο 

Κατσώρης. Είναι πολύ σοβαρός σύνδεσμος αλλά και για τα νησιά που ξέρετε τι 

σημαίνει μεταφορές με 40 ευρώ το εισιτήριο να πας στις Σπέτσες τώρα, ενώ με 

40 ευρώ πας στο Λονδίνο. Τέλος πάντων, όλα αυτά, είναι πολύ μεγάλη 

διαδικασία η μεταφορά, παίζει πολύ μεγάλη σημασία και για τα προϊόντα και για 

τον τουρισμό. Είναι ο Ευάγγελος ο Κατσώρης και ο Μιχάλης ο Ψαρράς και έχουν 

πολύ καλή δουλειά και είναι ένα πάρα πολύ  καλό δίκτυο, συμμετείχα κι εγώ και 

θα συνεχίσω να συμμετέχω, ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο και ουσιαστικό δίκτυο. 

 Συμφωνείτε;  

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλή επιτυχία στα παιδιά αυτά.  

 Στο ΚΕΔΙΠ τώρα. Το ΚΕΔΙΠ είναι ένας καινούριος, μαζί με το Δικηγορικό 

Σύλλογο Πειραιά αλλά και τα άλλα Επιμελητήρια του Πειραιά κάναμε ένα Κέντρο 

Διαμεσολάβησης, ένα πάρα πολύ καλό κέντρο Διαμεσολάβησης. Είναι 

ουσιαστικό. Το θέμα είναι να το βγάλουμε προς τα έξω, να τα πάμε και στα 

νησιά, να το πάμε και στην περιφέρεια, να δείξουμε ότι όλα δεν λύνονται στα 

δικαστήρια, μπορεί να λύνονται με τη διαμεσολάβηση. Είναι ένα πάρα πολύ 

καλό εργαλείο, συμμετέχουμε κι εμείς σ' αυτό. Εκεί συμμετείχα εγώ και ο 

Αντιπρόεδρος. Αν θέλει κάποιος άλλος να συμμετέχει εγώ αποχωρώ, δεν 

υπάρχει θέμα κανένα. Δείτε το, αλλά αυτή ήταν η διαδικασία που συμμετείχαμε. 

Πρέπει να γίνει αλλαγή καταστατικού εκεί αλλά αν χρειαστεί κι αυτό και θέλει 

κάποιος, του αρέσει και θέλει να έχει συμμετοχή ενεργή, εγώ και πιστεύω και ο 

Γιώργος, μπορούμε να φύγουμε και να μπείτε κάποια νέα παιδιά, αν θέλετε και 

το δείτε ουσιαστικά. 'Η παραμένουμε οι ίδιοι και το βλέπουμε στην πορεία. Αν 

χρειαστεί, το ζητάτε, γιατί θέλει αλλαγή καταστατικού εκεί. 
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 Μετά, υπάρχει κι ένας άλλος φορέας, είναι το Διεθνές Επιμελητήριο. Το 

Διεθνές Επιμελητήριο είναι ένας φορέας που θέλει, που εμείς δεν το 

χρησιμοποιούσαμε πολύ σαν Επιμελητήριο ενώ έχει μεγάλες δυνατότητες και 

μπορείτε, είστε πάρα πολλά νέα παιδιά, με μεγάλες γνώσεις. Εκεί πρέπει να το 

αξιοποιήσετε. Δηλαδή πιστεύω ότι - εμείς προτείνουμε δύο άτομα αλλά πιστεύω 

ότι όλα τα νέα παιδιά μπορείτε να κάνετε μία ομάδα και να το αξιοποιήσετε. Εχει 

πολύ μεγάλες δυνατότητες.  

 Εμείς προτείνουμε τον Ηλία τον Αθανασόπουλο, είναι ένα νέο παιδί, τον 

ξέρετε, ναυπηγοεπισκευαστής και τον Αλέξανδρο τον Χρυσικόπουλο. Είναι και ο 

Αλέξανδρος με γνώσεις αλλά μαζί με όλα τα άλλα παιδιά, πιστεύω ότι είναι κάτι 

πολύ δυνατό και μπορείτε να το ανοίξετε, έχει μεγάλους ορίζοντες και θα είναι 

πολύ χρήσιμο για τον επιχειρηματικό κόσμο. 

 Τώρα, έχουμε κάνει κάποιες ομάδες εργασίας. Ομάδες εργασίες, οι οποίες 

αυτές οι ομάδες εργασίας είναι ουσιαστικές. Δεν υπήρχαν. Πρέπει να τις 

στελεχώσετε όλοι, θα σας τις ανακοινώσω. Είναι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Επικεφαλής βάλαμε εδώ τον Στράτο τον Καρούνια που 

έχει μια μεγάλη εμπειρία. Είναι διευθυντής, ξέρετε, μιας μεγάλης εταιρείας 

μέλους μας, και την Αικατερίνη τη Νιάρχου, η οποία αν θέλετε να ξέρετε για την 

Αικατερίνη τη Νιάρχου, η Αικατερίνη η Νιάρχου είναι στέλεχος της Εθνικής 

Τράπεζας κιόλας, εδώ εκπροσωπεί την επιχείρηση, την οικογενειακή επιχείρηση 

αλλά ταυτόχρονα είναι όμως και στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας και έχει 

τεράστιες κι αυτή δυνατότητες σ' αυτό το σημείο, μαζί με όλους εσάς. Με 

ανθρώπους που έχετε την εμπειρία πάνω σ' αυτό μπορούμε να φτιάξουμε μια 

πολύ καλή ομάδα, να έχει το Επιμελητήριό μας μια καλή - είχαμε ξεκινήσει εμείς 

τις διαδικασίες, είχαμε ξεκινήσει με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της 

Στουτγκάρδης, είχαμε ξεκινήσει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είχαμε 

ξεκινήσει, έχουμε ένα πρόγραμμα τώρα διακρατικό με όλα τα λιμάνια, το οποίο 
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θα είναι χρήσιμο αυτό το δίδυμο, δηλαδή και όλοι εσείς που θα συμμετέχετε. Θα 

είναι πολύ χρήσιμο, αυτές οι σχέσεις που θα έχουμε με τα άλλα Επιμελητήρια 

της Αδριατικής και γενικά των λιμανιών της Αδριατικής Θάλασσας. 

 Πιστεύω ότι έχει μεγάλες δυνατότητες, σκεφτείτε το, εδώ θα είναι τα 

παιδιά, όλοι μαζί, είναι ο πυρήνας και από 'δω και πέρα ξεκινάμε και κάνουμε την 

ομπρέλλα και όχι μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά απ' ό,τι 

άλλα παιδιά υπάρχουν στην επιχειρηματικότητα από όλο το χώρο, από παιδιά 

που έχουν γνώσεις και διάθεση να διαθέσουν και νέα παιδιά, και φοιτητές ακόμα 

που θέλουν να ξέρουν ότι θα έχουν ένα χώρο να μπορούν να λειτουργούν, ας 

μην είναι μέλη του Επιμελητηρίου αλλά έστω θα συμμετέχουν σ' αυτές τις 

επιτροπές κι αυτές τις ομάδες για να αξιοποιήσουν κι αυτά τις δυνατότητές τους. 

 Ενα άλλο τμήμα που είναι πολύ ουσιαστικό γιατί κι εκεί υπάρχει 

δυνατότητα μεγάλη είναι το Τμήμα Δυτικής Αττικής. Το τμήμα Δυτικής Αττικής, 

ήδη τα άλλα δύο Επιμελητήρια έχουν κάνει παραρτήματα και το 

Εμποροβιομηχανικό και το Επαγγελματικό. Εμείς πρέπει οπωσδήποτε να 

κάνουμε ένα τμήμα εκεί, έχουμε πάρα πολλά μέλη, ειδικά στον βιοτεχνικό χώρο, 

με βιοτεχνικά πάρκα, με υποδομές, με διαδικασίες που πρέπει να έχουμε 

συμμετοχή. Υπάρχουν αρκετοί σύμβουλοι, είναι γύρω στους 10 από την 

περιοχή. Πρέπει λοιπόν αυτό το τμήμα να το φτιάξουμε, να το στελεχώσουμε. 

Εδώ βάλαμε επικεφαλής τον Γεράσιμο τον Μιχαλάκη που έχει και εμπειρία, ήταν 

ο Γραμματέας χρόνια του Επιμελητηρίου μας, μαζί με μία ομάδα ανθρώπων να 

το στελεχώσουμε και όσοι άλλοι μπορούν να το συνεχίσουν, να το 

προχωρήσουμε και να το κάνουμε ένα τμήμα δυνατό και να έχει την 

εκπροσώπησή του εκεί ως Επιμελητήριο, γιατί εκεί γίνονται μεγάλα 

εμπορευματικά κέντρα, υπάρχουν βιοτεχνικά πάρκα. (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 
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 Ναι, είναι σχεδόν ανά περιοχή και μπορούμε να βάλουμε κι άλλους. 

Κοίταξε, είσαι εσύ... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εννοείται ότι είναι επικεφαλής ο Γεράσιμος Μιχαλάκης. Από 'κει και 

πέρα θα συνεννοηθείτε μεταξύ σας.  

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Και κάπου θα έχουμε μια έδρα απ' ό,τι υπολογίζω, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επικεφαλής στην ομάδα αυτή είναι ο Γεράσιμος Μιχαλάκης και 

συμμετέχει ο Παπαθανασίου, ο Παπαηλίας, ο Παπαμανώλης, ο Σωτηρίου, ο 

Ματθαίος ο Μιχάλαρος, η Χριστίνα η Σιβισίδου, ο Φανουργάκης από τον 

Ασπρόπυργο, η Αντιγόνη η Λιόση, ο Μπισταράκης, η Δήμητρα η Νάστου, όλο το 

κομμάτι αυτό συμμετέχει. 

 Ενα άλλο τμήμα λοιπόν που πάμε μια φτιάξουμε, μια άλλη ομάδα, είναι 

το τμήμα Επιχειρηματικών Πάρκων και Υποδοχής Επιχειρήσεων. Είναι αυτό που 

αντιμετωπίζουμε, γιατί σας είπα και πάλι ότι είμαστε τυχεροί που το νερό πήρε 

το δρόμο, την Εθνική Οδό και δεν πέρασε μέσα από τη βιομηχανική περιοχή της 

Μάνδρας και της Μαγούλας. Εκεί θα είχαμε θρηνήσει πολλά περισσότερα 

θύματα και τεράστιες καταστροφές. Ευτυχώς είχε πιάσει το δρόμο, την Εθνική 

Οδό και κατέβαινε. Λοιπόν, εκεί θέλουμε να κάνουμε επικεφαλής εκεί βάζουμε 

τη Χριστίνα τη Σιβισίδου και την Αντιγόνη τη Λιόση, μια ομάδα μαζί. Είναι ένα 

τμήμα Επιχειρηματικών Πάρκων και Υποδοχής Επιχειρήσεων. Εδώ θα παίξουμε 

ουσιαστικό ρόλο πλέον στην ίδρυση των βιομηχανικών περιοχών και των 

βιοτεχνικών και των επιχειρηματικών πάρκων, που εκεί υπάρχει ουσιαστική 

παρέμβαση και όλοι μαζί φυσικά, αυτούς βάζουμε μια ομάδα για να ξεκινήσουν 

τη διαδικασία. Από κει και πέρα όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε να το 

χειριστούμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, μαζί με τους συνεργάτες μας, 

μαζί με τους συμβούλους μας να μπούμε σ' αυτές τις λογικές. 

 Ενα άλλο τμήμα είναι το τμήμα Χρηματοδοτήσεων των Επιχειρήσεων. 

Εδώ έχουμε βάλει επικεφαλής την Αικατερίνη την Νιάρχου λόγω της σχέσης της 
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που έχει με την Εθνική Τράπεζα. Η Αικατερίνη η Νιάρχου πιστεύω ότι εδώ θα 

είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί ήδη μας έχει φέρει σε επαφή με το κομμάτι της 

Εθνικής Τράπεζας και των υψηλόβαθμων στελεχών που μπορεί να είναι χρήσιμοι 

σε καινούριους σχεδιασμούς και προτάσεις χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων 

και αναπληρωτής, μαζι δηλαδή, δεν υπάρχει αναπληρωτής, μαζί με τον Μάριο 

τον Χιώτη. Ο Μάριος ο Χιώτης είναι εδώ; Εδώ είναι. Είναι πρόταση και του 

Γιώργου, είναι ένα καλό δίδυμο, πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε πάρα 

πολλά πράγματα. Ανοίγει ένα πεδίο μεγάλο, μπορούμε να συνεργαστούμε με τις 

τράπεζες, να καλέσουμε κι όλες τις τράπεζες, να έχουμε μια άμεση επαφή πώς 

μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι και σε μία διαδικασία συνεργασίας με το 

Επιμελητήριο και με τα μέλη μας.  

 Ενα άλλο τμήμα είναι το Τμήμα Υποστήριξης των Νησιών του 

Αργοσαρωνικού και του τουρισμού των νησιών αυτών. Επικεφαλής βάλαμε τον 

Χρήστο τον Ορλώφ μαζί με τον Βαγγέλη τον Κατσώρη, είναι δύο νησιώτες. Εδώ 

θέλει να συμμετέχει και ο κ. Ματθιουδάκης, είναι κι αυτός νησιώτης και μακάρι, 

έχουμε πάρα πολλά νησιά, υπάρχουν εκεί δυνατότητες να μαζέψουμε κι άλλους. 

Δηλαδή αυτή η ομάδα είναι να καλέσει κι άλλους, γιατί δεν έχουμε μαζί μας, να 

καλέσουμε κι άλλους από τα Κύθηρα, από την Υδρα, από την Αίγινα, από το 

Αγκίστρι, να κάνουμε μια πολύ ωραία ομάδα. Εδώ μπορεί να συμμετέχει και ο κ. 

Πούλος που είναι λογιστής και τον βλέπω, μπορεί να βάλει βοήθεια, μαζι με το 

Τμήμα Υπηρεσιών μπορεί να οργανωθεί και να στελεχωθεί και να έχουμε μια 

στήριξη του Τουρισμού και γενικά των νησιωτικών περιοχών. 

 Το κομμάτι της ναυπηγοεπισκευής. Είναι όλα τα μέλη που ξέρετε. Εκεί 

βάλαμε, τώρα δεν λέμε επικεφαλής, είναι ο Βασίλης  ο Κανακάκης φυσικά αλλά 

όλα τα παιδιά μαζί, υπάρχουν και νέα παιδιά, μπορεί να ορίσει κάποια νέα παιδιά. 

Είναι ο Βασίλης ο Κανανάκης επικεφαλής, είναι ο Μπαλκάμος, είναι ο 

Παπαθανασόπουλος, είναι ο Παπαμανώλης, είναι η Κλαίρη η Περηφάνου, ο 
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Καλογερόπουλος, ο Λυγερός, ο κ. Φανουργάκης. Δεν ξέρω και ποιοι άλλοι είναι 

ναυπηγοεπισκευαστές. Να είναι ένα τμήμα για να το φτάσουμε κάποια στιγμή, 

εδώ είναι σοβαρό και ουσιαστικό, εδώ θα παίξετε ρόλο, να κάνουμε ένα τμήμα 

όπως είναι το Τμήμα Υπηρεσιών και Τμήμα Μεταποίησης, να γίνει ένα Τμήμα 

Ναυπηγοεπισκευής. Εχουμε πάνω από 700 μέλη, ο νόμος λέει 200 μέλη, εμείς 

έχουμε 700 μέλη, μπορούμε να φτιάξουμε ένα πολύ δυνατό τμήμα που να 

δουλεύει καθαρά στο κομμάτι το ναυπηγικό, να ξεχωρίσει από τα άλλα Τμήματα 

και να λειτουργεί αυτόνομα και να είναι μόνο του και δυναμικό.  

 Εδώ δεν κάναμε χατίρι, κάναμε ένα τμήμα, είναι, δεν το χαρίζουμε αυτό, 

αυτό είναι ένα τμήμα το οποίο πραγματικά το αξίζει, γιατί εγώ έχω 

παρακολουθήσει τις δράσεις τους και μαζί με τον Γιώργο είχαμε πάει και σε 

εκδηλώσεις, κάναμε ένα τμήμα Κοινωνικής Ευθύνης και Συμμετοχής. Αυτό το 

τμήμα Κοινωνικής Ευθύνης και Συμμετοχής είδατε πόσο αναγκαίο ήταν με τις 

πλημμύρες και ο μη γένοιτο μακάρι να είναι τα τελευταία και να μην έχουμε 

άλλα τέτοια γεγονότα, να είναι αχρείαστο, αλλά επικεφαλής εδώ θέλουμε να 

βάλουμε τον Λευτέρη το Νικολακάκη, που ξέρετε ότι είναι στον Πειραιά είναι η 

ψυχή της Αλληλεγγύης του Πειραιά κι εδώ πιστεύω ότι είναι ένα τμήμα που 

μπορεί να το πάει και να του ευχηθούμε κιόλας και καλορίζικος γιατί έγινε 

Πρόεδρος στους επισκευαστές των αυτοκινήτων, εχθές νομίζω είχαν 

διαδικασίες. Εγινε και πρόεδρος του σωματείου επισκευαστών αυτοκινήτων. Και 

είναι ένα τμήμα στο οποίο όλοι θα είμαστε δίπλα του και όλοι θα βοηθήσουμε, 

αλλά είναι ένα τμήμα που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά.  

 Υπάρχει και ένα άλλο τμήμα, το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας. 

Επικεφαλής είναι ο Δημήτρης ο Παπασταμάτης. Είναι ένα παιδί το οποίο του 

αρέσει αυτό, ασχολείται με αυτό, ασχολείται με την ποιότητα. Υπάρχουν εδώ 

εξωτερικοί συνεργάτες, είναι παιδιά πάρα πολλά που γνωρίζουν όλη αυτη τη 

διαδικασία, η Κλαίρη και ο Χαλόφτης ο Γιώργος. Ολοι αυτοί μπορούν να είναι μια 
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ομάδα δυνατή γιατί εμείς με τη διαχείριση ποιότητας και πιστοποίησης και 

κατάρτισης, είμαστε από τα πρώτα Επιμελητήρια που μπήκαμε σ' αυτη τη 

λογική. Είμαστε από τα Επιμελητήρια που πήγαμε τότε στον ΕΟΠΠΕΠ και είναι 

τώρα ο Βουτσινάς που είναι πρόεδρος, εχθές εκλέχθηκε Πρόεδρος και του 

ευχόμαστε κι αυτουνού καλή θητεία στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ήταν 

τότε πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ, είμαστε το μόνο Επιμελητήριο της χώρας που 

πήγαμε τον επισκεφθήκαμε και του ζητήσαμε να πιστοποιήσουμε επαγγέλματα, 

νομίζω είχαμε πάει για τους ψυκτικούς τότε που είχαν ένα πρόβλημα που δεν 

μπορούσε να πιστοποιηθεί αυτό το επάγγελμα και πηγαίνανε οι άνθρωποι αυτοί 

στην Κύπρο για να πάρουν πιστοποίηση για να λειτουργούν και νομίζω 

συνεχίζουν. Είχαμε πάει, ζητήσαμε να πάρουμε εμείς τη διαδικασία, να κάνουμε 

αυτή τη διαδικασία.  

 Πιστεύω είναι ένα σοβαρό τμήμα η πιστοποίηση για το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο, είναι σοβαρό, ουσιαστικό, πιστοποίηση δηλαδή και κατάρτιση 

είναι ένα πολύ δυνατό τμήμα. 

 Ταυτόχρονα, κάναμε κι ένα άλλο τμήμα, το οποίο τμήμα αυτό είναι στην 

ουσία ολο το Επιμελητήριο αλλά βάλαμε και μπορούμε να αξιοποιήσουμε εδώ 

αυτή τη διαδικασία, εδω βάλαμε τη Δήμητρα. Είναι το Τμήμα Αναπτυξιακής 

Στρατηγικής, Κατάρτισης και Εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου μας και ειδικά 

όταν λέμε κατάρτιση κι όταν λέμε μαθητεία κι όλα αυτά, ήταν αυτό το κομμάτι 

που πήραμε πάνω μας που λέμε κατάρτιση ξανά να βγάλουμε τεχνίτες, να 

ξανανοίξουν οι τεχνικές σχολές, να ξανααξιοποιήσουμε όλα αυτά τα κτίρια που 

έχει το Ελληνικό Δημόσιο που είναι κουφάρια, που είναι κτίρια όμως 

υπερσύγχρονα με μηχανήματα, με εξοπλισμούς και δεν έχουν παιδιά να βγουν 

οι σύγχρονοι τεχνίτες. Να βγουν τα παιδιά που θα στηρίξουν την οικονομία σ' 

αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει 

παραγωγική ανασυγκρότηση στη χώρα χωρίς τεχνίτες. Το ξέρετε πολύ καλά, 
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ήδη οι άνθρωποι της ζώνης το λέτε ότι δεν μπορείτε να βρείτε κόσμο, δεν 

μπορείτε να στελεχώσετε τις μονάδες σας, δεν μπορείτε να στελεχώσετε τις 

επιχειρήσεις σας. Είναι αδιανότητο αυτό, να μιλάμε για μία σύγχρονη οικονομία 

όταν δεν έχεις αυτή τη στιγμή εργατοτεχνίτες, δεν έχεις τεχνίτες δυνατούς και 

να έχεις τώρα υψηλόβαθμο στελεχιακό δυναμικό και ανειδίκευτο. Και να μην 

έχεις αυτό το δυναμικό που μπορεί να στηρίξει την επιχειρηματικότητα. 

 Είναι αυτή η μεσαία τάξη τεχνιτών μας λείπει και αυτο το οφείλουμε και 

το έχουμε βάλει στόχο εμείς να το προχωρήσουμε, να το κάνουμε και να 

στηρίξουμε, γι' αυτό έχουμε και πολύ καλή συνεργασία με το Ευγενίδειο Ιδρυμα 

και αυτή τη συνεργασία θα τη συνεχίσουμε. Το Ευγενίδειο έχει πιστέψει σε μας, 

περιμένει από μας, έχουν ξεκινήσει, έχουν γίνει βήματα, είναι εδώ ο Βασίλης που 

έχει κάνει τεράστια προσπάθεια στο κομμάτι της ναυπηγοεπισκευής να στήσουν 

αυτές τις τεχνικές σχολές. Ταυτόχρονα γίνεται και ένα Κέντρο Καινοτομίας που 

συμμετέχει ο Βασίλης και συμμετέχουμε κι εμείς ως Επιμελητήριο και μας ήρθε 

το καταστατικό με το Δήμο Περάματος και ταυτόχρονα συμμετέχουν κι άλλοι 

φορείς.  

 Αυτό πρέπει, ήρθε το καταστατικό ήδη και πρέπει να υπογραφεί τώρα 

από την καινούρια Διοικητική, να το δούμε και να το προχωρήσουμε. Και είναι 

ένα Κέντρο Καινοτομίας το οποίο τι αφορά; Αφορά πλέον την κατάρτιση, την 

εξειδίκευση και την καινούρια τεχνολογία, γιατί δυστυχώς, όχι δυστυχώς, 

ευτυχώς έρχεται δουλειά δηλαδή αλλα δυστυχώς δεν έχουμε τεχνίτες. Δηλαδή 

θα έρθει δουλειά και δεν θα έχουμε τεχνίτες.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: κ. Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε μια παρέμβαση πάνω σ' αυτό που 

λέτε. Εάν κατορθώσουμε σαν Επιμελητήριο να δημιουργήσουμε την πρώτη 

μεταπολεμική, σε εισαγωγικά, τεχνική σχολή, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

επιτεύγματα της βιοτεχνίας και να το δημιουργήσει το Επιμελητήριο αυτό.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι μαζί πιστεύω θα το κάνουμε, μπράβο. Αυτό λέμε ακριβώς και 

αυτό ειναι το όραμά μας και αυτό έχουμε προσπαθήσει και με τον Βασίλη, 

έχουμε προσπαθήσει και με τον Γιώργο και με όλους. Δηλαδή αυτό κάναμε το 

προηγούμενο διάστημα και ίσως πρέπει να το κάνουμε εμείς. Ισως πρέπει μαζί 

με το Ευγενίδειο, να μην περιμένουμε από κανέναν, να το κάνουμε μόνοι μας. 

Μπορεί κι αυτό να είναι μια πρόταση και να το δούμε.  

 Υπάρχει και ένα τμήμα, τελευταίο τμήμα, που εγώ θα το πω, είναι πολύ, 

είναι ένα τμήμα ειδικό. Είναι ένα τμήμα που θα μας γλυκαίνει λίγο την καρδιά. 

Είναι το τμήμα, ένα καλλιτεχνικό τμήμα. Εχουμε, το αντιμετωπίσαμε αυτό και 

στο συνδυασμό μας και στη διαδικασία αυτή, όπως είναι τώρα ο Τζεμίλ, είναι 

καλλιτέχνης. Είχαμε υποψήφιους δύο μαζί μας καλλιτέχνες και σε θεατρικές 

ομάδες και ζωγράφους και καλλιτέχνες. Υπάρχουν 3-4 άτομα, ήταν η Αννα η 

Καπετάνιου, η οποία το έχει κάνει το μαγαζί της ένα κέντρο καλλιτεχνικό, ένα 

κέντρο που γίνονται πίνακες ζωγραφικής, γίνονται εκθέσεις, γίνονται διάφορες 

διαδικασίες.  

 Αρα, λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε και ένα καλλιτεχνικό τμήμα. Κάποιοι 

από μας, όσοι ασχολούνται μπορούν να φέρνουν τέτοιες δράσεις σε 

συνεργασίες με Δήμους, με άλλες ομάδες, με την Αλληλεγγύη, με πολλά 

πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αρα, λοιπόν, σε 

συνεργασία μπορούμε να συμμετέχουμε και να μπούμε σ' αυτή τη λογική και το 

Επιμελητήριό μας να αποκτήσει και ένα καλλιτεχνικό κομμάτι, που πιστεύω ότι 

έχει χώρο κι εκεί. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Κέφι να υπάρχει για δουλειά. 

 Εγώ τελείωσα. Ολοι μαζί είμαστε σε όλες αυτές τις ομάδες. Απλώς έβαλα 

κάποιους επικεφαλής που θα είναι οι οργανωτές. (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 

 Εμείς θα το κάνουμε. Παραδείγματος χάριν, μας ζήτησε τώρα η 

Φιλολογική Στέγη Πειραιά μας ζήτησε την αίθουσα να κάνει μια έκθεση 
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ζωγραφικής εδώ. Μπορούμε να συμμετέχουμε. Μπορούμε να βρούμε, ο Τζεμίλ 

μπορεί να κάνει μια μουσική βραδιά για ένα θέμα ας πούμε συγκεκριμένο, για 

τους πλημμυροπαθείς παράδειγμα της Μάνδρας, να μαζέψουμε κάποια... 

διαδικασία. Μπορούμε να κάνουμε ένα θεατρικό. Μπορούν να συμμετέχουν τα 

παιδιά μας σε πολλά πράγματα. Δικό μας θέμα είναι να κάνουμε, μπορούμε να 

το κάνουμε. Ιδέες και προτάσεις. 

 Εγώ πιστεύω ότι τελειώσαμε. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε μια αγαπημένη 

ομάδα. Θα δώσω και το λόγο στον Γιώργο να πει κι ο Γιώργος δυο κουβέντες. 

Πιστεύω ότι από μένα, σας εύχομαι καλή θητεία, καλή δημιουργική θητεία και 

μαζί με τους συναδέλφους μας όλους πιστεύω ότι θα πάμε το Επιμελητήριο 

ακόμα ψηλότερα και πιστεύω ότι είναι ένα Επιμελητήριο με πολύ μεγάλες 

δυνατότητες.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσω κι εγώ που με τη 

συναίνεσή σας με κάνατε Α' Αντιπρόεδρο. Ευχομαι να ανταποκριθώ στις 

προσδοκίες σας και να φανώ αντάξιος, όπως πάντα. 

 Να συγχαρώ τους νέους συμβούλους και να ευχηθώ καλή θητεία. 

Γνωριζόμαστε πολύ καλά εδώ και 20 χρόνια. Εγώ είμαι σύμβουλος 15 χρόνια και 

5 χρόνια στη Διοικητική. Πάντα στο μυαλό μου είχα πολλές λέξεις και τις λέω 

πάντα, που αρχίζουν από Σίγμα όπως: η σύμπνοια, η συναίνεση, η 

συλλογικότητα, η συνεργασία, η σωφροσύνη. Αυτό θα κάνω και τώρα στη νέα 

Διοίκηση από τη θέση που μου δώσατε και σε ό,τι με αφορά θα κάνω αυτό που 

έκανα πάντα. Θα δουλέψω για το καλό του Επιμελητηρίου και πιστεύω στο 

τέλος θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα απ' ό,τι κάναμε την 

προηγούμενη χρονιά. Ολοι μαζί θα δουλεψουμε, μια ομάδα. 

  Δεν σας κρύβω ότι πριν μια ώρα είχα σκοπό να διεκδικήσω την Κεντρική 

Ενωση. Κατόπιν συνεργασίας με τον Πρόεδρο βρήκαμε κοινό τόπο και όλα αυτά 

τα αφήνουμε προκειμένου να μην έχουμε εντάσεις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... να πάρουμε μία απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο 

Γιώργος θα συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες της Κεντρικής Ενωσης. Αυτό 

είπαμε και πιστεύω ότι ομόφωνα όλοι το λέμε.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοι λοιπόν, μια ομάδα θα προχωρήσουμε και στο 

τέλος θα βαθμολογηθούμε όλοι μαζί. 

 Εύχομαι σε όλους καλή θητεία, καλό κουράγιο και όλα θα πάνε καλά. Σας 

ευχαριστώ. 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Εχω κι εγώ να πω κάτι ένα λεπτό. Να ευχηθώ κι εγώ καλή θητεία 

στη νέα Επιτροπή. Θέλω προσωπικά σαν Γραμματέας τόσα χρόνια που ήμουν να 

ευχαριστήσω το προσωπικό, γιατί χωρίς το προσωπικό να ξέρετε και θέλω να το 

προσέχετε πολύ, χωρίς το προσωπικό δεν είμαστε τίποτα εμείς. Ολα τα κάνει το 

προσωπικό, ό,τι δηλαδή καμαρώνουμε εμείς το κάνει το προσωπικό. Αυτό θέλω 

να τους ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσω όλους. Είχα μια πάρα πολύ καλή 

θητεία με όλους και συνεχίζουμε, εννοείται, εντάξει.  

 Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δημήτρης ο Ντούρας.  

ΝΤΟΥΡΑΣ: Οσον αφορά για την κατάρτιση θα ήθελα να θέσω ένα θέμα και για 

να μην μακρηγορώ το θέμα της κατάρτισης των αρτοποιών. Μέχρι πρόσφατα 

ήμουν Πρόεδρος των αρτοποιών Πειραιά, τώρα είμαι Αντιπρόεδρος.  

 Υπάρχει ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα όσον αφορά την κατάρτιση των 

αρτοποιών, δηλαδή για να βγαίνουν παιδιά αρτεργάτες με λίγα λόγια στα 

Δημόσια ΙΕΚ, όπως π.χ. αυτό που είναι απέναντι από την Ελαϊς, η πρώην ΣΚΥΠ. 

Εκεί εγώ είχα προσφερθεί εθελοντικά να διδάξω, γιατί έχω πτυχίο. Η 

γραφειοκρατία όμως μου το απέτρεψε. Ενώ στην αρχή με δεχθήκανε και δίδαξα, 

μετά θέλανε να δηλώσω μπλοκάκι. Οπως καταλαβαίνετε, η λογίστριά μου, και 

σαν επιχειρηματίας και να έχω και μπλοκάκι, είναι να μην μακρηγορούμε τώρα, 
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ένας λογιστής μπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Αυτό το πράγμα θα 

ήθελα να το λύσουμε. Δηλαδή είναι γραφειοκρατικό πρόβλημα του Δημοσίου να 

ζητάει μπλοκάκι από έναν επιχειρηματία που θέλει να προσφέρει εθελοντικά. 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Συγγνώμη, πληρωνόσασταν;  

ΝΤΟΥΡΑΣ: 1.200 ευρώ το χρόνο. Δεν το έκανα για τα 1.200.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Και όχι στην ώρα σας.  

ΝΤΟΥΡΑΣ: Τι εννοείτε;  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Μετά από κάποιους μήνες.  

ΝΤΟΥΡΑΣ: Ναι, εντάξει.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Μπορώ να σας απαντήσω; Επειδή αυτό το έχω κάνει κι εγώ, 

κόψαμε εταιρικό τιμολόγιο. 

ΝΤΟΥΡΑΣ: Αυτό τους έλεγα εγώ. Εγώ είχα προσφέρει την επιχείρησή μου σαν 

έδρα του τέτοιου. Στην αρχή έτσι κάναμε, για 2-3 χρόνια έτσι κάναμε. Ξαφνικά 

ζητάγανε από εμένα προσωπικά να κόψω τιμολόγιο. Δεν γίνεται. Εγώ τους έλεγα 

να κόψει η επιχείρηση.  Εφόσον δίνει τις εγκαταστάσεις η επιχείρηση, η 

επιχείρηση πρέπει να κόψει τιμολόγιο. Οχι, λέει, δεν το δέχονται. Θέλω φυσικό 

πρόσωπο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κοιτάξτε, τα θέματα αυτά έτσι κι αλλιώς θα τα συζητήσουμε στην 

πορεία για να δούμε και τι θα κάνουμε.  

 Να πω κι εγώ δυο κουβέντες από τη δικιά μου πλευρά, σχετικά με την - 

εγώ από την πλευρά τη δική μου την προσωπική αλλά και εκ μέρους του 

προσωπικού του Επιμελητηρίου θέλω να ευχαριστήσω την απερχόμενη 

Διοικητική Επιτροπή για την συνεργασία την οποία είχαμε τόσα χρόνια. Τα καλά 

λόγια του κ. Μιχαλάκη για την αναγνώριση της προσφοράς του προσωπικού, 
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εγώ είμαι σίγουρος ότι με τον κ. Μιχαλάκη θα έχουμε καλή συνεργασία και αυτά 

τα χρόνια, έτσι κι αλλιώς αγαστή θα είναι, έτσι;  

 Καλή θητεία σε όλους σας, καλή επιτυχία στο έργο της Διοικητικής 

Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα... Καλές γιορτές. 

Επειδή δεν θα κάνουμε Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο Δεκέμβρη καλές γιορτές 

σε όλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλές γιορτές.  

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Καλές γιορτές σε όλους, λύεται η συνεδρίαση. Σιδεροκέφαλοι και 

καλή δύναμη.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                   
 

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 

 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  
 

  43 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 

ΓΙΑΓΚΑΣ: ......................................................................... 10, 11, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 41 
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: ...................................................................................................................... 16 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ................................................................................................... 39, 40 
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: ..................................................................................................... 16, 33, 40, 42 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ............................ 5, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 38, 40, 42 

 


