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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ     ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

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 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΠ 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ    ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 16/04/2018. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά της 16/04/2018 και 

παρακαλούμε για την έγκρισή τους.  Εγκρίνονται; 

  Εγκρίνονται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Απολογισμός δράσεων έτους 2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει κατατεθεί ο απολογισμός δράσεων για το 2017. Ενδεικτικά 

αναφέρω τι κάναμε δηλαδή το 2017. Τώρα πιστεύω, επειδή είστε πάρα πολλοί 

καινούριοι γι' αυτό θα τα πω, οι παλιοί τα γνωρίζετε τα περισσότερα. Καταρχήν, 

κάναμε το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά. Το Κέντρο Απασχόλησης παίζει μεγάλο ρόλο και τώρα 

αυτά τα προγράμματα, αυτό που είναι 33.000 άτομα δεν ξέρω πώς μπορεί να 

εμπλακεί το δικό μας Κέντρο, αυτό το Κέντρο Απασχόλησης και 

Επιχειρηματικότητας που κάναμε, μήπως μπορεί να εμπλακεί ακριβώς σ' αυτό σε 

συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, για να δημιουργήσουμε αυτή την απασχόληση των 

45 ετών. Πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε γιατί ίσως ήταν... το προβλέψαμε και 

το κάναμε και είναι κάτι ουσιαστικό και πολύ σοβαρό για τη μετέπειτα πορεία, 

για να μπορούμε... Πώς θα βοηθήσουμε κι εμείς την κοινωνία δηλαδή πάνω απ' 

όλα καταρχήν και να βρει εργασία, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας να 

δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και γενικά με αυτό το Κέντρο να είμαστε δίπλα 

σε όλους για να μπορούμε να ανεβάσουμε λιγάκι τον πήχυ, να μπορούν κάποιοι 

άνθρωποι να βρουν δουλειά αλλά κι εμείς οι επιχειρηματίες να στηριχθούμε και 

να κάνουμε πράγματα τα οποία θα είναι προς όφελος για όλους.  

 Αυτό ήταν λοιπόν την περσινή χρονιά το ξεκινήσαμε. Κάναμε με 

διάφορες - και οργανισμούς αλλά ταυτόχρονα και διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, 

με την Manager Office κάναμε δυο τρία σεμινάρια εδώ, κάναμε τη βράβευση 

δίπλα στο Σινεάκ, όσοι είχατε έρθει βραβεύσαμε τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Θα το 

ξανακάνουμε και φέτος, ναι. Γεμάτη η αίθουσα, όσοι ήρθατε, του Σινεάκ, 
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βραβεύθηκαν τα παιδιά για πρώτη φορά στην ιστορία τους τα παιδιά των ΕΠΑΛ 

ποτέ δεν τα είχε πλησιάσει κανένας, πρώτη φορά βραβεύθηκαν. Κατάλαβαν κι 

αυτά ότι υπάρχει ένα σχολείο το οποίο κάτι κι αυτοί κάνανε, γιατί ήταν 

δυστυχώς τα παιδιά της άλλης αυλής. Αλλά εμείς προσπαθούμε και τα πείθουμε 

και το σύνθημά μας και ως Επιμελητήριο είναι ότι τα ΕΠΑΛ να είναι από επιλογή, 

όχι από ανάγκη. Δηλαδή η συμμετοχή των παιδιών, γιατί αυτό είδαμε και στο 

εξωτερικό, ότι οι τεχνικές σχολές και τα αντίστοιχα ΕΠΑΛ στο εξωτερικό είναι σε 

πολύ μεγάλο βαθμό, είναι σε πολύ καλή κατηγορία στην εκπαίδευση της κάθε 

χώρας, με πολύ καλά εργαστήρια, με πολύ καλή επαφή με τις επιχειρήσεις, με 

μεγάλες συνέργιες, με έρευνα, με δουλειά και πολλά άλλα πράγματα τα οποία 

ωφελούσαν όχι μόνο τα παιδιά, ωφελούν και την κοινωνία τους γενικά στο 

σύνολο.  

 Κάναμε τη συνεργασία τη μεγάλη που κάναμε αυτή με το Ιδρυμα 

Ευγενίδου, με το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ, με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του 

Πειραιά αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που έγινε στο Ευγενίδειο, που και ο 

Ευγενίδης παρακαλάει πάλι, όχι παρακαλάει, περιμένει πώς και πώς για να 

κάνουμε τη δεύτερη και έχουμε πει περίπου να ξεκινήσουμε να την κάνουμε, να 

το κάνουμε ετήσια και καλό είναι, την άλλη φορά την είχαμε κάνει Απρίλιο, να 

γίνει όμως περίπου στην αρχή της σεζόν της σχολικής, να γίνεται γύρω στον 

Οκτώβριο. Δηλαδή θεωρείται καλύτερος ο χρόνος εκεί και μάλλον θα το 

κάνουμε πάλι τον Οκτώβριο την ίδια ακριβώς εκδήλωση που είχαμε κάνει πέρσι.  

 Διοργανώσαμε με την Περιφέρεια, με τις Περιφερειακές Ενότητες του 

Πειραιά και των Νήσων ημερίδα με θέμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης για Επενδύσεις και Ανάπτυξη. Αυτό είχε γίνει με την 

Τράπεζα Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Διοργανώσαμε το ηλεκτρονικό 

μητρώο αποβλήτων που ήταν τότε πάρα πολύ ουσιαστικό και είχε μεγάλη 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

12 

επιτυχία γιατί είμαστε το μοναδικό Επιμελητήριο που το έκανε και ήρθαν από 

όλο τον Πειραιά και το παρακολούθησαν.  

 Κάναμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων μέσω αναπτυξιακού νόμου. Κάναμε συνεργασία με τα ΚΕΚ και τα 

Εργατικά Κέντρα για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕΚ, δημιουργήσαμε 

προϋποθέσεις εξωστρέφειας και στήριξης των μελών μας με περίπτερο στη 

Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης αλλά επειδή πλησιάζει πάλι ο καιρός θέλουμε εδώ 

να πούμε, να κάνουμε ένα περίπτερο και το λέμε σε όλους όσοι έχετε 

γνωστούς, ένα περίπτερο που να είναι αντίστοιχο της Ερευνας και της 

Τεχνολογίας που πρέπει να μεταφέρουμε προς τα μέλη μας οτι το μέλλον είναι 

το ψηφιακό, το μέλλον είναι ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων, είναι οι 

δυνατότητες πλέον να μπούμε σε διάφορα μέσα, σε σύγχρονες τεχνολογίες και 

θα κοιτάξουμε ποιες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν δικά τους μηχανήματα, δικιάς 

μας κατασκευής μηχανήματα, δικά μας προϊόντα, τα οποία να είναι υψηλής 

τεχνολογίας και να μπούμε μέσα και να παρουσιάσουμε πλέον μηχανήματα ή 

εξοπλισμό ή κατασκευές, κομμάτια πλέον που κατασκευάζουμε εμείς, τα 

ελληνικά προϊόντα και δηλαδή την άλλη φορά είχαμε βάλει δύο επιχειρήσεις, 

ήταν η Χριστίνα, ήταν ο Γιώργος. Ελληνικά προϊόντα, βιοτεχνικά προϊόντα. Δεν 

θα βάλουμε προϊόντα που έρχονται εισαγόμενα ούτε μηχανήματα εισαγόμενα. 

Δικά μας προϊόντα και δικά μας μηχανήματα. Αν μπορούμε να βρούμε κάποιους 

που μπορούν να κατασκευάζουν μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας θα πάρουν 

δωρεάν χώρο να μπουν εκεί. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Αν το βλέπετε ότι είναι ενδιαφέρον να κάνουμε μια πρόταση να πάρουμε 

ένα χώρο εκεί, αν είναι ενδιαφέρον και υπάρχουν μέλη μας και μπορούμε να το 

καλύψουμε, δηλαδή δεν το συζητάμε. Μακάρι να... (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 
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 Τώρα ερχόμαστε με την Περιφέρεια και το καινούριο όργανο, να σου πω 

κάτι; Την Πέμπτη έχουμε μια διαδικασία εκλογής του Περιφερειακού 

Συμβουλίου και Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εγώ διεκδικώ την 

προεδρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, απλώς να το ξέρετε, δεν το έχω 

ξαναπεί, είναι την Πέμπτη οι διαδικασίες αυτές. Θα συμμετέχουμε εκεί, ακριβώς 

αυτό το έργο αυτό έκανε. Οτι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα έχει ακριβώς αυτό 

το ρόλο. Δηλαδή θα είναι η έδρα του θα είναι μες στο χώρο της Περιφέρειας, 

στην Περιφέρεια και από 'κει και πέρα θα συμμετέχει και θα έχει άποψη για τις 

εκθέσεις αυτές, δηλαδή θα συμμετέχουν επιχειρήσεις, για ό,τι προγράμματα 

ΕΣΠΑ υπάρχουν να πηγαίνουν στην επιχειρηματικότητα, να μην απορροφούνται 

αλλού. Ολα αυτά. Και θα γίνεται, λέει ο νόμος, θα γίνεται ένα Περιφερειακό 

Συμβούλιο το χρόνο το οποίο κι εμείς θα κάνουμε τις προτάσεις μας πλέον για 

να γίνεται ο σχεδιασμός της Περιφέρειας για όλη τη χρονιά. Θα γίνεται ένα 

Περιφερειακό Συμβούλιο αποκλειστικά μόνο και μόνο με τη συμμετοχή του 

Περιφερειακού Συμβουλίου του δικού μας για να πούμε ακριβώς τις προτάσεις 

αυτές. Δηλαδή τις προτάσεις να συμμετέχουμε σε εκθέσεις, τα χρήματα που 

αφορούν τα ΠΕΠ, τα Περιφερειακά, τα προγράμματα της Περιφέρειας, όλα αυτά 

να πηγαίνουν πραγματικά, να πηγαίνουν προς την επιχειρηματικότητα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Πέρσι είχαμε χώρο, μπορούσες να έρθεις και το είχαμε δηλώσει. Το 

είχαμε πει, το είχαμε στείλει και μέιλ, το είχαμε στείλει παντού. Εσύ δεν τα 

χάνεις αυτά, πώς το έχασες; Δωρεάν η συμμετοχή.  

 Οπως ξέρετε έχουμε ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει και υλοποιείται, 

είναι το ADRION, ένα πρόγραμμα με τα λιμάνια της Αδριατικής, προχωράει, είναι 

σε καλό δρόμο, τώρα βγαίνουν κάποιοι διαγωνισμοί που κάνουμε για να έχουμε 

τη διαφήμισή του, την εξωστρέφειά του και τη συνεργασία. Εχει βγει ήδη στο 

διαδίκτυο, στο Διαύγεια ένας διαγωνισμός για να δούμε πώς μπορούμε να το...  
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 Τώρα, πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της τοπικής μικρομεσαίας 

επιχείρησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνάντηση κάναμε με τον 

αναπληρωτή επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα. Εδώ έχουμε μια συνεργασία και μπορούμε πλέον, θα έχουμε ανοιχτή 

γραμμή. Εχουμε μία πρωτοβουλία μας με τον κλάδο των κατασκευαστών για τις 

σχολές μαθητείας και δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση 

των ωφελούμενων από τα ΕΠΑΛ, έχουν δείξει ενδιαφέρον η Ομοσπονδία των 

Αλουμινοκατασκευαστών για να μπουν 2-3 μαθήματα μέσα στα ΕΠΑΛ για να 

μπορούν να βγάλουν κι αυτοί πιστοποιημένους τεχνίτες.  

 Συνάντηση κάναμε με τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Μώραλη στα πλαίσια της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας. Εδώ έχουμε κάνει, πήρε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ο 

Δήμος Πειραιά κι εδώ έχουμε κάνει μια πρόταση εμείς συγκεκριμένη για 

θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων κι όλα αυτά, ό,τι αφορά εμάς.  

 Εχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις, δεν είναι μία, με τον Υπουργό 

Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κ. Κουρουμπλή, για θέματα 

που αφορούν τη ναυπηγοεπισκευή και γενικά τη ναυτιλία και τα συμφέροντα 

των μελών μας στη Ζώνη.  

 Εχει δημιουργηθεί ομάδα εργασίας που συμμετέχει, συμμετέχουμε σε μια 

επιτροπή για τις σχολές μαθητείας τεχνικών επαγγελμάτων 

ναυπηγοεπισκευαστικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και συμμετοχή 

στις συναντήσεις διαβούλευσης για το μάστερ πλαν της Cosco που το 

αποτέλεσμα το βγάλαμε και το ανακοινώσαμε και το είπαμε. 

 Δεν έχει κάτι άλλο, τελειώσαμε. Αυτά είναι τα πράγματα που κάναμε, 

παρ' όλο που ήταν και προεκλογική χρονιά εμείς συνεχίσαμε, είχαμε κάνει τις 

δράσεις. Πέρσι ήταν και χρονιά εκλογών, για κάνα δίμηνο, τρίμηνο το 

Επιμελητήριο πάγωσε τη λειτουργία του, από το Σεπτέμβριο και μετά, από τότε 
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που βγήκανε εκλογικές επιτροπές κι όλα αυτά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και 

πράγματα, μη θεωρηθούν τότε προεκλογικά. Αρα, λοιπόν, μέχρι το Σεπτέμβριο 

ήταν αυτή η διαδικασία, αυτή η λειτουργία μας. Κάναμε αυτά τα πράγματα. 

Αυτός είναι ο απολογισμός των δράσεων.  

 Πιστεύω ότι ο απολογισμός του χρόνου που θα κάνουμε του '18 να ειναι 

καλύτερος από του '17. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε κι άλλα πράγματα και 

όπου μπορούμε να συμμετέχουμε και να βοηθήσουμε και πιστεύω ότι είναι ένα 

καλό Διοικητικό Συμβούλιο και πάμε πάρα πολύ καλά. Η αρχή έχει δείξει καλά 

στοιχεία και πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα.  

 Αν θέλει ο Αντιπρόεδρος ο Γιώργος να πει κάτι.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέλω να πω δυο λόγια σε ό,τι αφορά αυτό που 

μας είπε προηγούμενα ο Πρόεδρος που διεκδικεί την Περιφέρεια. Εχουμε 

υποχρέωση όλοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να στηρίξουμε την 

προσπάθεια, ανεξαρτήτως πώς ο καθένας μπορεί να το σκεφτεί. Πιστεύω ότι 

όλοι πρέπει να πράξουμε το καθήκον μας και να υποστηρίξουμε τον Πρόεδρο σ' 

αυτό το εγχείρημα. Αυτό ήθελα να πω. Καλή επιτυχία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.  

 Εγκρίνεται ο Απολογισμός Δράσεων έτους 2017 όπως επισυνάπτεται;  

 Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Εγκριση Α' τροποποίησης Προϋπολογισμούς έτους 2018. 

 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σας έχει μοιραστεί η Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού. Παρά το 

γεγονός ότι φέτος έχει αργήσει να έρθει η έγκριση του προϋπολογισμού, μέχρι 

τώρα έχουμε πάει αρκετά καλά, αναγκαζόμαστε όμως να κάνουμε τροποποίηση 

του προϋπολογισμού όχι από κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν από 

τη δράση μας ή από την άστοχη σύνταξη του προϋπολογισμού αλλά επειδή  

έχει ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας σε ό,τι αφορά κυρίως τις κρατήσεις και τα έσοδα 

που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία.  

 Δηλαδή πέρσι όταν συντάξαμε τον προϋπολογισμό δεν είχαμε σαφή 

εικόνα σε ποιους κωδικούς θα πρέπει να εγγράψουμε κονδύλια γιατί δεν είχαν 

έρθει οι απαραίτητες εγκύκλιοι από το Υπουργείο. Τώρα έχουν έρθει. Είχαμε 

βρεθεί τότε στη δυσάρεστη θέση να εγγράψουμε το ίδιο ποσό σε διαφορετικά 

κονδύλια για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως Υπηρεσία. Τώρα λοιπόν το 

ένα από αυτά τα κονδύλια, αν υπήρχε δηλαδή σε ενα κονδύλι που αφορούσε 

κρατήσεις υπέρ του Α ασφαλιστικού ταμείου ποσού 20.000 ευρώ αυτό ήταν 

γραμμένο σε δύο κωδικούς, τον έναν απ' αυτούς τον σβήνουμε πλέον και τον 

μεταφέρουμε σε άλλους εσωτερικούς κωδικούς.  

 Εκείνο όμως που προκύπτει ως ανάγκη εδώ του Επιμελητηρίου για να 

μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε είναι το νέο πρόγραμμα το NEWBRAIN, το 

οποίο ήδη υλοποιείται και από το οποίο προκύπτουν και έσοδα αλλά και 

δαπάνες. Είχαμε προϋπολογίσει 50.000, σ' αυτό βάζουμε κάτι παραπάνω τώρα, 

57.000. 
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 Επίσης, η ανακαίνιση της αίθουσας του Επιμελητηρίου, αυτή την οποία 

βρισκομαστε τώρα και την οποία έχουμε πάρει απόφαση να την ανακαινίσουμε, 

εδώ προβλέπεται μια δαπάνη 20.000 επιπλέον, δηλαδή είχαμε προβλέψει 

15.000, βάλαμε άλλες 20.000 για να πάει 35.000 συνολικά το ποσό το οποίο 

αφορά στην ανακαίνιση της αίθουσας. Και η αγορά επίπλων και σκευών που 

μπορεί και σ' αυτήν να προκύψουν κάποιες νέες ανάγκες.  

 Αλλα ουσιαστικά κονδύλια δεν αλλάζουν. Τα αποθεματικά μας είναι όπως 

τα βλέπετε στα έγγραφα τα οποία έχετε πάρει. Αυτή τη στιγμή είναι στις 

913.000 ευρώ, τα οποία είναι κατατεθειμένα κατά κύριο λόγο στην Τράπεζα 

Πειραιώς και στα 227.000 ευρώ περίπου είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της 

Ελλάδος.  

 Αλλο δεν έχω κάτι να προσθέσω. Κι ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο 

τώρα θα ενταχθούμε, σχεδιάζουμε να ενταχθούμε. Το προβλέψαμε κι αυτό 

στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού.   

 Αν έχετε κάποια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νικολακάκης. 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ακριβώς, έχεις δίκιο. Εχουν ξεκινήσει και στέλνονται οι ατομικές 

ειδοποιήσεις σε όλες τις - όχι, μιλάμε ατομική ειδοποίηση, είμαστε ίσως το μόνο 

Επιμελητήριο που το κάνει αυτό, έτσι; Σας το λέω για να το έχετε υπόψη σας. 

Το μόνο Επιμελητήριο που στέλνουμε ατομική ειδοποίηση και οι λογιστές καλά 

κάνουν να ενημερώσουν τα μέλη τους, γιατί θα μπορεί να βρεθούν στη 

δυσάρεστη θέση να γίνει καταλογισμός και να γίνουν βεβαιώσεις από την 

Εφορία. Δεν θέλουμε να μπούμε σ' αυτή τη λογική, όμως στέλνουμε τώρα 

ατομικές βεβαιώσεις. Δεν στέλνουμε συνολικά, δεν τα στέλνουμε όλα μαζικά, 

στέλνουμε 50-50, 100-100, για να μπορέσει να τα απορροφήσει και η Υπηρεσία. 
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Για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τι έρχεται. Και σε λίγο πιθανότατα θα 

πάρετε όσοι δεν έχετε εξοφλήσει το ΓΕΜΗ, θα το πάρετε... (Διάλογοι εκτός 

μικροφώνου) 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ: Γεγονός όμως είναι ότι την Παρασκευή στην ημερίδα που 

βρέθηκα πάνω, όσο αφορά το  ΓΕΜΗ και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, τεθήκανε 

όλα αυτά τα προβλήματα στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, υπήρχαν 

πολλές αντιδράσεις και πιστεύω ότι θα... Μην ξεχνάμε ότι το ΓΕΜΗ είναι μια 

υπηρεσία που έχει πάρα πάρα πολύ ευρεία έννοια. Δηλαδή πέρα από το θέμα το 

τι εισπράττουμε είναι και το θέμα το τι ανταποδίδουμε και στα μέλη μας. Εκεί 

επάνω λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αλλά αυτά 

απαιτούν το χρόνο, γιατί και η θέση μας είναι και καινούρια. Τώρα ουσιαστικά 

νομοθετήθηκε και η θέση αυτή και σιγά σιγά θα την αναπτύξουμε όπως πρέπει. 

ΠΑΛΛΑΣ: Αυτή την ανωμαλία του ΓΕΜΗ με τα πιστοποιητικά, θα λυθεί; Τι λέει; 

Δηλαδή πώς θα λυθεί αυτό το θέμα; Δηλαδή, κάναμε το ΓΕΜΗ σαν Υπηρεσία 

Μιας Στάσης, που όλοι το παλέψαμε από το 2000 και μετά και τελικά έγινε με 

απαίτηση της τρόικας τελευταία στιγμή. Πηγαίναμε παλιά στο Πρωτοδικείο, 

κάναμε μια αίτηση και παίρναμε τα χαρτιά σε μία ώρα. Τώρα ερχόμαστε 

παίρνουμε το πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, το πάμε όπου χρειαστεί, στις Τράπεζες, 

στο ΕΣΠΑ, οπωσδήποτε και μας ζητάνε πιστοποιητικό και από το Πρωτοδικείο. 

Και μάλιστα ζητάνε και για τους εταίρους και στο Πρωτοδικείο πια δεν τα 

βγάζουν την ίδια μέρα, κάνουν μια βδομάδα ή δέκα μέρες. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Συγγνώμη, τι πιστοποιητικό ζητάνε;  

ΠΑΛΛΑΣ: Τα πιστοποιητικά που ζητάνε όλα. Αυτά τα γνωστά, αυτά είναι τα 

πιστοποιητικά που ζητάνε. Δηλαδή παλιά τελειώναμε το Πρωτοδικείο, τώρα 

κάναμε το ΓΕΜΗ για εκσυγχρονισμό και ζητάνε διπλά πιστοποιητικά. Πρέπει να 

πάμε και στο Πρωτοδικείο και στο ΓΕΜΗ. Να πληρώσουμε εκεί, να πληρώσουμε 

κι εδώ. Καλά, εντάξει, τάληρα είναι... Περί μη πτώχευσης. Οχι, δεν είναι το 
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μόνο, αυτό είναι το βασικό. Αυτό ζητάει όλος ο κόσμος. Ασχετα αν έχεις θέματα 

με πτωχεύσεις. Οι τράπεζες δέκα φορές το χρόνο και αν έχεις να κάνεις με 

πέντε τράπεζες στο ζητάνε πέντε φορές και δεν φτάνει μία φορά το χρόνο, στο 

ζητάνε να είναι του προηγούμενου μήνα. Δηλαδή έχουμε καταντήσει φέτος να 

έχουμε πάει 10 πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης στις τράπεζες χωρίς να έχουμε 

κανένα θέμα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι το μόνο... 

ΠΑΛΛΑΣ: Ε, μα δεν μπορεί να το κάνει το ΓΕΜΗ αυτό, ε, τότε τι το κάναμε το 

ΓΕΜΗ; Συγγνώμη δηλαδή! Γιατί το ζητάνε; Θα το παλέψουμε;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης παρά το γεγονός ότι 

προβλέπεται να παρέχεται και αυτό μέσα από το ΓΕΜΗ, εξ αιτίας των αντιδικιών 

των συναρμοδίων Υπουργείων, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί αυτή η πρόβλεψη. 

Κανονικά έπρεπε αυτή η εφαρμογή να είχε ολοκληρωθεί και το πιστοποιητικό 

περί μη πτώχευσης να παρέχεται μέσα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

Δηλαδή να ενημερώνεται αυτόματα από το Πρωτοδικείο το ηλεκτρονικό 

σύστημα του ΓΕΜΗ. Δυστυχώς το Πρωτοδικείο, γενικά τα δικαστήρια, δεν 

έχουν ηλεκτρονικά συστήματα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σ' αυτή τη 

διαδικασία.  

 Δυστυχώς, αυτό είναι, όμως είναι η πραγματικότητα αυτό το οποίο λες. 

Δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι και καλά που το έθεσες, θα το ξαναζητήσουμε 

δηλαδή, γιατί τα άλλα... 

ΠΑΛΛΑΣ: Γιατί τώρα αρχίζουν και ζητάνε άλλο τρελό. Αρχίζουν και ζητάνε και 

για τους εταίρους, δεν τους φτάνει μόνο της εταιρείας. Ζητάνε και από τους 

εταίρους και κάθε τράπεζα που συναλάσσεσαι σου ζητάει 3-4 φορές το χρόνο 

αυτο. Πας να πάρεις μια εγγυητική, σου ζητάει πιστοποιητικό μη πτώχευσης. 

Δηλαδή ... σ' αυτή τη χώρα για να εκσυγχρονιστεί και γυρνάμε 10 χρόνια πίσω 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

20 

λόγω ... Ειναι τρομακτικό δηλαδή. Τα πάντα ζητάνε και χωρίς λόγο το ζητάνε. 

(Διάλογοι) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΜΗ: Γεγονός είναι ότι έχουν παρατηρηθεί πολλές ελλείψεις 

στο σύστημα του ΓΕΜΗ, ήταν κάτι που το συζητήσαμε ευρέως όλα τα 

Επιμελητήρια όταν συγκεντρωθήκαμε οι υπεύθυνοι ΓΕΜΗ την Παρασκευή 

επάνω στο Εμποροβιομηχανικό στην Αθήνα. Θέσαμε πολλά πράγματα επάνω σ' 

αυτό, γιατί εκτός απ' αυτό που αναφέρατε προηγουμένως εγώ είχα παρατηρήσει 

εδώ πέρα κι ένα άλλο θέμα, που εμείς βέβαια είμαστε από τα μοναδικά, 

τουλάχιστον στο λίγο χρόνο που γνωρίζω εγώ από εμπειρία στο κομμάτι του 

ΓΕΜΗ, από τα μοναδικά Επιμελητήρια που έχουμε πολύ γρήγορο χρόνο έκδοσης 

πιστοποιητικών. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ομολογήσουμε, πρέπει να 

το διαφημίσουμε προς τα μέλη μας γιατί πραγματικά απ' αυτό το λίγο που εγώ 

γνωρίζω, υπάρχει πολύ μεγάλο π.χ. πρόβλημα το οποίο οι λογιστές μπορεί να το 

έχουν συναντήσει,  ο κ. Χιώτης, το πιστοποιητικό μιας χρήσης π.χ. το οποίο έχω 

παρατηρήσει εγώ και το έχω σημειώσει στην ατζέντα μου για την επόμενη 

ημερίδα που θα έρθουμε πάλι, το οποίο κάνει πολύ καιρό να βγει, δεν ξέρω αν 

το έχετε δει μπροστά σας, κ. Χιώτη, κάνει πολύ καιρό να βγει και ζητάει ξανά 

επικαιροποίηση σε στοιχεία εταιρειών τα οποία ήδη είναι επικαιροποιημένα. Και 

μπορεί να πας ας πούμε στις 10 Μαϊου να ζητήσεις να πάρεις πιστοποιητικό να 

κάνει 20 μέρες για να βγει, όχι από εμάς, το λέω γενικά αυτό, και να πας στις 

15, στις 21, ενώ έχεις πάρει το πιστοποιητικό και να στο ξαναζητήσουν πάλι 

επικαιροποίηση.  

 Δυστυχώς, ο νομοθέτης κάτι τέτοια πράγματα απ' ό,τι έχω παρατηρήσει 

εγώ και το έχω σημειώσει στην ατζέντα, δεν τα έχει προβλέψει. Ομως, σε 

συζητήσεις που είχαμε με το Γενικό Γραμματέα μας υποσχέθηκε οτι κάτι τέτοιες 

λεπτομέρειες θα λυθούν γρήγορα και θα υπάρχει και ηλεκτρονική σύσταση 

επιχειρήσεων σε λίγο καιρό. Εχει μπει μέσα και αυτό στην ατζέντα και θα 
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αναβαθμιστούν πολλά συστήματα του ΓΕΜΗ αλλά δυστυχώς όμως χρειάζονται 

το χρόνο τους. Σίγουρα όμως αυτό που αναφέρατε έχει σημειωθεί και είναι 

θέμα προς συζήτηση. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, εσύ πήρες σύνταξη, να τα παρατήσεις, να φύγεις. 

(Διάλογοι εκτός μικροφώνου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ.: Θέλω κι εγώ στο προηγούμενο θέμα, ο κ. 

Διευθυντής το ανέλυσε οικονομικά, σαν Οικονομικός Επόπτης θέλω να 

ευχαριστήσω τον κ. Διευθυντή, τον κ. Γιάγκα και όλο το Οικονομικό Τμήμα, με 

την άψογη συνεργασία και να μεταφέρετε κ. Διευθυντά όλες τις ευχαριστίες μου 

και τις ευχές μου στον κ. Πρόεδρο την Πέμπτη και βγει νικητής από τις εκλογές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται η Α' τροποποίηση του Προϋπολογισμού για το έτος 

2018 όπως τον κατέθεσε η υπηρεσία και επισυνάπτεται;  

 Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Παράταση απόσπασης του υπαλλήλου του Β.Ε.Π. κ. Χρηστίδη Βασίλη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βασίλης Χρηστίδης, είναι ένας αξιόλογος υπάλληλος, το 

ξέρετε, τον έχουμε πάρει από το Επιμελητήριο της Ροδόπης, είναι ήδη εδώ 

στέλεχος δικό μας, λειτουργεί εδώ. Τώρα, οι λεπτομέρειες είναι τώρα αυτές, δεν 

μπορούμε να τον πάρουμε ακριβώς με μετάθεση γιατί δεν το επιτρέπει ο νόμος 

και είναι με απόσπαση κι αυτά.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, επειδή δόθηκε η νομοθετική δυνατότητα να παραταθεί η 

απόσπαση του υπαλλήλου, προτείνουμε να αποφασίσουμε την παράταση της 
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απόσπασης. Είναι χρήσιμος υπάλληλος, είναι πολύ χρήσιμος υπάλληλος. Πάρα 

πολύ καλός υπάλληλος και γνώστης των πραγμάτων των επιμελητηριακών. 

Ηταν Διευθυντής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, έτσι; 

Και παρέχει τώρα εδώ τις υπηρεσίες του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται;  

Εγκρίνεται ομόφωνα λοιπόν η παράταση της απόσπασης του υπαλλήλου 

του ΒΕΠ κ. Χρηστίδη Βασίλη, από 15/04/2018 έως και 31/12/2018, όπως 

προβλέπει η Νομοθεσία.  

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

"278/G/GRO/PPA/17/9861, Ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων 

για νέους μετανάστες (Enterpreneurial Capacity building for young 

migrants)".  

 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κοιτάξτε, έχουμε μια πρόταση αυτή τη στιγμή να υποβάλλουμε 

πρόταση με κύριο στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της 

οικονομικής ανεξαρτησίας των μεταναστών. Δηλαδή οι μετανάστες που 

έρχονται στην Ελλάδα και θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα 

θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει στη 

Δημόσια Διοίκηση, πώς μπορούν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τι 

προϋποθέσεις χρειάζονται, πώς μπορούν να ενσωματωθούν στο ελληνικό 

οικονομικό γίγνεσθαι. Αυτό το προβλέπει το πρόγραμμα στο οποίο θα 

υποβάλλουμε εμείς την πρόταση να είμαστε Leader και το οποίο έχει 
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διακρατική, υπάρχει συνεργασία και με άλλα κράτη και με άλλους φορείς και θα 

είναι μαζί μας και ο Δήμος Πειραιά από την πλευρά της Ελλάδος δηλαδή. 

 Η πρόταση της υπηρεσίας είναι ότι πρέπει να υποβληθεί αυτή  η 

πρόταση, αν μας εγκριθεί έχει καλώς, το Επιμελητήριο ωφελημένο θα βγει από 

αυτή τη διαδικασία πιστεύω.  

 Αν θέλετε καποια ερώτηση για το συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή δεν 

έχουμε budget, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα διαμορφωθεί, όμως πρέπει μέχρι 

τέλος του μηνός αυτού να υποβάλλουμε την πρόταση και ανάλογα την έγκριση 

θα μπορέσουμε να την ξαναφέρουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να 

ενημερωθείτε εκτενέστερα.  

 Συμφωνούμε; Ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν, κ. Πρόεδρε.  

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Αλληλεγγύη Πειραιά - Παράσταση εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Β.Ε.Π. για 

την παρουσίαση της ταυτότητας του έργου τους και πρόταση 

συνεργασίας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Είναι τα παιδιά εδώ από την Αλληλεγγύη του Πειραιά, να 

κάνουμε μια παρουσίαση. 

 Καταρχήν, να τους καλωσορίσουμε που ειναι εδώ μαζί μας. Εχουμε μια 

πολύ καλή συνεργασία με την Αλληλεγγύη του Πειραιά, έχουμε και μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου εδώ, το Λευτέρη το Νικολακάκη, ο οποίος μας έχει 

φέρει σε επαφή μαζί τους, κάνουν πολλές δράσεις και πιστεύουμε ότι και ο 

Λευτέρης είναι ένα αξιόλογο στέλεχος του Επιμελητηρίου μας και με την 
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κοινωνική προσφορά που έχει και την προσφορά που έχει προς τα έξω και προς 

την κοινωνία, μας δείχνει και εμάς το παράδειγμα να μπορούμε κι εμείς να 

βάλουμε ένα λιθαράκι να στηρίξουμε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν 

ανάγκη και εθελοντικές δράσεις όπως είναι τα παιδιά της Αλληλεγγύης, οι οποίοι 

κάνουν μια καταπληκτική δουλειά, να είμαστε κι εμείς δίπλα τους όπου 

μπορούμε να στηρίξουμε την προσπάθειά τους.  

 Εχετε το λόγο. Καταρχήν είναι μαζί μας η κα Μακριδάκη Δέσποινα και ο 

κ. Ανδρέας Στρατής.  

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ: Είμαστε στη διοίκηση της Αλληλεγγύης Πειραιά, συγκεκριμένα ο 

κ. Ανδρέας Στρατής είναι ο Ταμίας της Αλληλεγγύης. 

 Λοιπόν, να σας πούμε δύο πράγματα. Δώστε μου δυο λεπτάκια γιατί το 

κομπιούτερ δεν είναι και δικό μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, να δώσουμε συλλυπητήρια και στον κ. Σαμιωτάκη γιατί 

έχασε τη μητέρα του την περασμένη βδομάδα, τώρα μόλις μπήκε στην 

αίθουσα.  

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ: Λοιπόν, σας καλησπερίζουμε. Είμαστε από την Αλληλεγγύη 

Πειραιά, ήρθαμε εδώ για να σας παρουσιάσουμε το έργο μας, τι είμαστε και τι 

κάνουμε. 

 Καταρχήν η Αλληλεγγύη Πειραιά δημιουργήθηκε από το 2012 με σκοπό 

να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο που έχει ανάγκη στην οικονομική κρίση. Ο 

στόχος μας βασικά είναι να σταθούμε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που μας έχει 

ανάγκη. Η Αλληλεγγύη Πειραιά μέχρι σήμερα που μιλάμε έχει 174 μέλη. Και 

όταν λέμε 174 μέλη, εννοούμε ενεργά μέλη. Είναι μέσα στη δομή, κινούνται, 

εργάζονται και βοηθάνε. Οι τομείς που έχουμε καθορίσει είναι η τράπεζα 

τροφίμων, η οποία είναι άτομα που μαζεύουν τα τρόφιμα, η κοινωνική κουζίνα, 

είναι το συσσίτιο που κάνουμε, έχουμε αλληλέγγυο σχολείο, έχουμε την 
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ένδυση, εργαστήριο χειροτεχνίας, τη γραμματεία και την ομάδα επικοινωνίας. 

Θα τα δούμε αναλυτικά ένα ένα. Ομάδα σούπερ μάρκετ και λαϊκής και 

λαχαναγοράς είναι άτομα που πηγαίνουν έξω απο κάθε σούπερ μάρκετ κάθε 

Σάββατο και συλλέγουν τρόφιμα. Αυτά τα τρόφιμα έρχονται στην Αλληλεγγύη, 

τα μετράμε και  μετά τα δίνουμε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. 

 Κοινωνική κουζίνα. Εξω από τα γραφεία μας στην Ευριπίδου έχουμε την 

πλατεία που την έχουμε ονομάσει πλατεία Αλληλεγγύης. Εκεί τέσσερις φορές 

την εβδομάδα βγάζουμε ένα τεράστιο καζάνι και μαγειρεύουμε για όλους τους 

άστεγους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γύρω στις 100 μερίδες μοιράζουμε 

ημερησίως και έχουμε και την ομάδα που συλλέγουμε ρούχα, τα ξεκαθαρίζουμε 

και τα δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.  

 Εχουμε την ομάδα που είναι η γραμματεία που στηρίζει την Αλληλεγγύη 

Πειραιά, ομάδα επικοινωνίας που είμαι εγώ, ο Ανδρέας και άλλα τέσσερα άτομα 

που προωθούμε την Αλληλεγγύη Πειραιά, κάνουμε παρουσιάσεις, πηγαίνουμε 

σε εταιρείες και προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία και να μάθουν το 

έργο που κάνει η Αλληλεγγύη Πειραιά και έχουμε και την ομάδα μεταφορών 

που μας βοηθάει στο να πηγαίνουμε να συλλέγουμε είτε τρόφιμα είτε όποιος 

έχει ανάγκη να μετακομίσει ή οτιδήποτε άλλο, γιατί εκτός από όλα αυτά έχουμε 

φτιάξει και ένα άλλο μαγαζί να το πω, στην Τοπάζη, όπου συλλέγουμε όλα τα 

παλιά έπιπλα. Αυτά τα παλιά έπιπλα υπαρχουν άτομα που μπορούν να τα 

μεταποιήσουν και να βγουν πάλι στην αγορά. Οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε δεν 

παίρνουμε χρήματα. Οι συναλλαγές που γίνονται γίνονται με τα τρόφιμα. 

Δηλαδή αν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα κρεβάτι, θα πρέπει να φέρει στην 

Αλληλεγγύη 50 ευρώ τρόφιμα και έτσι το παίρνει.  

 Εχουμε λοιπόν και την ομάδα το Αλληλέγγυο Σχολείο, που βοηθάμε όλα 

τα μέλη που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να βοηθήσουν τα παιδιά τους γιατί τα 

οικονομικά τους είναι πολύ δύσκολα. Υπάρχει άλλος ένας χώρος στην Τσαμαδού 
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1 που μας έχει παραχωρηθεί εντελώς δωρεάν, βέβαια πληρώνουμε εκεί τη ΔΕΗ 

και τα κοινόχρηστα και το ΕΝΦΙΑ βεβαίως, όπου εκεί στεγάζονται γύρω στα 130 

μαθητές. Εχουμε 28 περίπου καθηγητές εθελοντές, οι οποίοι κάνουν από 

μαθήματα Γυμνασίου, Λυκείου και Δημοτικού, μέχρι Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά 

και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε και μπορούμε να βοηθήσουμε.  

 Εχουμε και το εργαστήριο χειροτεχνίας που μας βοηθάνε και τους 

βοηθάμε ώστε να διοργανώνουν κάποια μπαζάρ, οπότε να μπαίνουν και κάποια 

χρήματα μέσα στην Αλληλεγγύη για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα 

καθημερινά μας.  

 Τώρα, μία πρωτοπορία της Αλληλεγγύης Πειραιά είναι η δημιουργία 

νομίσματος. Φτιάξαμε ένα πόρτο που είναι μέσα στην Αλληλεγγύη και πώς 

λειτουργεί. Ο κάθε άνθρωπος που θέλει να έρθει να κάνει, να εργαστεί στην 

Αλληλεγγύη έρχεται, κάνει κάποιες ώρες που τις έχουμε ορίσει εμείς και αντί για 

χρήματα παίρνει το πόρτο. Ετσι με αυτό το πόρτο ανεβαίνει στην τράπεζα 

τροφίμων και το εξαργυρώνει σε τρόφιμα. Βασικά αυτο είναι από τα καλύτερα 

που έχει γίνει, είναι μια εναλλακτική οικονομία που έχει κάνει η Αλληλεγγύη 

Πειραιά και το πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι νιώθουν αξιοπρέπεια. Δεν 

πηγαίνουν να ζητήσουν ή να ζητιανέψουν την τροφή τους.  

 Τώρα, τι ονειρευόμαστε να κάνουμε. Είναι πάρα πολλά τα όνειρά μας. Να 

τη μεγαλώσουμε, να την διαδώσουμε, να βοηθήσουμε και μέσα από την 

Αλληλεγγύη να βοηθήσουμε τους ανθρώπους ακόμα και να βρουν δουλειές. Δεν 

θεωρούμε, ούτε είμαστε ένα σύστημα που επαναπαύονται όλοι.  

 Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο για την Αλληλεγγύη. Εδώ βλέπετε το μπαζάρ 

που κάνουμε, τις χειροτεχνίες, έχουμε διοργανώσει και στο Βεάκειο μια 

συναυλία δικαιούμαστε το χρόνο, την οποία τη διοργανώνουμε για να 

μαζέψουμε αυτά τα χρήματα. Αυτά. Αυτή είναι η Αλληλεγγύη Πειραιά.  
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 Βέβαια, εμείς ήρθαμε εδώ να σας παρουσιάσουμε την Αλληλεγγύη 

Πειραιά γιατί ευελπιστούμε σε μία συνεργασία μεταξύ του Επιμελητηρίου και με 

μας. Μία αμφίδρομη συνεργασία που θα βοηθήσει - θα μιλήσει ο Ανδρέας. 

ΣΤΡΑΤΗΣ: Κάλυψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι η Δέσποινα το τι είμαστε εμείς και 

τώρα εγώ θα σας πω τι προσδοκάμε στη συνεργασία που θέλουμε να έχουμε η 

Αλληλεγγύη με το Επιμελητήριο.  

 Οπως βλέπετε εδώ πέρα στο κάτω μέρος γράφει ότι έχουμε διαθέσιμα 

στοιχεία για την πιστοποίηση του ISO του 26100/2010. Τι είναι αυτό. Εμείς σε 

όλες τις επαφές που έχουμε με τις εταιρείες τους καλύπτουμε την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, γιατί. Για να πάρουν αυτό το ISO εμείς πιστοποιούμε τη 

διάθεση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δηλαδή μία εταιρεία παίρνει 50 κιλά 

μακαρόνια και λέει ότι αυτή είναι η εταιρικη κοινωνική μου ευθύνη. Εμείς λοιπόν 

πιστοποιούμε πού πήγαν αυτά τα 50 κιλά μακαρόνια, ώστε αυτή η εταιρεία να 

πάρει το ISO.  

 Εμείς λοιπόν εδώ πέρα ζητάμε να βοηθήσουμε μέσα απο το 

Επιμελητήριο, τα μέλη του Επιμελητηρίου, όποιες εταιρείες θέλουν να 

αποκτήσουν το ISO και αυτο είναι μια πρόταση συνεργασίας την οποία κάνουμε 

και φυσικά και η πρόταση στο Επιμελητήριο σαν Επιμελητήριο, γιατι κι αυτό 

προωθείται και αντανακλά στα μέλη του, στο ίδιο το Επιμελητήριο είναι να 

καλύψουμε στο βαθμό που μπορούμε και στο βαθμό που θέλει το Επιμελητήριο 

την εταιρική κοινωνική ευθύνη του Επιμελητηρίου. Δηλαδή, σε περίπτωση που 

στην ευρύτερη περιοχή εδώ του Πειραιά που είναι τα μέλη σας δημιουργηθεί 

ένας λιμός, σεισμός ή καταποντισμός και θέλει το Επιμελητήριο να βοηθήσει 

εκεί, προσφερόμαστε εμείς να χρησιμοποιήσει το Επιμελητήριο τα μέλη της 

Αλληλεγγύης γι' αυτή τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει σε αυτό το κομμάτι 

το οποίο θέλει και να συμμετέχουμε εμείς υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου. 
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 Αυτά ήθελα να πω κι εγώ, αν θέλετε κάποια ερώτηση είτε σ' αυτά που 

είπε η Δέσποινα είτε σ' αυτά που είπα εγώ, για να μην σας τρώμε και το χρόνο 

σας να σας απαντήσουμε.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος συνάδελφος θέλει κάποια ερώτηση; Με λίγα λόγια η 

συνεργασία πιστεύω ότι θα είναι θετική, δεν χρειάζεται... Απλώς έγινε μια 

παρουσίαση για να ξέρετε κι εσείς τι είναι η Αλληλεγγύη. Η Αλληλεγγύη κάνει 

πραγματικά πολύ καλή δουλειά στην περιοχη και όχι μόνο στην περιοχή και 

παντού. Μας ζήτησε με τις πλημμύρες της Μάνδρας αν έπρεπε να κάναμε, ήταν 

στη διάθεσή μας να βοηθήσουν τα παιδιά να κάνουμε κάτι, δεν το αποφασίσαμε 

τότε γιατί πέσανε και πάρα πολλοί πάνω και κάπου είχε γίνει... Είχατε πάει σαν 

Αλληλεγγύη, ναι.  

 Το θέμα είναι μακάρι να μην χρειαζόσαστε, να είναι όλα καλά τα 

πράγματα και αχρείαστη να είναι η βοήθειά σας, αλλά αν χρειαστεί κι εμείς θα 

είμαστε δίπλα σας, μαζί να κάνουμε έργο.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ και ευχαριστούμε για τη 

συνεργασία. 

ΣΤΡΑΤΗΣ: Κι εμείς ευχαριστούμε και για το χρόνο σας και για τη βοήθειά σας.  

 

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχει έρθει ο Απολογισμός - μάλλον καλύτερα να ξεκινήσουμε 

το τι κάναμε από το περασμένο συμβούλιο μέχρι τώρα. Να μιλήσει ο Γενικός 

Γραμματέας, να σας πει τι δράσεις είχαμε αυτό το μήνα που πέρασε.  
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ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Εχουμε να σας ενημερώσουμε για 10 

ενέργειες που έχουν γίνει από 16/4/18 έως 14/5.  

 Είχαμε μια συνάντηση με τον Τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης, με 

την τομεάρχη, την κα Ντόρα Μπακογιάννη, για θέματα επιχειρηματικότητας και 

ΜΜΕ.  

 Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί κάναμε μία συνεργασία, πήγαμε κάναμε μία συνάντηση μαζί 

της, την καλέσαμε να έρθει στο Επιμελητήριο, είναι ο αντίστοιχος τομεάρχης 

Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, δέχθηκε με πολλή χαρά να έρθει, θα κοιτάξει 

λιγάκι το πρόγραμμά της. Το επόμενο διάστημα θα ειναι εδώ μαζί μας να 

αναλύσει το πρόγραμμα και την πολιτική που θα έχει πλέον, που θέλει να 

εφαρμόσει εάν γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ποιος είναι ο στόχος για 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μας δέχθηκε πάρα πολύ καλά και είπε ότι θα είναι 

στη διάθεση μας να είμαστε εκεί. Είχαμε πάει με τον Αντιπρόεδρο, με τον 

Διευθυντή. Οχι, εσύ δεν είχες έρθει. Είχαμε πάει με τον Γιώργο τον 

Αντιπρόεδρο. Ολα καλά, περιμένουμε τώρα από το γραφείο της να κλείσει η 

ημερομηνία αυτή.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Είχαμε συμμετοχή στη διαβούλευση για το καθεστώς του 

αναπτυξιακού νόμου σχετικά με τα κλάστερς.  

 Είχαμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε μία εδώ στον Πειραιά και μία που 

πρόκειται να γίνει την Τετάρτη στην Ελευσίνα, εκδήλωση για τον κανονισμό 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πραγματοποιήθηκε 9/5 σε μας και την 

Τετάρτη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει στην Ελευσίνα με ομιλητή, 

κεντρικό ομιλητή τον κ. Σφακιανάκη. Γνωρίζετε τον κ. Σφακιανάκη, ήταν αυτός 

ο αντιστράτηγος που ήταν στο Ηλεκτρονικό Εγκλημα. Εδώ έγινε μια πάρα πολύ 
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καλή εκδήλωση, την κάναμε 9 του μηνός, η αίθουσα ήταν γεμάτη, είναι πολύ 

τελικά το ενδιαφέρον του κόσμου γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Πρέπει να το 

κάνουμε κι εμείς ως Επιμελητήριο, έχουμε αποφασίσει ως Διοικητική να μπούμε 

σ' αυτή τη διαδικασία, να κάνουμε μια διαγωνιστική διαδικασία, βγάλαμε ένα 

ποσό κι από 'κει και πέρα περιμένουμε να μας έρθουν προτάσεις για να το 

κάνουμε κι εμείς, αλλά ταυτόχρονα και η ενημέρωση είναι καλή γιατί οι 

λογιστές, ο κ. Χιώτης το γνωρίζει πολύ καλά είναι η δουλειά του και πρέπει κι 

αυτός να ενημερώσει τα μέλη του. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά η ενημέρωση καλό 

θα κάνει, όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται έρχονται παρακολουθούν, κάνουν τις 

ερωτήσεις τους και από 'κει και πέρα με τη συζήτηση βγαίνουν αποτελέσματα.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάλιστα. Σχετικά με τις Ομάδες Εργασίας οι οποίες 

συναντούνται έχουν καταθέσει κάποιες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό 

υπηρεσιών του Επιμελητηρίου μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η ομάδα εργασίας εδώ με τον κ. Λυγερό και με τον κ. Πούλο 

έχουν συναντηθεί, πολύ περισσότερο με σας πάρα πολλά στελέχη έχουν κάνει 

τις προτάσεις, η Διοικητική τις παίρνει υπόψη της και κάποιες απ' αυτές τις 

προτάσεις σιγά σιγά θα έρχονται και στο Δ.Σ. για επικύρωση και για υλοποίηση, 

αυτές που μπορούν να είναι υλοποιήσιμες.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σύνταξη Απολογισμού για το 2017. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αυτό θα το πω σε λιγάκι. Είναι κεντρικό θέμα στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Το συντάξαμε, είναι από προτάσεις, η Υπηρεσία μάζεψε ότι δράσεις 

είχαμε κάνει πέρσι και μη νομίζετε, μας έχουν ξεφύγει και πάρα πολλές, αλλά 

αυτές που είναι καταγεγραμμένες θα σας τις πούμε, θα σας τις διαβάσουμε 

μετά. 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γενική Συνέλευση Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε μια πρώτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης των 
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Επιμελητηρίων στην Αθήνα. Ουσιαστικά για κάποιες τροποποιήσεις του νόμου, 

ήταν πρώτη, δεν ήταν κάτι πιο ουσιαστικό. Πιστεύω η επόμενη Γενική 

Συνέλευση θα έχει τις εξελίξεις και θα έχει και τα γεγονότα και τις δράσεις να 

δούμε από το α' εξάμηνο πλέον της λειτουργίας μας με τον καινούριο νόμο.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ωραία. Συμμετοχή στο ΚΕΔΙΠ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ΚΕΔΙΠ είναι το... συμμετέχω εγώ και ο κ. Κωνσταντόπουλος, 

είναι ένα όργανο όπως ξέρετε, είναι το Κέντρο που το έχει ο Δικηγορικός 

Σύλλογος Πειραιά και τα τρία Επιμελητήρια. Είναι ένα κέντρο, το Κέντρο 

Διαμεσολάβησης. Από Σεπτέμβρη και Οκτώβρη θα μπει σε λειτουργία η 

διαμεσολάβηση, θα είναι υποχρεωτικά απο το νόμο κάποιες υποθέσεις θα 

μπαίνουν στη διαμεσολάβηση. Αρα, λοιπόν, εμείς παρ' όλο που έχουμε κάνει 

εκδηλώσεις και πέρσι είχαμε κάνει εδώ εκδηλώσεις με το Δικηγορικό Σύλλογο 

Πειραιά, πρέπει να ξανακάνουμε ακόμα μία εκδήλωση, να μπούμε στο πνεύμα 

της διαμεσολάβησης, δεν χρειάζεται όλα να πηγαίνουν στην αίθουσα του 

δικαστηρίου. Μπορούν να γίνονται εδώ και ίσως και κάποια στιγμή έχουμε πει 

να βρούμε κι ένα χώρο μες στο Επιμελητήριο, να είναι ένας χώρος 

διαμεσολάβησης για να λύνονται οι διαφορές και αν οι λογιστές το προωθήσουν 

αυτό, ειλικρινά θα βοηθήσουν πάρα πολύ και θα πάει πάρα πολύ καλά σαν 

θεσμός να λύνονται πολύ γρήγορα οι υποθέσεις.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάλιστα. Συμμετείχαμε, Πρόεδρε, στη συνάντηση 

εργασίας, εσύ συμμετείχες, για τη σύνδεση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Πειραιά με την αγορά εργασίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, με κάλεσε προσωπικά εμένα αλλά και γενικά το Επιμελητήριό 

μας το Πανεπιστήμιο Πειραιά και αυτοί μπαίνουν πλέον στις διετείς σπουδές, 

μπαίνουν μαζί με το Πανεπιστήμιο αυτό το καινούριο που ιδρύθηκε Δυτικής 

Αττικής, τα δύο ΤΕΙ δηλαδή που ενώθηκαν, προσπαθούν να μπουν σε κάποια 

άλλη μορφή πλέον εκπαίδευσης. Δηλαδή βλέποντας κι αυτοί το πρόβλημα της 
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Τεχνικής Εκπαίδευσης, το πρόβλημα που έχει η χώρα, ότι δεν έχει πλέον 

τεχνίτες, προσπαθούν να μπουν στην κατηγορία των τεχνιτών, να μπουν σε μία 

άλλη, δηλαδή να καλύψουν το κενό του ΤΕΙ και να πάνε και λίγο πιο κάτω. Να 

μπουν μεταξύ ΕΠΑΛ, δηλαδή τεχνικών σχολών με Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, να 

έχουν και τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιά, να κάνουν κάποια διετή 

προγράμματα. Εμείς είμαστε πρωτεργάτες ως Επιμελητήριο, χτυπήσαμε από 

πέρσι τον κώδωνα του κινδύνου και είπαμε ότι δεν μπορεί μια χώρα να 

λειτουργεί χωρίς τεχνική εκπαίδευση. Χωρίς να έχει τεχνίτες, χωρίς να έχει 

μαστόρους, χωρίς να ξαναμπεί πάλι στη λογική ότι να έχει υψηλόβαθμα 

στελέχη, να έχει εργάτες και να μην έχει την μεσαία τάξη αυτή, οι τεχνίτες 

πραγματικά τους έχει ανάγκη και όσοι έχουν επιχειρήσεις που έχουν λιγάκι 

υψηλή τεχνολογία ή σύγχρονα μηχανήματα κι όλα αυτά, το ζουν κάθε μέρα στο 

πετσί τους ή που θέλουν τεχνίτες ακόμα και τους απλούς κάποτε ήταν της 

πλάκας να είσαι ηλεκτροσυγκολλητής, σήμερα ο ηλεκτροσυγκολλητής πρέπει να 

είναι πιστοποιημένος, πρέπει να ξέρει να κολλάει γιατί κολλάει πλέον αγωγούς 

με φυσικό αέριο, είναι θέματα ασφαλείας, θέματα ανθρώπινων ζωών, δεν ειναι 

απλά τα πράγματα. Θέλει τεχνίτες εξειδικευμένους, οι οποίοι μας λείπουν στην 

αγορά, μηχανουργοί, τορναδόροι λείπουν, μας ζητάνε συχνά, πολλές φορές, 

φρεζαδόροι, δηλαδή επαγγέλματα που στηρίζουν την επαγγελματικότητα, αυτά 

έχουν χαθεί από την αγορά. 

 Αρα, λοιπον, εμείς ως Επιμελητήριο πέρσι, με αυτη τη μεγάλη εκδήλωση 

που κάναμε στο Ευγενίδειο και ταρακουνήσαμε τα νερά τότε και τότε, μετά από 

μας πέσανε όλοι πάνω σ' αυτό που λέγεται τεχνική εκπαίδευση και μπήκανε όλοι 

στις λογικές ότι, ξέρεις, αρχίσανε το κουβεντιάζανε, μπήκαν τα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα, μπήκαν άλλα Επιμελητήρια, μπήκε η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων. 

Ολοι μετά μιλάγανε για τεχνική εκπαίδευση. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι και 

τώρα πάλι λάθος το οδηγούμε, λάθος μπλοκάρουμε. Δεν χρειάζεται, είναι πιο 
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απλά τα πράγματα. Η Τεχνική εκπαίδευση είναι απλή. Τα παιδιά πρέπει να 

έρχονται εδώ και θα σας πω τώρα κάτι που έγινε, που σήμερα έχουν 

ταρακουνηθεί όλες οι σχολές ΟΑΕΔ και το κλείνω εδώ. (μικρόφωνα εκτός 

λειτουργίας) 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πρόεδρε, το τελευταίο είναι το επόμενο θέμα που είχαμε 

αυτή τη συνάντηση που είχατε εσείς με την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, την κα Μαρία 

Καραμεσίνη, αυτό δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ωραία. Και το τελευταίο που έχουμε να αναφέρουμε είναι 

ότι συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις όπως το ΕΠΑΛ Εκτίθεται, της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα ΕΠΑΛ του Πειραιά έκαναν μια πολύ ωραία έκθεση κι ακόμα 

νομίζω είναι σε λειτουργία, άρα μπορείτε να πάτε ως την Πινακοθήκη του 

Πειραιά. Εχουν βγάλει όλες οι ειδικότητες, αυτά τα ΕΠΑΛ κάνουν δουλειά και 

είναι το ΕΠΑΛ της Δραπετσώνας, αυτό ήταν πρωτεργάτης αλλά φυσικά τώρα 

είναι το Γραφείο της Δευτεροβάθμιας, ο κ. Μουμούρης, ο οποίος με τον κ. 

Μουμούρη είχαμε πολύ καλή συνεργασία που φτιάξαμε, που κάναμε το 

συνέδριο αυτό το μεγάλο στο Ευγενίδειο. Αλλά όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε από το 

πρώτο που ήρθε και μας βρήκε εδώ, έτσι δεν είναι; Είναι το ΕΠΑΛ 

Δραπετσώνας. Ηρθαν δύο καθηγητές και αυτοί μας είπαν για την μαθητεία και 

από εκεί ξεκίνησε το ενδιαφέρον μας και εμάς και είδαμε το κενό και 

προσπαθήσαμε και ρίξαμε το βάρος μας και έχουν κάνει μια πολύ ωραία έκθεση 

που πραγματικά είναι αξιόλογη. Αυτά τα παιδιά δείχνουν ότι μπορούν να έχουν 

δυνατότητες και μπορούν να κάνουν πράγματα. 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αυτές ήταν οι ενέργειες 16/4 έως 14/5.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν έφυγε ένα έγγραφο, το ξεχάσαμε, δεν το γράψαμε, τα 

βλέπετε τώρα και στις εφημερίδες και στα δελτία τύπου, έφυγε η θέση μας του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά μαζί με τους φορείς του Πειραιά, δηλαδή 

τους φορείς που ασχολούνται με τη ναυπηγοεπισκευή όπως είναι ο ΣΕΝΑΒΙ, το 

σωματείο ΣΕΝΑΒΙ, όπως είναι το σωματείο των ναυπηγείων του Περάματος, 

από εμάς και όλες αυτές οι κουβέντες που έγιναν τόσο καιρό βγάλαμε κάποιες 

συγκεκριμένες θέσεις για να μην γίνει ναυπηγείο, η Cosco να μην κάνει 

ναυπηγείο. Δηλαδή η Cosco ν' αφήσει να δουλεύει ελεύθερα η ζώνη όπως 

δούλευε πριν, να υπάρχει αυτό το καλό το στοιχείο, το οποίο ερχόταν ένας 

πλοιοκτήτης και μπορούσε να πάρει προσφορά από 10, από 20 επιχειρήσεις και 

να ζητήσει την καλύτερη για να μπορεί να επισκευάσει το πλοίο του και να μην 

φτάσουμε στο σημείο τώρα να έχει η Cosco ένα ναυπηγείο και όλοι οι Ελληνες 

βιοτέχνες και μικροί επισκευαστές να είναι πλέον υπάλληλοι της Cosco. Δηλαδή 

στην ουσία να τους δίνει δουλειές και όπου θέλει αυτή να δίνει δουλειές και 

αυτή να μοιράζει την πίτα.  

 Εμείς, η σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού είναι συγκεκριμένη, λέει ότι 

η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος παραμένει όπως ήταν, δηλαδή 

ελεύθερη ζώνη στην ουσία να μπορούν να μπουν όσοι είναι γραμμένοι στο 

μητρώο και να μπορούν να φέρνουν πλοία, να γίνεται κυκλική πορεία της 

δεξαμενής, των δεξαμενών, δηλαδή να μπορεί να την πάρει οποιοσδήποτε 

ναυπηγοεπισκευαστής πλοιοκτήτης και να βάζει το πλοίο του για επισκευή και 

να μπορεί να δουλεύουν όλα τα συνεργεία και όλα τα καρνάγια ελεύθερα.   

 Αυτή ήταν η θέση μας, αυτή κοινοποιήσαμε, είναι οι θέσεις των μελών 

μας και πάνω σ' αυτή τη λογική στείλαμε κι εμείς ένα δελτίο τύπου που 

πραγματικά παίζει παντού.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ενημερώνουμε ότι ο σύμβουλος του Β.Ε.Π., κ. Γεώργιος 

Χαλόφτης, έχει υποβάλει την παρσίτησή του από το Δ.Σ. για επαγγελματικούς 

λόγους και έχει προσκληθεί από την υπηρεσία ο αντικαταστάτης του. 

 

7α. Ενημέρωση για την έναρξη διαδικασιών για τη συμμόρφωση του 

Επιμελητηρίου με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (καταληκτική ημερομηνία 25/05/2018). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασια εφαρμογής 

του Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα και παράλληλα συνεχίζουμε τις 

ενημερώσεις προς τα μέλη μας σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 

7β. Συγκρότηση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής 

-Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ανδριανό Μιχάλαρο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς είμαστε τρία άτομα απο το Επιμελητήριο το δικό μας. Είμαι 

εγώ δηλαδή, η Αντιγόνη και η Χριστίνα. Απο άλλα Επιμελητήρια, της Αθήνας 

δηλαδη έχουν μπει 5. Εμείς έχουμε από 3 το Εμποροβιομηχανικό και το 

Βιοτεχνικό, το Επαγγελματικό που έχει περισσότερα μέλη έχει 4. Είμαστε 25 

άτομα σώμα.  

 Το καλό με αυτή την υπόθεση είναι ότι εγώ αυτούς όλους τους 

ανθρώπους που ασχολούνται με την Περιφέρεια τους ξέρω γιατί ήμουν πολλά 

χρόνια, 12 χρόνια στη Νομαρχία και όλοι αυτοί, έχω συνεργαστεί με όλους 

αυτούς  και ξέρω πώς λειτουργεί πολύ καλά το Περιφερειακό και το 

Νομαρχιακό, γιατί είναι τα ίδια πρόσωπα, ίδιες λειτουργίες, ίδιες ομάδες, είχαμε 

συνεργασίες. Δηλαδή η πλειοψηφία, το 50%, το 60% των περιφερειακών 

συμβούλων είναι γνωστοί μου και έχουμε συνεργαστεί χρόνια πολλές φορές, σε 
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πολλά επίπεδα. Δηλαδή το γνωρίζω το κομμάτι πολύ καλά και μπορώ να 

προσφέρω. Ευχαριστώ πολύ. 

 

7γ. Ενημέρωση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 

δικτύωση και επικοινωνία του διακρατικού προγράμματος NEWBRAIN 

(λήξη προσφορών 18/05/2018). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε εξέλιξη το ευρωπαϊκό διακρατικό 

πρόγραμμα NEWBRAIN και ότι το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης 

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά θα υποβάλει πρόταση για την 

υλοποίηση της δράσης για τη δικτύωση και την επικοινωνία. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε τα θέματα, γιατί είπαμε κι εμείς 

πάρα πολλά για τον Απολογισμό κι αυτά, έχετε κάτι να πείτε εσείς; Και εκτός 

ημερησίας διάταξης αν έχετε θέμα. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Εμείς ποια είναι η θέση μας. Εκεί εμπλακήκανε και άλλοι φορείς. Εμάς η 

θέση μας ήταν πιο πολύ στο κομμάτι της Ναυπηγοεπισκευής και της Ναυπηγικής 

Ζώνης. Από 'κει και πέρα εδώ υπάρχουν θετικές γνώμες, υπάρχουν και 

αρνητικές. Η δικιά μας θέση, δεν μπορούμε να εμπλακούμε γιατί ειναι το 

κομμάτι πιο πολύ των άλλων Επιμελητηρίων που είναι εμπορικά, γιατί αφορά 

καταστήματα λιανικής, θα πάει να γίνει όπως είναι στο αεροδρόμιο. Δεν είναι 

αρνητικό όμως αυτό. Δεν είναι αρνητικό γιατί ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Μώραλης, 

σε μια συνάντηση είπε κάτι που λέει, ρε παιδιά, έχουμε κόσμο, έχουμε κόσμο 

τον οποίο αυτη τη στιγμή δεν μπαίνει στον Πειραιά και δεν θα μπαίνει μετά; Δεν 

έχουμε. Τώρα μιλάμε ότι θα έρθουν ακόμα δύο μεγάλα κρουαζιερόπλοια, θα 

γίνουν προβλήτες και θα γίνουν και τέσσερα πεντάστερα ξενοδοχεία. Αρα, 
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λοιπόν, θα έρχεται κάποιος κόσμος. Να πούμε τώρα ότι αυτό τον κόσμο που θα 

έρθει, που τώρα δεν τον έχουμε, που θα έρθει να του πούμε ότι, ξέρεις, δεν θα 

βγεις στον Πειραιά, πάλι είναι λάθος. 

 Δηλαδή αυτός ο κόσμος, μα μέσα θα είναι κλειδωμένοι; Δεν θα βγουν; 

Θα βγουν. Δεν μπορεί, κάπου θα πάνε μια βόλτα. Δεν θα είναι μαντρωμένοι. 

Δηλαδή εκεί και γενικά ήταν μπερδεμένοι και οι φορείς του Πειραιά. Δηλαδή 

ακόμα και ο Εμπορικός Σύλλογος είναι μπερδεμένοι οι φορείς. Εμείς όμως, 

επειδή δεν είναι στα δικά μας χωράφια και δεν μπορούσαμε να έχουμε και 

τέτοια θέση γιατί ήταν ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, ήταν τα άλλα 

Επιμελητήρια, αυτοί αντιδρούσαν ότι θα γίνουν κάποια μαγαζιά μέσα, κάτι 

τέτοια. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Γενικά ήταν σε διαβούλευση και όλοι 

είχαν τις ενστάσεις τους. 

 Εμείς είχαμε όμως σοβαρό θέμα, γιατί εμείς, το λέει η παραχώρηση 

σύμβασης, η σύμβαση παραχώρησης λέει ότι η ζώνη του Περάματος θα 

παραμείνει, θα γίνει εκσυγχρονισμός, θα μπουν καινούριοι γερανοί, θα μπουν 

καινούριες υποδομές, θα έρθουν καινούριες δεξαμενές, αλλά θα λειτουργεί όπως 

λειτουργούσε πριν. Δηλαδή θα είναι μια ελεύθερη ζώνη. Θα μπορεί όποιος είναι 

στο Μητρώο να μπαίνει και να εργάζεται. Δεν θα έχει ένας συγκεκριμένος το 

ναυπηγείο και θα βάζει όποιον γουστάρει μέσα και ό,τι κάνει και όλοι οι 

υπόλοποι θα μένουν απέξω. Και αυτή τη θέση στηρίζουμε. Τώρα, αν μπούμε 

στη διαδικασία να πούμε και τα μαγαζιά αν θα γίνει Mall, δεν μπορούμε να 

πούμε γιατί πάμε σε άλλα χωράφια και θα μας πουν, παιδιά...  

 Πάντως, οι άνθρωποι της αγοράς λένε ότι αυτός ο κόσμος θα περνάει και 

από τον Πειραιά, γιατί δεν θα πηγαίνουν όλοι... Το θέμα ειναι πώς θα το 

εκμεταλλευθούμε και τι δράσεις θα κάνει η κοινωνία του Πειραιά για να φέρει 

τον κόσμο επάνω, να λειτουργήσει το Μουσείο σωστά, να δουλεύει τα 

απογεύματα, να αρχίσει να κάνει ο Δήμος, εμείς τα Επιμελητήρια αν χρειαστεί 
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να κάνουμε κάποιες άλλες μορφές εκδηλώσεων, κάτι τέτοιο, να βάζουμε κάτι 

περισσότερο. Αυτό είναι προτάσεις που είναι στο χέρι μας αυτόν τον κόσμο να 

τον φέρουμε κοντά.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να υπάρχει ένας πόλος έλξης για να μπορεί να μένει ο 

κόσμος. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλη, κάνει μια ερώτηση η Χριστίνα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά)  

 Για το ΓΕΜΗ δεν υπάρχει τρόπος εξόφλησης με άλλον τρόπο εκτός από 

την κατάθεση στην τράπεζα. Βάζουμε και τον αριθμό, τον κωδικό πληρωμής. 

Είναι για κάθε χρόνο, φαίνεται δηλαδή όποιος έχει πληρώσει '15, '16, '17, για 

κάθε χρόνο έχει ξεχωριστό κωδικό πληρωμής. Και φαίνεται, αλλά αυτός ο 

τρόπος είναι. Δεν υπάρχει  δυνατότητα να εξατομικεύονται οι πληρωμές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκανε μια ερώτηση η Χριστίνα. Κάνε την ερώτηση πάλι, Χριστίνα, 

για να την ακούσει και ο Δημήτρης. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, εντάξει, δεν το έχει υπόψη του γιατί το έχουμε ολοκληρώσει 

τώρα τελευταία και απλώς σας το λέω για να το έχετε υπόψη.  

 Η εξόφληση είναι εφάπαξ. Δεν υπάρχει διακανονισμός, τελείωσε, σε ό,τι 

αφορά το ΓΕΜΗ. Σε ό,τι αφορά τις συνδρομές, μπορούμε να κάνουμε, κατά 

παράβαση αλλά μπορούμε να το κάνουμε.  Δεν έχουμε... Αλλά σε ό,τι αφορά το 

ΓΕΜΗ δεν υπαρχει τρόπος γιατί τα χρήματα που καταθέτετε στην τράπεζα, στο 

λογαριασμό, είναι λογαριασμός της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων, 

πηγαίνουν στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων και από εκεί έρχονται στα 

Επιμελητήρια, ωραία; (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Αλλά όχι ομως για το ΓΕΜΗ. Ξαναλέω, και γι' αυτό Δημήτρη είναι λάθος 

να πηγαίνετε απο παράταση σε παράταση, απαιτούν οι Διοικήσεις των 

Επιμελητηρίων τώρα να πιέζουν το Υπουργείο να πηγαίνει πίσω πίσω η όλη 
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υπόθεση γιατί στο τέλος θα συσσωρευθούν χρήματα, οι άνθρωποι δεν θα 

μπορούν να πληρώσουν, ενώ τώρα είναι 30 ευρώ, είναι 50, είναι 100, δεν ξέρω. 

Μετά δεν θα μπορούν να πληρώσουν και μετά θα τρέχουμε να κάνουμε 

διακανονισμούς, να κάνουμε ειδικές ρυθμίσεις, όπως συνήθως γίνεται στην 

Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό καλά είναι να κοπεί. 

 Τώρα εμείς τι κάνουμε. Προσέξτε. Σας έλεγα ότι ... της ΚΕΕΕ για το 

ΓΕΜΗ δεν περιλαμβάνει δυνατότητα αποστολής μαζικών επιστολών στα μέλη 

και να φαίνεται ο χρόνος οφειλής κάθε φορά. Βγαίνει ταυτότητα οφειλής αλλά 

βγαίνει εδώ που σας τη δίνουμε εμείς στους επιχειρηματίες και πάνε και τις 

πληρώνουν για κάθε έτος. Τι κάναμε εμείς τώρα σαν Υπηρεσία. Αυτό το έχουμε 

κάνει.... Μαζέψαμε όλες τις ταυτότητες οφειλών κατά έτος, για κάθε ... και 

μπαίνει μία ενημερωτική επιστολή παράλληλα με την ταυτότητα οφειλής κατ' 

έτος στον επιχειρηματία εξατομικευμένη και θα πηγαίνει στον καθένα. Οχι στους 

λογιστές. Θα πηγαίνει στον καθένα, στη διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει. 

Λοιπόν, εκεί παρακολουθούμε αν όντως έχουν παραληφθεί οι επιστολές και αν 

έχουν ανταποκριθεί και αν έρχονται να πληρώσουν, τα παρακολουθούμε ολα 

αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό το κάνουμε εμείς, έχουμε αναθέσει στο πρόσωπο 

που κάνει αυτή τη δουλειά και προχωράμε έτσι. Θα έρθει όμως στην επιστολή 

ταυτότητα οφειλής για κάθε χρόνο. Και παίρνει την ταυτότητα οφειλής και πάει 

στο κατάστημα το οποίο έχει, που συνεργάζεται με την τράπεζα οποιαδήποτε ή 

μέσω taxis και καταθέτει.... 

 Υπάρχει τρομερή σύγχυση στο Υπουργείο και στις επιχειρήσεις και στα 

Επιμελητήρια τι είναι συνδρομή. Προσέχτε τώρα τι ερμηνείες δίνονται σ' αυτά. 

Οποιος διαβάσει τη λέξη τι είναι συνδρομή, καταθέτεις για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα ένα αντίτιμο, μέσα στο οποίο λαμβάνεις ορισμένες υπηρεσίες, 

όπως έχεις τη συνδρομή στο σωματείο σου, ή όπως έχεις τη συνδρομή στο 

Επιμελητήριο καταθέτεις μια φορά το χρόνο, πόσο είναι 5, 10, 20, 50 ευρώ, 
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πόσο είναι, 100, και παίρνεις κάποιες υπηρεσίες. Οσοι είναι μέλη του σωματείου 

παίρνεις τις υπηρεσίες που σου παρέχει το σωματείο. Οσοι είναι μέλη του 

Επιμελητηρίου παίρνεις τις υπηρεσίες που σου παρέχει το Επιμελητήριο.  

 Μετά από τις 12/12/12 που καταργήθηκε η υποχρεωτική εγγραφή στα 

Επιμελητήρια, αργότερα άλλαξε η νομοθεσία και έγινε, καταργηθήθηκε και η 

υποχρεωτική συνδρομή στα Επιμελητήρια όλο αυτό έχει δημιουργήσει τρομερή 

σύγχυση. Και έρχονται τώρα στο Υπουργείο και λέει καθιερώνει μια συνδρομή 

αλλά θα πρέπει να είναι ανταποδοτική. Και την καταβάλλεις αυτή τη συνδρομή, 

την καταβάλλεις μόνον όταν απολαμβάνεις ανταποδοτική υπηρεσία. Αρα, μέσα 

σε ένα χρόνο αν έρθει κάποιος και ζητήσει ένα πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου 

για μια εξειδικευμένη δουλειά, θα πληρώσει μονο τη συγκεκριμένη υπηρεσία την 

οποία αιτείται και δεν θα δώσει συνδρομή. Αυτή είναι μια κοστολογημένη 

υπηρεσία, την οποία την παρέχει το Επιμελητήριο όταν τη ζητήσει κάποιος. Αρα, 

δεν είναι συνδρομή και είναι λάθος να λέμε για συνδρομές, ότι αυτές είναι 

συνδρομές. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει το Υπουργείο, να ξέρει με τι έχει 

να κάνει.  

 Η δικιά μου αντίληψη ως πρόεδρος των εργαζομένων και...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε καταρχήν συγχαρητήρια, ξέχασα να το πω, χίλια 

συγγνώμη Πρόεδρε, είχαμε εκλογές στο σωματείο των εργαζομένων των 

Επιμελητηρίων της χώρας και ξαναεκλέχθηκε Πρόεδρος ο Μιχάλης ο διευθυντής 

μας. Εχει γίνει δικτάκτορας εκεί πεντακόσια χρόνια. Συγχαρητήρια. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  

 Κι εμείς σαν Ομοσπονδία βαδίζουμε... ... η συνδρομή να είναι 

υποχρεωτική, να την βάλουν 5 ευρώ; 5 ευρώ και μέσω αυτής να δώσουμε τη 

δυνατότητα σε όλα τα μέλη να ενημερώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
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Δεν χρειάζεται να έχεις και συνδρομή για το ΓΕΜΗ και συνδρομή για τα 

Επιμελητήρια και ... Αυτό κανονικά είναι επιβάρυνση των επιχειρηματιών, δεν 

πρέπει. Τα Επιμελητήρια αν ακολουθήσουν τη διαδικασία του να εισπράττουν τα 

χρήματα ...  Και αν κάποιο Επιμελητήριο θέλει, μπορούμε να το κάνουμε κι 

εμείς, να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα μέλη του ... Παραδείγματος 

χάριν εμείς εδώ έχουμε την νομιμοποίηση των σημάτων. Την κάνουμε μόνον 

εμείς, δεν την κάνει άλλο Επιμελητήριο. Γι' αυτό παίρνουμε ως αμοιβή μας, λίγα 

είναι βέβαια, 40 ευρώ ως αμοιβή για την δουλειά που κάνουμε. Επίσης 

παρέχουμε ηλεκτρονική υπογραφή. Γι' αυτό παίρνουμε 20 ευρώ. Αρα, τέτοιου 

είδους υπηρεσίες μπορεί κάποιος να τις πάρει και να τις αξιοποιήσει προς όφελός 

του.  

 Κοιτάξτε, δώσαμε μια περισσότερη αξία τώρα να εισπράξουμε τα 

χρήματα που αφορούν τις ατομικές επιχειρήσεις γιατί στο τέλος της χρονιάς θα 

δείτε ότι μάλλον θα χρειαστεί να κάνουμε ... Αλλά για να εισπράξουμε... Γιατί 

δεν θέλουμε στο τέλος να συσσωρευθούν οφειλές ... και να μην μπορούν να 

ανταποκριθούν ... Εμείς ως υπηρεσιακοί παράγοντες έχουμε υποχρέωση από το 

νόμο να κάνουμε τη δουλειά αυτή γιατί αλλιώς διωκόμαστε για απιστία και από 

την άλλη πλευρά και οι Διοικήσεις και οι υπεύθυνοι εδώ πέρα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι Πρόεδροι των Τμημάτων θέλουν να πουν κάτι; Ο κ. Χιώτης.  

ΧΙΩΤΗΣ: ...πιο πολύ τους ενδιαφέρει να τους δώσουμε υπηρεσίες που θα τους 

κάνουν εύκολη τη ζωή παρά το 30 ή το 50 να τους το κάνουμε 20. Αυτό ειναι 

το θέμα. Δηλαδή δίνω 50 και τι παίρνω; Οταν του πει, έλα εδώ, έχω 

ηλεκτρονική υπογραφή, έχω το ένα, έχω το άλλο, δεν θα τσινήσει για μισό 

ευρώ. ... να παρέχουμε περισσότερες υπηρεσίες. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κι εγώ αυτό λέω τώρα, Μάριε. Λέω ότι με τα χρήματα αυτά που θα 

πληρώνουν οι άνθρωποι, μπορούμε να παρέχουμε πολύ περισσότερες 

υπηρεσίες. Αυτό ειναι το κύριο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι αν έχετε κάποια παιδιά από τον κύκλο σας δικηγόρους, τα 

οποία είναι στο Εμπορικό Δίκαιο και θέλουν να κάνουν την πρακτική τους εδώ 

έχουμε ζητήσει και μας έχουν εγκριθεί δυο θέσεις εδώ, θα μπορούν να είναι για 

ένα χρόνο εδώ. Το έχουμε βάλει και στο Διαδίκτυο. (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

 Ο κ. Πούλος. 

ΠΟΥΛΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαχαρία, επειδή είσαι λογιστής, ξέρεις τώρα η διαδικασία γίνεται 

από εσάς. Δηλαδή την εγγραφή του μέλους την κάνεις εσύ. Απλώς να μας 

δίνετε το μέιλ, δηλαδή όταν γράφεται εδώ πέρα, ή το τηλέφωνό τους το κινητό 

να μπορούμε να τους στέλνουμε ένα μήνυμα, κάτι να ερχόμαστε σε επαφή μαζί 

τους. Πολλές φορές όταν πήγαμε και τώρα στη διαδικασία των εκλογώ να 

πάρουμε τηλέφωνο κάποιον, βρίσκαμε ότι ήταν τηλέφωνα των λογιστών, δεν 

ήταν των επιχειρηματιών. Δηλαδή παίρναμε τηλέφωνα λογιστικά γραφεία. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ... για το Πέραμα. Δηλαδή τα 3/4 των δράσεων 

θεωρώ, Πρόεδρε, είναι βέβαια πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται αλλά θέλω να 

πω ότι υπάρχουν κι άλλα επαγγέλματα, τα οποία παράγουν πλούτο σ' αυτη τη 

χώρα. Θα πρέπει να δούμε κι άλλα επαγγέλματα και να ξεκινήσουμε τις 

διαδικασίες αυτές όπως είναι επαγγέλματα ο κλιματισμός, οι υδραυλικοί, 

ορειχάλκινα προϊόντα, τα οποία πραγματικά διψούν και θέλουν να αναδείξουν 

τα προϊόντα τους κατά καποιο τρόπο. Εχουμε υποχρέωση σαν Διοικητική 

Επιτροπή και σαν Διοικητικό Συμβούλιο όλα αυτά τα πράγματα να τα δούμε κι 

αυτά.  

 Επίσης, είχαμε πει Πρόεδρε, πριν 6-7 μήνες, να κάναμε μία επαφή με 

τους Κύπριους. Η Κύπρος είναι μια αγορά η οποία μπορεί να δώσει ανάσα σε 
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δικούς μας συναδέλφους, δικα μας μέλη. Αυτό πρέπει να το δρομολογήσουμε 

και κάποια στιγμή να έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι 

άνθρωποι δικοί μας, είναι αδέλφια μας, θεωρώ ότι θα μας στηρίξουν και θα 

αλληλοστηριχθούμε.  

 Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και καληνύχτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Δημήτρη. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου, 

διάλογοι) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΜΗ: Εγώ ήθελα να πω δυο λόγια όσον αφορά το Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο και το Κέντρο Υποστήριξης των Επιχειρήσεων. Είναι μία θέση 

που έχει δημιουργηθεί, που νομοθετήθηκε τον τελευταίο χρόνο, ουσιαστικά 

είναι η πρώτη φορά που  υπάρχει θέση μέσα στα Επιμελητήρια των υπευθύνων 

των Γενικών Εμπορικών Μητρώων και της Υποστήριξης των Επιχειρήσεων. 

 Χωρίς να θέλω βέβαια να υποτιμήσω σε καμία περίπτωση το προσωπικό 

το οποίο δουλεύει άριστα, κυρίως στο δικό μας Επιμελητήριο, το τονίζω αυτό, 

το τονίζω και προσωπικά τους συγχαίρω, έχουμε έναν τομέα στο ΓΕΜΗ το 

οποίο δουλεύει πολλές φορές θαυμαστά μπορώ να πω, όμως, η νομοθέτηση 

αυτής της θέσης του Υπευθύνου του ΓΕΜΗ έχει δημιουργήσει το εξής καλό, 

ποιο είναι αυτό το καλό. Είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς σαν Υπεύθυνοι των 

ΓΕΜΗ εποπτεύουμε ουσιαστικά την εύρυθμη λειτουργία και σε κάποιες στιγμές 

παρεμβαίνουμε με κάποιες προτάσεις όπως αυτές που ακούστηκαν 

προηγουμένως από εσάς παρά πολύ εύστοχα, τις οποίες εμείς αν μη τι άλλο 

είμαστε υποχρεωμένοι να τις μεταφέρουμε στα αρμόδια πάντα όργανα και με 

τον Διευθυντή μας εδώ πέρα και με τον Πρόεδρό μας εδώ, αλλά και παραπάνω 

όπου μας δοθεί η ευκαιρία. 

 Αυτό που ήθελα να σας πω λοιπόν είναι ότι το ΓΕΜΗ έχει μεγάλο και 

πρέπει να έχει μεγάλο ανταποδοτικό χαρακτήρα. Στις συζητήσεις που κάνουμε 
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ήδη προσπαθούμε να το αναβαθμίσουμε πανελλαδικά το ΓΕΜΗ και το Κέντρο 

Υποστήριξης Επιχειρήσεων και σας αναφέρω ενδεικτικά αυτό που συζητήσαμε 

προχθές μάνι μάνι είναι η ηλεκτρονική πλέον σύσταση των επιχειρήσεων. 

Φανταστείτε τι δυναμικές θα δώσουμε με αυτό τον τρόπο, καταλαβαίνετε. Μέσα 

ουσιαστικά σε μερικά λεπτά να γίνονται ηλεκτρονικά οι συστάσεις των 

επιχειρήσεων. Το συζητήσαμε πολύ σθεναρά αυτό με το Γενικό Γραμματέα, 

πέσανε οι προτάσεις απ' όλους τους υπεύθυνους πανελλαδικά και βρήκαν πολύ 

θετική ανταπόκριση. 

 Επίσης, η δημιουργία παρατηρητηρίου επιχειρηματικότητας. Στοχεύεται 

άμεσα μέσα από το ΓΕΜΗ η επιχειρηματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, 

να δοθούν στοχευμένες μέθοδοι και όχι να μιλάμε γενικά πλέον για εμπορικά 

μητρώα, για υποστήριξη... Γίνεται στοχευμένα και βοηθάει πάρα πάρα πολύ το 

ΓΕΜΗ στην συγκεκριμένη περίπτωση.  

 Επίσης, πέσανε οι υπογραφές, τώρα την επόμενη εβδομάδα πέφτει και η 

δεύτερη υπογραφή ουσιαστικά από το Υπουργείο, για την εφαρμογή του ΚΥΕ, 

του Κέντρου Υποστήριξης  Επιχειρήσεων. Και σε βάθος εξαμήνου ξεκινάει 

πιλοτικά το πρόγραμμα Κέντρου Εξυπηρέτησης των Επιχειρήσεων. Λοιπόν, είναι 

πολύ σημαντικές οι πρωτοβουλίες και αυτό ουσιαστικά δίνεται μέσα από εμάς 

πλέον που εποπτεύουμε όλο το σύστημα και που φυσικά μέσα από τα μέλη μας 

έχουμε μία ανταπόκριση και αυτό είναι κάτι που εδώ χρειαζόμαστε και τη δική 

σας τη βοήθεια, διότι εάν δώσουμε στον κόσμο, στα μέλη μας ουσιαστικά και 

καταλάβουν ότι το Εμπορικό Μητρώο, το ΓΕΜΗ δεν είναι μόνο κάτι το οποίο 

εισπράττεται αλλά έχει και θέση ανταποδοτικότητας, θεωρώ ότι έτσι σιγά σιγά 

θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα μέλη μας στο επίπεδο αυτό που αρμόζει 

σε ένα Επιμελητήριο. 

 Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Να πω μια κουβέντα για αυτό. Στο θέμα των ηλεκτρονικών 

εγγραφών των νέων επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι φαίνεται καλό εκ 

πρώτης όψεως, εμείς έχουμε εκφράσει αντίρρηση. Οι εργαζόμενοι. Οχι στην 

υλοποίησή του. Αυτή είναι πάρα πολύ καλή και έτσι πρέπει να γίνει. Ηταν 

πρότασή μας. Αλλά επειδή δεν το έχετε δει ακόμη, πίσω από τα έσοδα, από την 

εγγραφή αυτή των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, δεν θα πηγαίνουν στα 

Επιμελητήρια. Θα πηγαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Αρα, εδώ εμπλέκουν 

δηλαδή εμμέσως τα Επιμελητήρια στον κρατικό προϋπολογισμό. Και αυτό θα 

είναι πλήγμα για τα Επιμελητήρια.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΜΗ: Εδώ είναι συλλογική προσπάθεια.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Απλά το λέω τώρα... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συναδελφοι, το συμβούλιο έλαβε τέλος. Ευχαριστούμε 

πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.  
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