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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ   ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ   ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ   ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

      ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

 

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: Ξεκινάει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 09/07/2018. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά της 09/07/2018 και 

παρακαλούμε για την έγκρισή τους.  Εγκρίνονται; 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα πρακτικά της 09/07/2018. 
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ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Συμμετοχή στην 83η Δ.Ε.Θ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχθές ήρθαμε από πάνω, το περίπτερό μας είναι όλη τη βδομάδα 

εκεί, είναι ένα πάρα πολύ καλό περίπτερο. Συμμετέχουν επιχειρήσεις δικές μας 

με μέλη μας, οκτώ επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις είναι οι περισσότερες 

βιοτεχνικές, σχεδόν όλες βιοτεχνικές. Είναι προϊόντα που παράγονται δικά μας, 

έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Ξέρετε τα έκτροπα που έγιναν εκεί μετά τη 

Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Το 

θέμα είναι ότι αυτά γίνονται κάθε χρόνο, εμάς η θέση μας με ένα δελτίο τύπου 

είναι ότι η Εκθεση πρέπει να ξαναβρεί το δικό της χαρακτήρα, οι εξαγγελίες οι 

πολιτικές κι όλα αυτά πρέπει να γίνονται στη Βουλή. Αυτό πληρώνουμε όλοι, 

πληρώνουμε μια Βουλή για να γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουν 

στην Εκθεση της Θεσσαλονίκης, η Εκθεση της Θεσσαλονίκης πρέπει να γίνει 

ξαναγίνει η μεγαλύτερη Εκθεση των Βαλκανίων και να βρει ακριβώς το δικό της 

και τον πραγματικό της ρόλο. Και αυτή ήταν η θέση μας, το βγάλαμε και προς 

τα έξω και ταυτόχρονα η θέση μας ως Επιμελητήριο στη Γενική Συνέλευση που 

έγινε στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων στη Θεσσαλονίκη είναι ότι τώρα με 

το υπό σύσταση καινούριο Υπουργείο Βιομηχανίας ότι εμείς ζητάμε ότι το 

Υπουργείο Βιομηχανίας να έχει κοντά του και την Τεχνική Εκπαίδευση, να έχει 

κοντά του, να είναι ένα πραγματικό Υπουργείο Βιομηχανίας, να ξαναξεκινήσει 

πάλι η διαδικασία της παραγωγής, να είναι κοντά στα Επιμελητήρια, κοντά στα 

δικά μας Βιοτεχνικά και παραγωγικά Επιμελητήρια και να είναι ένα Υπουργείο 

που να είναι κοντά στον βιοτέχνη και να μη λέγεται Βιομηχανίας, να λέγεται 

Υπουργείο Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας, Μεταποίησης. 
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 Το θέμα είναι ότι ανέλαβε ένας Υπουργός που είναι ο Πιτσιόρλας, ο 

οποίος ο Πιτσιόρλας είναι φίλος του Επιμελητηρίου μας, μπορούμε με αυτόν να 

συνεργαστούμε, βρεθήκαμε και πάνω, ήρθε στο περίπτερό μας, μπορούμε να 

κάνουμε κάποια πράγματα. Μακάρι να μπορέσουν να μας ακούσουν λιγάκι, να 

υλοποιηθούν κάποια πράγματα. 

 Πάντως, η παρουσία μας είναι πάρα πολύ καλή ως Επιμελητήριο και 

όποιος ανέβει Θεσσαλονίκη, αν ανέβει πάλι όλη τη βδομάδα θα είναι το 

περίπτερό μας εκεί, καλό είναι να περάσει κι από 'κει και να δει το περίπτερό 

μας. 

  

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Αμοιβές πραγματογνωμόνων. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο διευθυντής έχει το λόγο. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οπως γνωρίζετε, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 

πραγματογνώμονες και κάθε φορά που ζητιέται να διενεργηθεί 

πραγματογνωμοσύνη ορίζεται, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης ορίζεται ο 

αντίστοιχος πραγματογνώμονας. Επειδή όμως δεν έχει οριστεί ακριβώς το ποσό, 

μάλλον μέχρι τώρα το ποσό αμοιβής του πραγματογνώμονα ήταν γύρω στα 100 

ευρώ, 100 ευρώ από τα οποία 40 έπαιρνε ο πραγματογνώμονας, 40 έπαιρνε ο 

γραμματέας και 20 έμεναν στο Επιμελητήριο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ 

χαμηλό το ποσό, κάποιος που ορίζεται πραγματογνώμονας χάνει όλη τη μέρα 

του για να διεκπεραιώσει μια τέτοια υπόθεση. Εισηγούμαστε λοιπόν σήμερα να 

καθοριστεί το ποσό στα 200 ευρώ, ούτως ώστε να μπορεί ο πραγματογνώμονας 
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που ορίζεται, σε κάθε περίπτωση, να παίρνει το 40%. Να ασχοληθεί σοβαρά και 

να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη και, τέλος πάντων, να έχει μια αξιοπιστία και 

η πραγματογνωμοσύνη. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, δέχεται το σώμα να είναι η αμοιβή 200 ευρώ η 

πραγματογνωμοσύνη;  

Ομόφωνα το Δ.Σ. δέχεται την εισήγηση της υπηρεσίας για τον καθορισμό 

του ποσού της πραγματογνωμοσύνης στα 200 ευρώ. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να σας ενημερώσω για κάτι, δεν είναι στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. Απλώς έγινε μια προσφυγή από το κομμάτι των 

ναυπηγοεπισκευαστών και από το ΣΕΝΑΒΙ, από την Ομοσπονδία ταυτόχρονα και 

από εμάς, από το σωματείο και από το Επιμελητήριό μας, γιατί η Cosco ενώ είχε 

υπογράψει την σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού ότι θα άφηνε τη ζώνη να 

είναι ελεύθερη, να μπορούν να δουλεύουν οι επισκευαστές, ζήτησε να κάνει ένα 

δικό της ναυπηγείο. Αυτό φυσικά το δικό της ναυπηγείο θα σήμαινε ότι θα 

περιόριζε πλέον τη δραστηριότητα των μικρών επιχειρήσεων των δικών μας και 

θα έδινε τη δουλειά και θα τη μοίραζε εκεί όπου ακριβώς ήθελε αυτή, χωρίς 

πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουν τα μικρά καρνάγια ή να 

δουλεύουν οι επισκευαστές οι δικοί μας. 

 Πήγε σε μία επιτροπή που υπάρχει του κράτους μας και πέρασε η θέση η 

δικιά μας με 9-1. Ο ένας που ψήφισε ήταν ο ΣΕΒ αρνητικά της θέσης. Οι 

υπόλοιπες 9 από την επιτροπή ήταν θετικές προς εμάς. Η θέση μας εγώ πιστεύω 

ότι είναι ότι εάν θέλει πραγματικά να κάνει ναυπηγείο η Cosco, καλοδεχούμενη, 

υπάρχει το Ναυπηγείο του Σκαραμαγκά, το Ναυπηγείο της Ελευσίνος, είναι 
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έτοιμο ναυπηγείο, μπορεί να πάει εκεί και να το πάρει και να αφήσει τη ζώνη να 

δουλεύει ελεύθερα.  

 Απλώς σας ενημερώνω ότι καταφέραμε και κερδίσαμε μία μάχη, πιστεύω 

ότι δεν είμαστε ενάντια των μεγάλων επενδύσεων, σας είπα και πάλι. Μακάρι να 

πάρει, υπάρχουν ναυπηγεία έτοιμα, μπορεί να τα πάρει και να ξεκινήσει να 

δουλέψει και με έτοιμους εργαζόμενους και με εξειδικευμένο προσωπικό κιόλας. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Επένδυση διαθεσίμων, διαχείριση μισθοδοσίας προσωπικού 

(Μεταφορά στην Τράπεζα Ελλάδος). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα διαθέσιμά μας, θα σας τα πει και ο Οικονομικός Επόπτης, θα 

σας τα πει και ο Διευθυντής, και όλη η διαχείριση μισθοδοσίας, καλό είναι να 

μεταφέρουμε κάποια χρήματα, έχουμε αρκετά μαζέψει χρήματα να 

μεταφερθούν κάποια χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα έχουμε τώρα σε 

μία άλλη τράπεζα, υπάρχουν και στην Τράπεζα της Ελλάδος φυσικά χρήματα, 

αλλά πήραμε μία απόφαση ως Διοικητική να μεταφέρουμε ένα μεγάλο κομμάτι 

στην Τράπεζα. 

 Εχετε το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: Καλησπέρα κι από εμένα. Οπως σας είπε ο 

Πρόεδρος αποφασίσαμε σαν Διοικητική να μεταφέρουμε ένα ποσό από 150.000 

έως 200.000 ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος με καλύτερους όρους, που 

έχουμε λιγότερα χρήματα εκεί. Το περισσότερο μέρος το έχουμε στην Τράπεζα 

Πειραιώς.  
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 Τα διαθέσιμά μας αυτή τη στιγμή είναι 1.047.000 ευρώ. Εγκρίθηκε να 

πάρουμε και τα γραφεία, όλα πήγαν καλά, θα τα πάρουμε σε λίγο καιρό, θα 

μπούμε στις διαδικασίες και όλα καλά πάνε, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο 

πρόβλημα και αποφασίσαμε να πάμε τα χρήματά μας αυτά στην Τράπεζα της 

Ελλάδος για τους καλύτερους όρους.  

 Αυτά εχω να πω, δεν έχω κάτι άλλο. Αν κάποιος θέλει να με ρωτήσει κάτι 

άλλο... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Πάμε τα διαθέσιμα, έχουμε και τις πληρωμές, πρέπει να κάνουμε κι αυτά 

στην Τράπεζα Πειραιώς, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. Ε, πάμε αυτό, θα το πάρουμε με καλύτερους όρους, μπορεί να 

πάρουμε κι άλλες προσφορές. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε από τη μία, ίσως να 

πάρουμε και από άλλη τράπεζα αργότερα, αλλά έχουμε το μεγαλύτερο μέρος 

γιατί έχουμε εκεί τις πληρωμές, εκεί θα πάρουμε τώρα για να κάνουμε τις 

επισκευές μας εδώ, να πάρουμε να κάνουμε και τη μισθοδοσία κι όλα αυτά. 

Στην Τράπεζα της Ελλάδος θα είναι παγωμένα. Με το επιτόκιο μου είπατε; 

Παλεύουμε από 2%-2,50%, εκεί πέρα. Η Τράπεζα Ελλάδος. Η Πειραιώς μας δίνει 

πολύ λιγότερα, γιατί εκεί κακώς μας δίνει, μας δίνει λιγότερα. Είναι για να 

μεταφέρεις μόνο. Μετά, σαν αρχή, εάν πάει κάποιος καινούριος ας πούμε στην 

Τράπεζα Πειραιώς ή κάπου αλλού παίρνει ένα ποσοστό για 1-2 μήνες, τρεις και 

μετά το κατεβάζουν. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι σταθερά, είναι καλύτερο το 

επιτόκιο. Αυτό είδαμε με τις προσφορές που έχουμε. 

 Δεν έχω κάτι άλλο. Εχετε κάτι άλλο να μου πείτε, να ρωτήσει κάποιος; 

Ευχαριστώ.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τα χρήματα που έχουμε συνολικά αυτή τη 

στιγμή είναι περίπου 1,050 εκατομμύρια. Στην Τράπεζα της Ελλάδος έχουμε 

227.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα έχουμε σε διάφορους λογαριασμούς στην 

Τράπεζα Πειραιώς, είμαστε υποχρεωμένοι να τους έχουμε εκεί γιατί το ΓΕΜΗ 
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τροφοδοτεί αυτούς τους λογαριασμούς και από εκεί γίνεται η όλη διαδικασία, 

γιατί η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων έχει υπογράψει σύμβαση με την Τράπεζα 

Πειραιώς και μέσω αυτής γίνεται η όλη διαδικασία.  

 Είχαμε λιγότερα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πριν από ένα χρόνο περίπου, 

ενάμιση, που ανανεώθηκε, μάλλον δεν ανανεώθηκαν τα έντοκα γραμμάτια που 

είχαμε, εξαργυρώθηκαν και τα πήγαμε όλα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η 

Τράπεζα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή έχει απόδοση, τα χρήματα που έχουμε 

στην Τράπεζα της Ελλάδος έχουν απόδοση γύρω στο 3,18%. Στις τράπεζες τις 

εμπορικές, τις τέσσερις συστημικές η απόδοση είναι 0,8%, τίποτα δηλαδή 

ουσιαστικά. 

 Τώρα κοιτάξτε τι συμβαίνει. Θα πει κάποιος γιατί δεν τα πάμε όλα ή 

γιατί... Ακουστε λίγο. Πρέπει να ξέρετε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος όταν 

τοποθετείς τα χρήματά σου τα τοποθετείς σε ένα κοινό κεφάλαιο. Σ' αυτό το 

κεφάλαιο συσσωρεύονται τα χρήματα απ' όλους τους δημόσιους φορείς. Αυτό 

το κεφάλαιο λοιπόν, το κοινό κεφάλαιο, την προηγούμενη φορά, πριν από επτά 

χρόνια, υπέστη μια μεγάλη μείωση εξ αιτίας του κουρέματος από το PSI που 

έγινε με το κούρεμα των διαθεσίμων. Αρα, πάντα έχουμε έναν τέτοιο φόβο. Και 

επίσης, επειδή οι κυβερνητικές πολιτικές ασκούνται κατά κύριο λόγο μέσω της 

Τράπεζας της Ελλάδος.  

 Επίσης, έχουμε και το άλλο πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση 

των χρημάτων μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν κόβουμε επιταγές, δεν 

πληρώνουμε μέσω επιταγών και για να τα μετακινήσουμε θέλουμε πολλές 

φορές, ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε, έγκριση από το Υπουργείο 

Οικονομίας. 

 Αυτοί είναι οι λόγοι που δεν μεταφέρουμε τα περισσότερα χρήματα εκεί 

και τα αφήνουμε στην Τράπεζα Πειραιώς, παρά το γεγονός... (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 
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 Τώρα, αυτό είναι μια άλλη επίσης κουβέντα, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο 

μπορεί να ειναι έτσι ή αλλιώς.  

 Εχουμε πρόβλημα, μας επιτρέπεται τέλος πάντων από τη νομοθεσία να 

τα έχουμε και σε εμπορικές τράπεζες. Κανονικά πρέπει να έχουμε και ένα ποσό 

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είναι απόλυτο να τα πάμε όλα μαζί. Παλιότερα 

ήμασταν υποχρεωμένοι να τα έχουμε όλα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τώρα δεν 

το έχουμε και όλα τα Επιμελητήρια πλέον επειδή έχουν υποστεί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και καλό είναι να 

πηγαίνουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κι επειδή έχουμε υποστεί μεγάλες ζημιές και τα Επιμελητήρια αλλά 

και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Τα χρήματα τα μεταφέρουμε εκεί και ανάλογα την απόδοση που θα 

έχουν τα χρήματα αυτά, έτσι; Ανάλογα την απόδοση που θα έχουν. Θα 

μπορούσαμε να βάλουμε προθεσμιακές καταθέσεις στην ίδια την Τράπεζα 

Πειραιώς. Είναι και αυτό στις επόμενες κινήσεις που μπορεί να κάνουμε κι εμείς 

εδώ. Αλλά πάλι το ποσό, το επιτόκιο που δίνουν είναι πολύ χαμηλό, ακόμη 

τουλάχιστον. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

 Εγώ αυτό που προτείνω είναι, καλό θα είναι να έρθετε κι εσείς, όπως 

έχουμε στραφεί και οι κοινωνικοί φορείς, εταίροι, σε μία συνεταιριστική 

τράπεζα, που αυτό παλεύουμε... Συνεταιριστική για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Εκεί λοιπόν να στραφούμε περισσότερο και τα Επιμελητήρια, να 

στραφούμε πάνω σ' αυτό το θέμα, πάνω στη βάση, ήδη μπήκε και στην 

Κεντρική Ενωση προχθές των Επιμελητηρίων κι αυτό θα συζητηθεί απ' ό,τι 

γνωρίζω. Εκεί είναι η ουσία.  
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 Τώρα, το εάν θα πάρουμε 3,18% όπως είπες Οικονομικέ, αυτό εμένα δεν 

με επηρεάζει.... Θα μπορούσατε να διαπραγματευθείτε... Ψάχτε λοιπόν όλες τις 

τράπεζες να βρείτε το επιτόκιο το ανάλογο αυτό που νομίζετε. Εκεί λοιπόν θα 

ήταν καλό να στραφείτε. Το να μείνει αυτό το κονδύλι που υπάρχει καλό είναι. 

Αυτό που είπε και ο Διευθυντής, έχει τους φόβους του, πραγματικά έχει δίκιο 

όπως το λέει.... Πολύ φοβάμαι ότι σε ένα τέτοιο θέμα θα χαθούν αυτά τα 

χρήματα όπως είχε γίνει και παλαιότερα.  

 Αυτή είναι η πρόταση, για τα πρακτικά είμαι ο Μουστάκας ο Δημήτρης για 

να ξέρουν ποιος μιλάει.  

ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ: Εμείς θα τα δούμε, κ. Μουστάκα, όσο μπορούμε το καλύτερο. 

Βάζουμε όλες τις παραμέτρους, έχουμε όλες τις προσφορές εδώ απ' όλες τις 

τράπεζες, είναι γραμμένες εδώ, δεν πάμε... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν διαφωνώ σ' αυτό, δεν το αμφισβητώ.  

ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ: Οχι, προς θεού, αλίμονο. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Απλώς κι 

εγώ πρέπει να απαντήσω. Επιβάλλεται να απαντήσω και εγώ και φυσικά πρέπει 

να με ακούσετε.  

 Εμείς προσπαθούμε όλοι εδώ, όλη η Διοικητική, έχουμε όλες τις 

προσφορές, αποφασίσαμε όλοι να το κάνουμε για πολλούς και διαφόρους 

λόγους. Τώρα, εάν ο μη γένοιτο γίνει κάτι κακό, ένα κούρεμα, δεν ξέρουμε πού 

θα πάει και τι θα κάνει, δεν το ξέρει κανένας αυτό και η πρόσφατη εμπειρία 

έδειξε ότι τελικά ενώ περίμεναν όλοι να κουρευτούν οι καταθέσεις, δεν 

κουρεύτηκαν οι καταθέσεις, κουρεύτηκαν μόνον τα ομόλογα. Δεν ξέρει κανένας, 

ο θεός να φυλάει αν γίνει κάτι, έτσι; Δεν το ξέρουμε κανένας. Προσπαθούμε 

όμως τουλάχιστον να πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, να έχουμε κι εμείς το 

κεφάλι μας ήσυχο, που θεωρητικά είναι η καλύτερη τράπεζα, γιατί οι άλλες 

όπως ξέρουμε έχουν πολλα προβλήματα. Είναι γνωστό σε όλους αυτή τη 

στιγμή, έτσι; Οτι οι τράπεζες έχουν τεράστια προβλήματα με τα δάνεια κι αυτά 
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και ίσως έχουμε πρόβλημα εκεί πέρα. Αλλά θα ξαναπάρουμε προσφορές και 

κάποιο επόμενο, κάτι θα κάνουμε, μπορεί να είναι και καλύτεροι οι όροι. 

 Οσο για τη συνεταιριστική τράπεζα, οπωσδήποτε, μακάρι να γίνει. 

Κανένας δεν θέλει να μην γίνει. Υπάρχουν πολύ πικρές εμπειρίες στο παρελθόν 

από πολλές... Εύχομαι να πάνε όλα καλά στο συγκεκριμένο, δεν ξέρω τι θα γίνει, 

εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αλλά οι συνεταιριστικές, έχουμε πικρές εμπειρίες, 

δυστυχώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάρουμε μια απόφαση τώρα γι' αυτό. Εγκρίνεται η πρόταση 

της Διοικητικής;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Η πρότασή μου...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γράφτηκε στα πρακτικά η θέση του κ. Μουστάκα; Δεν ήταν στο 

μικρόφωνο όμως. Δεν γράφτηκε στα πρακτικά. Ανέβα λίγο στο μικρόφωνο.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Τώρα, εντάξει, να επαναλάβω τα ίδια; Δεν πειράζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα γίνεται δεκτή η πρόταση της Διοικητικής Επιτροπής για 

μεταφορά του ποσού των 200.000 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς στην 

Τράπεζα Ελλάδος.  

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας κάνω μία ενημέρωση. Οτι το Διοικητικό Συμβούλιο είχε 

αποφασίσει την περασμένη φορά την αγορά γραφείων. Το είχαμε περάσει από 

Διοικητική, είχε περάσει, κόλλησε κάπου λιγάκι στο Υπουργείο Ανάπτυξης που 

είναι το αρμόδιο Υπουργείο, τέλος πάντων πήραμε την έγκριση και προχώρησε 

η διαδικασία να αγοράσουμε στον 6ο όροφο δύο ακόμα γραφεία. Τα 

αγοράζουμε 60.000 ευρώ, είναι δύο γραφεία με τουαλέτες δικές τους κι όλα 

αυτά. Είχαμε αγοράσει στον 4ο όροφο, τώρα αγοράζουμε και στον 6ο, έχουμε 

ξεκινήσει τη διαδικασία να επισκευάσουμε όλο αυτό το χώρο, να γίνει μια 
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αίθουσα πραγματική, μια αίθουσα συνεδριάσεων όπως πρέπει να είναι γιατί 

έχουμε αρκετά χρόνια ούτε να βαφτεί ακόμα.  

 Το θέμα είναι οτι μπαίνουμε σε μία διαδικασία ανανέωσης όλου του 

χώρου, του χώρου του προσωπικού. Αξιοποίησης όλων των γραφείων επάνω, 

να γίνει ένα Επιμελητήριο σύγχρονο και δυναμικό. Το Επιμελητήριο αξιοποιεί τα 

χρήματά του όπως πρέπει το κατάλληλο και το καλύτερο, μακάρι να είχαμε 

κάνει και κάτι, να είχαμε αγοράσει κι ένα ακίνητο στο Βιοτεχνικό Πάρκο του 

Σχιστού, που δυστυχώς ένα οικόπεδο να φτιάχναμε κι εκεί κάτι. Δεν ξέρω στην 

πορεία εάν υπάρχει δυνατότητα να δούμε και πουλιέται, να πάμε μες στο Πάρκο 

του Σχιστού και να αγοράσει το Επιμελητήριό μας ένα ακίνητο, που έπρεπε να 

το είχε πάρει τότε δωρεάν. Η αλήθεια είναι αυτή, έπρεπε όταν έγινε το Πάρκο, 

αφού ήταν αυτό το Επιμελητήριο που έκανε το Πάρκο του Σχιστού έπρεπε τότε 

να είχε πάρει κι ένα οικόπεδο δικό του, για να μπορούσαμε να είχαμε κάνει 

διάφορα πράγματα και διάφορες καταστάσεις. 

 Τέλος πάντων, ας το αγοράσουμε κάποια στιγμή αν βρεθεί ή να το 

πάρουμε κάτι πάρα πολύ φθηνά, να βρούμε κάτι, ό,τι έχει απομείνει πλέον στην 

Τράπεζα εκεί που το είχε τότε η παλιά ΕΤΒΑ, τώρα το έχει η Πειραιώς, εάν 

υπάρχει κάτι να το δούμε μήπως πάρουμε κάποιο χώρο να τον αξιοποιήσουμε.  

 Αυτό που ήθελα να σας εξηγήσω είναι ότι τα χρήματα όσο μένουν στις 

τράπεζες λογικό είναι να κινδυνεύουν. Εάν τα χρήματα τα αξιοποιήσουμε προς 

τα μέλη μας και αγοράσουμε περιουσία του Επιμελητηρίου ή ακίνητη περιουσία 

ή να δοθεί η περιουσία αυτή προς τα μέλη για να χρησιμοποιηθεί, αυτό θα είναι 

πιο ουσιαστικό και έτσι δεν θα μπορεί να το πειράξει και κανένας. Και θα είναι 

και ανταποδοτικό στην κοινωνία και στα μέλη μας.  

 Δεν θα πάω στο 5ο θέμα που είναι το Πρόγραμμα έγκαιρης 

προειδοποίησης και δεύτερης ευκαιρίας επιχειρηματιών που είναι πολύ σοβαρό, 

θα το ακούσουμε. Εδώ έχουν έρθει, αγαπητοί συνάδελφοι, επιμελητηριακοί, 
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είναι η κα Ευαγγελία Δρατσάνου, είναι σύμβουλος διάγνωσης, είναι ο Γιώργος ο 

Φλωράς, είναι σύμβουλος δικτύωσης και επικοινωνίας και είναι ο Σύρος ο 

Κοσκοβόλης, ένας παλιός γνώριμος των Επιμελητηρίων, είναι ο υπεύθυνος του 

έργου και συντονιστής, που θα μας κάνουν την παρουσίαση που είναι πολύ 

χρήσιμο και αυτό θα το μεταφέρετε προς τα μέλη σας ό,τι ακούσετε και προς 

τον κόσμο, για να μεταφερθεί προς τα κάτω και να στηρίξουμε αυτή την 

προσπάθεια που πραγματικά είναι ουσιαστική για ανθρώπους που έχουν περάσει 

δύσκολες καταστάσεις με αυτή την κρίση, που το έχουν πληρώσει δηλαδή τα 

τελευταία οκτώ χρόνια. Υπάρχει ένα εργαλείο που μπορούν να το 

χρησιμοποιήσουν για να ανακουφιστούν. 

 Θα τελειώσω λίγο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για να μπούμε 

μετά και να είναι ελεύθεροι να μιλήσουν. 

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Συμμετοχή του Β.Ε.Π. σε Συνέλευση Διαβούλευσης με θέμα συζήτησης 

τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής ναυπηγικής/ναυπηγοεπι-

σκευαστικής και κάθε άλλης συναφούς με αυτές δραστηριότητας εντός 

Στοιχείων Παραχώρησης Ν. 4404/2016. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Αυτό ακριβώς λοιπόν, υπάρχει μια 

επιτροπή που έγινε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Μες στην επιτροπή συμμετέχουμε κι εμείς, συμμετέχω εγώ από το 

Επιμελητήριο και ο Βασίλης ο Κανακάκης, που ο Βασίλης συμμετέχει και από τη 

ΣΕΝΑΒΙ από το Σύνδεσμο που έχουν δημιουργήσει οι ναυπηγοεπισκευαστές. 

Υπάρχουν δύο δηλαδή από το Επιμελητήριό μας, άλλοι που είναι, άλλοι φορείς 
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που είναι είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η Περιφέρεια Πειραιά, το 

Γραφείο του Περιφερειάρχη, ο Δήμαρχος Πειραιά, Δήμαρχος Κερατσινίου-

Δραπετσώνας, Δήμαρχος Περάματος, Δήμαρχος Σαλαμίνας, το Λιμενικό Ταμείο 

Περάματος, ο ΟΛΠ. Μετά άλλοι φορείς του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Τέλος πάντων, συμμετέχουμε μέσα σ' αυτό το όργανο που είναι ουσιαστικό και 

σοβαρό όργανο, για να ρυθμίσει όλα αυτά τα θέματα που μιλάμε, όλα αυτά που 

βγάζουν οι επιτροπές, άρα θα έχουμε φωνή εμείς, θα έχουμε άποψη με δύο 

εκπροσώπους μέσα εκεί και λόγω του ΣΕΝΑΒΙ και από εμάς και θα μπορούμε να 

είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σ' αυτό τον κλάδο της Ναυπηγοεπισκευής, που 

πιστεύω αρχίζει ανακάμπτει, παίρνει μια καλή προοπτική. Επεσε δουλειά, 

άκουσα κι ένα ευχάριστο από τον Σταύρο, είπε ότι είχε πάρα πάρα πολλή 

δουλειά μέχρι το καλοκαίρι και αυτό δείχνει και μια εικόνα και από άλλα 

συνεργεία, μακάρι και τα ναυπηγεία που βλέπουμε δηλαδή τη ναυπήγηση των 

φέρρυ μποτ που πάμε σε κάποια εγκαίνια που γίνονται 10 πλοία και το λέω σε 

σας που είσαστε από την Αθήνα, ότι έχουν καταφέρει τα ελληνικά μικρά 

ναυπηγεία και φτιάχνουν τουλάχιστον 10 φέρρυ μποτ το χρόνο που είναι 100 

μέτρα.  

 Δεν ξέρω τι τρόπο έχουν βρει κιόλας και γίνεται εξαγωγή αυτό το φέρρυ 

μποτ. Δηλαδή, αυτές τις "παντόφλες" τα φέρρυ μποτ, τα 100 μέτρα που είναι τα 

αμφίδρομα, περνάνε τον Ατλαντικό και πουλιούνται στη Χιλή, στο Μεξικό. 

Τώρα, πώς καταφέρνουν και περνάνε και απέναντι, το θέμα είναι ότι τα 

περνάνε, κατασκευάζονται εδώ, από ελληνικά χέρια. Μακάρι αυτή η βιομηχανία, 

η ναυπηγική βιομηχανία να έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη, να μπορούσαμε να 

κατασκευάσουμε ακόμα περισσότερα. Πάντως, τα ελληνικά χέρια μπορούν να 

κάνουν πράγματα. Το θέμα είναι ότι το επόμενο πρόβλημά μας το μεγάλο θα 

είναι ότι δεν θα  
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έχουμε τεχνίτες. Κι εκεί θα δούμε πώς θα κάνουμε, και εκεί πρέπει να είναι και ο 

ρόλος του Επιμελητηρίου να ξαναξεκινήσει να βγάζει τεχνίτες. Κι αυτό που 

είπαμε προχθές στον Υπουργό τον κ. Πιτσιόρλα, ότι το Υπουργείο Βιομηχανίας 

έπρεπε να πάρει πλέον την τεχνική εκπαίδευση στα χέρια του, να φύγει από το 

Παιδείας και να ξαναβγούν οι τεχνίτες μέσα από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας και 

Βιοτεχνίας, για να μπορέσουν και τα Επιμελητήρια να έχουν καθοριστικό ρόλο 

εκεί στο κομμάτι το εκπαιδευτικό, για να ξαναβγάλουμε πάλι τη ματσοράτζα που 

θα χρειαστεί στη δουλειά. 

 Αν θα έρθει δουλειά, και όπως λένε όλοι θα έρθει δουλειά, πρέπει να 

υπάρχουν και τεχνίτες. Δεν γίνεται χωρίς τεχνίτες. Ούτε θα φέρουμε 

εισαγόμενους τεχνίτες και οι δικοί μας να τρέχουν να πηγαίνουν μετανάστες στο 

εξωτερικό.  

 Θα γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις από τον Γενικό Γραμματέα το τι 

κάναμε το διάστημα αυτό από το ένα συμβούλιο στο άλλο και μετά το λόγο έχει 

ο Σύρος ο Κοσκοβόλης και οι συνεργάτες του. 

 

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Καλό αποκαλόκαιρο σε όλους. Θα σας 

ενημερώσω για τις ενέργειες που έγιναν από 9/7/2018 έως σήμερα. 

 Ο Πρόεδρος Ανδριανός Μιχάλαρος στις 11/7/2018 είχε προσκληθεί και 

συμμετείχε ως ομιλητής στην ημερίδα παρουσίασης του Γραφείου 

Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, να εξηγήσω εκεί. Ο Δήμος Ασπροπύργου έκανε κάτι πάρα 

πολύ καλό. Εκανε ένα γραφείο μες στο Δήμο του απασχόλησης, έρχεται σε 

επαφή με όλες τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα και με τους φορείς και όποιος 

θέλει εργαζόμενος π.χ. στην περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου ξεκινάει και... 

Δηλαδή ζητάει από το Δήμο Ασπροπύργου κάποιες, πάει και ζητάει από το 

γραφείο αυτό αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μπορεί να τις πάρει  και να έρθει 

σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία για να μπορεί να απορροφήσει κόσμο 

από εκεί.εκεί. 

 Είναι μια καλή προσπάθεια του Δήμου και μακάρι και άλλοι Δήμοι να το 

υιοθετήσουν και να το κάνουν.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάλιστα. Είχαμε την Τετάρτη 18/7 διοργάνωση 

εκδήλωσης σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ για τα τρία έργα ΕΣΠΑ.  

 3. Είχαμε συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ανταλλαγή θέσεων και προτάσεων σχετικά με 

την προετοιμασία ολοκληρωμένης δομής υποστήριξης για τη μικρομεσαία 

επιχειρηματικότητα.  

 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24/7/18 με τον Γενικό 

Γραμματέα Επενδύσεων κ. Λαμπριανίδη στο Επιμελητήριό μας και το 

Επιμελητήριο το εκπροσωπούσε ο Πρόεδρος και η Υπεύθυνη Συμβουλευτικής κα 

Περηφάνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εκεί απλώς να σας ενημερώσω ότι γίνεται μια καταγραφή 

των προβλημάτων και των θέσεων. Εκεί εχουμε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις 

που έχουν περάσει μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο οι συγκεκριμένες θέσεις 

του Επιμελητηρίου ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, τις καταθέτουμε μαζί με 

τα άλλα και το Βιοτεχνικό της Αθήνας και τα άλλα Επιμελητήρια ή άλλους 

φορείς. Εχουμε ακριβώς τις ίδιες θέσεις που αφορά το χωροταξικό, που αφορά 

τα προβλήματα, τις υποδομές, ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κόμβοι, δεν 
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υπάρχει οδικό δίκτυο, υπάρχουν βιομηχανικές περιοχές που είναι ανύπαρκτες, 

χωρίς καμία υποδομή. Εχουν χαθεί ένα σωρό χρήματα, δεν έχει γίνει κάτι. Αυτό 

που λέμε συνέχεια, το φωνάζουμε, ε, κάποια στιγμή πρέπει να το ακούσουν 

κάποιοι και πρέπει να στηρίξουν και τις κοινωνίες και τις περιοχές που έχουν 

βιομηχανικές δραστηριότητες. Και οι κοινωνίες αντίστοιχα, δηλαδή δεν μπορεί 

αυτή τη στιγμή να βλέπεις έναν Ασπρόπυργο να έχει έναν κεντρικό δρομο για 

να περνάς, ένα κεντρικό δρομο μόνο μέσα από εκεί να περάσει ο πολίτης να 

πάει στη δουλειά του, να πάει στο σπίτι του, ο άλλος να πάει στη βιομηχανία, ο 

άλλος να πάει στις αποθήκες, να περάσουν οι νταλίκες, να περάσουν τα πάντα 

σε ένα δρόμο που είναι η Λεωφόρος Δημοκρατίας. 

 Τόσα χρόνια δεν έχει γίνει η περιφερειακή Αιγάλεω, δεν έχει τελειώσει, 

εκεί στου Σκαραμαγκά τα έργα δεν τελειώσανε χρόνια ολόκληρα, η ουρά όσοι 

εργάζονται εκεί το πρωί που πάνε στη δουλειά τους φτάνει μέχρι το 

Νεκροταφείο Αναστάσεως, μέχρι το Πάρκο του Σχιστού και οι άνθρωποι κάνουν 

δύο ώρες να πάνε για να πάνε να δουλέψουν. Ε, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η 

κατάσταση. Πρέπει κάποια έργα ολοκληρωμένα που αφορούν την 

επιχειρηματικότητα να προχωρήσουν.   

 Απλώς εκεί πέρα δεν πάνε στα εξοχικά τους, γι' αυτό και δεν φτιάχνονται. 

Εκεί πάνε όμως στις δουλειές τους και πρέπει κάποια στιγμή να σεβαστούν τους 

ανθρώπους που πάνε και δουλεύουν. Αρα, λοιπόν, οι περιοχές που έχουν 

βιομηχανικές δραστηριότητες και βιοτεχνικές δραστηριότητες, πρέπει να τους 

αντιμετωπίσει η πολιτεία διαφορετικά. Να τις στηρίξει, να δημιουργήσει 

υποδομές και δεν είναι άνθρωποι... Και δεν μπορεί να αντιμετωπίζει δηλαδή τον 

εργαζόμενο, τον επιχειρηματία και τον άνθρωπο που ζει εκεί δεύτερης 

κατηγορίας πολίτη.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 4η ενέργεια που έγινε στις 24/7 ήταν η κατάθεση 

προτάσεων στη Διαβούλευση σχετικά με την προετοιμασία ολοκληρωμένης 
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δομής υποστήριξης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη Γενική 

Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων και Ιδιωτικών Επενδύσεων.  

 Η 5η ενέργεια που πήραμε μέρος όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν η 

προετοιμασία της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετέχουμε 

σαν Βιοτεχνικό Επιμελητήριο με οκτώ εκθέτες.  

 Η 6η ενέργεια που θα σας ενημερώσω ήταν η συμμετοχή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, οκτώ εκθέτες, είχαμε ενημερώσει τους πάντες, είχαμε 

ανεβάσει πάνω στο δελτίο, αυτοί δηλώσανε συμμετοχή. Αν είχαν δηλώσει 

περισσότεροι θα είχαμε μεγαλύτερο περίπτερο, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει 

περισσότερους εκθέτες. Αυτοί δηλώσανε συμμετοχή, δηλαδή ήταν αναρτημένο 

και στο Διαδίκτυο και είχατε ενημερωθεί και όλοι σας μέσω μέιλ κ.λπ., ότι αν 

είχατε κάποιους... Αυτοί δήλωσαν, αυτοί είναι. 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κι αν μου επιτρέπετε κι ένα σχόλιο προσωπικό, ήταν ότι 

η Διεθνής Εκθεση, η οποία αυτη τη στιγμή είναι εν λειτουργεία, κάναμε μια 

μεγάλη προσπάθεια, το περίπτερό μας είναι ένα αξιόλογο περίπτερο, το οποίο 

δεν διαφέρει σε τίποτα απ' όλα τα άλλα. Εκτός από κάποια περίπτερα, κάποια 

Επιμελητήρια τα οποία με ίδια κεφάλαια δικά τους κάνανε κάτι διαφορετικό.  

 Να είστε σίγουροι ότι προσπαθούμε για το καλύτερο, είμαστε ανοιχτοί σε 

οποιεσδήποτε προτάσεις υπάρχουν για του χρόνου, για το τι μπορούμε να 

παρουσιάσουμε καλύτερα και πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε τα μέλη μας 

καλύτερα στη Θεσσαλονίκη. 

 Συνεχίζω την 6η ενέργεια. Είναι η συμμετοχή στην τακτική συνεδρίαση 

του Κέντρου Καινοτομίας του Περάματος. Ηταν ο Πρόεδρός μας στις 4/9.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Κέντρο Καινοτομίας μαζί με το Δήμο Περάματος, τη ΣΕΝΑΒΙ, 

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Επιμελητήριό μας, έχουμε κάνει ένα Κέντρο 

Καινοτομίας που αφορά το κομμάτι της σύγχρονης τεχνολογίας της ναυπηγικής 
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βιομηχανίας κι όλα αυτά με το Δήμο Περάματος. Σας είπα ποιοι συμμετέχουν. 

Και προσπαθούμε λοιπόν εκεί να δημιουργήσουμε νέα προοπτική προς το 

κομμάτι με ιδέες, με προτάσεις προς την Περιφέρεια, χρηματοδοτήσεις, να 

μπούμε σε άλλες λογικές πλέον σε ό,τι αφορά τη ναυπηγική βιομηχανία. Οι 

προτάσεις γίνονται συγκεκριμένα από τους ναυπηγοεπισκευαστές, μιλάμε για 

πολλά πράγματα, έχουν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες μαζί με το Υπουργείο 

Εμπορικής Ναυτιλίας.  

 Το πρόβλημα που ζουν τα νησιά τώρα είναι τα σκουπίδια, κοιτάμε μήπως 

βρεθεί κάποια λύση, κατασκευαστεί κάποιος κάδος, μπορεί να κάνει πυρόλυση, 

δεν ξέρω... Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που συζητούνται. Είναι ανοιχτό αυτό 

το Κέντρο Καινοτομίας σε καινούριες ιδέες, οτιδήποτε, στα σκουπίδια που έχουν 

τα νησιά δηλαδή, μήπως τυχόν... Το κόστος είναι τεράστιο, δηλαδή φανταστείτε 

τώρα ότι από τις Σπέτσες, από τα νησιά αυτά φεύγουν τα σκουπίδια και 

ανεβαίνουν στη Φυλή. 'Η από την Αίγινα μεταφέρονται. Μπορεί με ένα πλοίο να 

μαζεύονται, να γίνεται... Οποιαδήποτε ιδέα είναι προσιτή και μακάρι να έχετε κι 

εσείς κάποιες ιδέες να προτείνετε. Αυτό το Κέντρο αυτό το ρόλο έχει και σε 

συνεργασία με τα Πανεπιστήμια προσπαθούμε μήπως δώσουμε κάποια 

καινούρια προοπτική. 

 Εμείς σε οτιδήποτε τέτοιο είμαστε θετικοί, είμαστε δίπλα τους και 

στηρίζουμε τις προσπάθειες αυτές. 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάλιστα. Και η τελευταία ενέργεια είναι η συμμετοχή μας 

στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων που έλαβε χώρα 

προχθές στις 7/9, που είναι οι αντιπρόσωποί μας ο Πρόεδρος και ο κ. 

Μουστάκας.  

 Θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό; Ωραία. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ τελείωσα. Το λόγο θα έχει τώρα ο Σύρος ο Κοσκοβόλης. Εγώ 

αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Επιμελητήριο είναι ανοιχτό στις προτάσεις, 
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όλοι οι σύμβουλοι θελω να είστε πιο ενεργοί. Μπορείτε να κάνετε πράγματα, 

θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι περισσότερο, σε τοπικές κοινωνίες να μπούμε 

μπροστά. Ηδη ξεκινάμε και βοηθάμε εμπορικούς συλλόγους, δηλαδή ήδη 

ξεκινάμε τη διαδικασία με τις Σπέτσες μήπως κάνουν το Ανοιχτό Κέντρο 

Εμπορίου. Είμαστε σε όλους τους Δήμους αν χρειαστούν να είμαστε δίπλα τους, 

ό,τι βλέπετε στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία και το Επιμελητήριο μπορεί να 

είναι χρήσιμο, αυτός είναι ο ρόλος του και αυτό να υλοποιείται και να φέρνετε 

συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις.  

 κα Λιόση, έχετε το λόγο. Η Αντιγόνη συμμετείχε στην Επιτροπή 

Διαβούλευσης του Δήμου Ασπροπύργου. 

ΛΙΟΣΗ: Ναι, καλεστήκαμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης όπως καλούνται σε 

όλους τους Δήμους. Κάνει μία φορά το χρόνο ο Δήμος Ασπροπύργου για τη 

σύνταξη του προϋπολογισμού, έχω παρευρεθεί όλες τις χρονιές. Το θέμα που 

τους έβαλα βασικό ήταν, πρώτον, η μείωση των δημοτικών τελών στο Δήμο 

Ασπροπύργου, όποια και αν είναι το ύψος των δημοτικών τελών, γιατί 

ισχυρίστηκε ο Δήμαρχος στην πρότασή του ότι έχει γίνει μια μείωση όλα τα 

χρόνια. Εγώ του είπα για περαιτέρω μείωση για να μπορούν να ανταπεξέλθουν 

οι επιχειρήσεις και να μην... γιατί είναι σοβαρό το θέμα τους από την άποψη ότι 

έχουν καλυμμένο χώρο και τον ακάλυπτο και πληρώνουν τα ίδια δημοτικά τέλη 

σε καλυμμένο και ακάλυπτο χώρο. Και δεν αντέχουν οικονομικά. Αυτό συμβαίνει 

και στους άλλους Δήμους, δεν είναι μόνο στον Ασπρόπυργο. Είναι πολλά τα... 

Εχει συζητηθεί αυτό και στην επιτροπή που έχουμε φτιάξει εδώ στο 

Επιμελητήριο για τα δημοτικά τέλη. Εντάξει, η πρότασή μας είναι γνωμοδοτικού 

περιεχομένου, εμείς την κάναμε. 

 Αλλη πρόταση που έκανα ήταν την ασφάλεια των επιχειρήσεων για τους 

εργαζόμενους και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις γιατί υπάρχει θέμα εκεί στην 

περιοχή. Η θέση του Δημάρχου ήταν ότι έχει γίνει προσπάθεια αλλά επειδή 
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υπάρχει μειωμένο προσωπικό στην ήδη ασφάλεια, όσον αφορά το θέμα της 

Δημοτικής Αστυνομίας δεν το συζήταγε. Το έβαλε το θέμα στην ήδη ασφάλεια 

που υπάρχει από την Αστυνομία ότι είναι μειωμένο το προσωπικό.  

 Αλλο θέμα που έβαλα ήταν μία πρόταση, τους πρότεινα ότι αυτή τη 

στιγμή τρέχει ένα πρόγραμμα με τα Κέντρα Εμπορίου, τα Ανοιχτά Κέντρα 

Εμπορίου και ότι μπορεί ο Δήμος να ενημερωθεί και αν θέλει να συμμετέχει 

στην πόλη, μέσα στην πόλη, που θα είναι προς όφελος και των επιχειρήσεων και 

του ίδιου του Δήμου. Δεν ήταν ενημερωμένοι, εγώ τους είπα ότι μπορούν να 

πάρουν την κατάλληλη πληροφόρηση από το Επιμελητήριο και πώς μπορεί να 

γίνει αυτό. Αυτά από την πλευρά του Ασπρόπυργου και της Επιτροπής 

Διαβούλευσης. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Θέματα που απασχολούν τις 

επιχειρήσεις μπορούν να μπαίνουν πολλά, αυτά θεώρησα ότι ήταν τα πιο 

σημαντικά για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.  

 Αυτά, τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που θέλω να σας ενημερώσω, ξέχασα να σας πω ότι ξέρετε 

ότι στην περιοχή μας είχαμε και τις φωτιές. Στο κομμάτι από την πλευρά 

Ανατολικής Αττικής που εκεί ήταν και τραγικό, είχε και θύματα, εκεί δεν ήταν 

επιμελητηριακή περιφέρεια δική μας. Εκεί ασχολήθηκαν τα Επιμελητήρια της 

Αθήνας και η ΓΣΕΒΕΕ και με τον Μουστάκα μάλιστα εδώ με τους ηλεκτρολόγους 

βοήθησαν πάρα πολύ. Ταυτόχρονα, εμείς είχαμε το κομμάτι της Κινέτας. Η 

περιοχή μας, η επιμελητηριακή μας περιφέρεια είναι η Κινέτα. Εκεί με πρόταση 

δικιά μας, του δικού μας Επιμελητηρίου, μαζί με τα άλλα δύο Επιμελητήρια του 

Πειραιά μαζέψαμε ένα αρκετά καλό ποσό και στηρίξαμε τις επιχειρήσεις που 

επλήγησαν εκεί. Τους πήραμε κάποιο εξοπλισμό, ήταν μια βοήθεια που 

μπορούσαμε να τους κάνουμε για να μην χάσουμε τη σεζόν τουλάχιστον ένα 

μήνα ακόμα που έμενε, δύο μήνες, να μπορούσαν να δουλέψουν. Τους 

στηρίξαμε δίπλα τους, ό,τι άλλο χρειάστηκε τους είχαμε ενημερώσει, είχαμε 
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φορείς όπως είναι εδώ οι υδραυλικοί, ο σύνδεσμος υδραυλικών την περιοχή που 

είχε δηλώσει διαθέσιμοι να βοηθήσουν ηλεκτρολόγοι, είχε έρθει και η ΓΣΕΒΕΕ με 

τον Αντιπρόεδρο και με τον Δημήτρη τον Μουστάκα, είχαν κάνει κι αυτοί μια 

επίσκεψη στην περιοχή είδαν. Και οι ηλεκτρολόγοι της περιοχής και οι 

υδραυλικοί ήταν στη διάθεσή τους. Δεν χρειάστηκε κάποια στιγμή η βοήθεια. 

Εκεί δούλεψε και ο Δήμος, συνεργάστηκαν με τον Δήμο, όλα αυτά, προχώρησε 

η διαδικασία. 

 Εμείς στις επιχειρήσεις είμαστε εκεί, τις στηρίξαμε τις επιχειρήσεις, αυτό 

που μπορούσαμε να κάνουμε, οι λίγες επιχειρήσεις που έπαθαν ζημιά. Το θέμα, 

η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι πολλά σπίτια, ευτυχώς εκεί δεν 

υπήρχαν θύματα. Εκεί βοήθησε και η μορφολογία του εδάφους, γιατί η φωτιά 

ερχόταν από πάνω, από κάτω είχε μεγάλους δρόμους και προλάβανε και έφυγε 

ο κόσμος σιγά σιγά, ενώ αντίθετα στο Μάτι εγκλωβίστηκαν και δυστυχώς είχαμε 

αυτό που είχαμε και κάποιοι τους οδήγησαν κι εκεί.  

 Το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι αυτά τα σπίτια, η θέση μας πρέπει να είναι 

ξεκάθαρη και να το κλείσω το μικρόφωνο.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Καλησπέρα, συνάδελφοι. Δεν θα έπαιρνα το λόγο αλλά η 

ευαισθησία τώρα του Προέδρου όσον αφορά για τις φωτιές, ζήσαμε το 

τραγικότερο καλοκαίρι. Εγώ προσωπική άποψη γι' αυτό σας το λέω. Από την 

πρώτη στιγμή που έγινε η φωτιά σαν ΓΣΕΒΕΕ με εντολή άμεση του Προέδρου 

και προς την Περιφέρεια, την κα Δούρου τόσο και στον Υπουργό Εσωτερικών 

και στον Πρωθυπουργό της χώρας έδωσε εντολή άμεσα να συμμετέχουν. 

Δώσαμε τη διαθεσιμότητα όλων των φορέων που έχει η ΓΣΕΒΕΕ στην κάλυψη, 

όπως είναι οι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, αυτό που είπε και ο Πρόεδρος, 

αλουμινάδες και τα άλλα τα επαγγέλματα. 

 Υπήρχε πραγματικά μια τεράστια συμμετοχή των συναδέλφων. Ειλικρινά 

αυτό που ζήσαμε και αυτά που είδαμε να μην τα ζήσει ποτέ η χώρα μας. 
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Μιλώντας με τους δημοσιογράφους εκεί τις πρώτες ημέρες, μου λένε, 

Μουστάκα, έχουμε πάει σε τρεις πολέμους, αυτό το πράγμα δεν το έχουμε 

ξαναδεί. Και πραγματικά έτσι ήταν. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην περιοχή του 

Μάτι, μιλάω για το Μάτι. Μιλάμε για 2.500 τελείως κατεστραμμένα σπίτια, 3.000 

είναι και παραπάνω αλλά τα 2.500 σπίτια είναι τελείως κατεστραμμένα. Το 75% 

της περιοχής έχει χαθεί από το χάρτη. Εχει μείνει ένα 20% επισκευάσιμο, μη 

επισκευάσιμο και ένα 5% αυτό που επέζησε.  

 Το δραματικό σε όλη την ιστορία ήταν ότι εμείς επειδή ήμασταν από την 

πρώτη στιγμή εκεί ζήσαμε και ανθρώπινους πόνους και θα αναφερθώ και σε 

καμμένους ανθρώπους και εύχομαι ποτέ στη ζωή σας να μην το δείτε. Τέσσερα 

βράδια τουλάχιστον ζούσαμε εφιάλτη. Ολο το καλοκαίρι το διαθέσαμε, μου 

έλεγε προηγουμένως ο Πρόεδρος, όχι συγγνώμη ο Πρόεδρος, ο Πρόεδρος 

ήμασταν μαζί, κάποιος συνάδελφος εδώ μαύρισες. Εκανα 400 μπάνια του λέω, 

αλλά στο Μάτι. Ενάμιση μήνα, από τις 23 του μηνός είμαστε εκεί. Δεν έχουμε 

φύγει και ακόμα είμαστε εκεί. Και αύριο εκεί θα είμαστε.  

 Η συνδρομή των φορέων ήταν πραγματικά συγκινητική. Και η βοήθεια 

που προσφέρθηκε, ο ελληνικός λαός για άλλη μια φορά έδειξε ότι στα δύσκολα 

πράγματα, πραγματικά ενώνεται. Τώρα εγώ δεν θα πω ποιος έφταιγε, τι 

έφταιγε, αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη. Θα βρουν την άκρη. Το θέμα ήταν ότι 

εκατό συνάνθρωποί μας δεν υπάρχουν. Γι' αυτούς δεν ξέρω ποιος θα 

απολογηθεί. Ούτε θα ρίξω ευθύνες σε κανέναν, ούτε στην κυβέρνηση τη 

σημερινή ούτε και στους παλαιότερους. Θα τα βρει όπως είπαμε η δικαιοσύνη.  

 Πρόεδρε, προηγουμένως δεν ανέβηκα για να πω για την, που μου είπε 

και ο Γενικός για τη Θεσσαλονίκη, αλλά μια που ανέβηκα στο βήμα θα πρέπει να 

σας συγχαρώ, γιατί πραγματικά διαβάζοντας τα προηγούμενα πρακτικά της 

προηγούμενης συνεδρίασης που είχατε εδώ, δεν ήμουν παρών, διάβασα εκεί 

πέρα. Ηταν ένα αξιόλογο, πραγματικά αξιόλογο περίπτερο. Ισως ένα από τα 
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καλύτερα περίπτερα. Και αυτό που είπε ο Γενικός ότι κάποια περίπτερα με δικιά 

τους πρωτοβουλία κάνανε, δεν νομίζω να διέφερε κάπου το Επιμελητήριο του 

Πειραιά, όπως και τα άλλα Επιμελητήρια όλης της χώρας. Τώρα αν ένα δύο 

Επιμελητήρια θέλανε να δείξουν κάτι παραπάνω, δεν νομίζω ότι αυτό ήταν στην 

ανταπόκριση του κοινού. Ηταν για προβολή δικιά τους. Εντάξει, ίσως κάποια 

Επιμελητήρια να θέλανε να ξοδέψουν κάποια χρήματα.  

 Καλά κάνατε που μείνατε σ' αυτό το μοτίβο, γιατί είναι σας λέω αξιόλογο 

και αυτά αν υπήρχε περίσσευμα των χρημάτων αυτών, θα μπορούσατε να τα 

δώσετε σε κάποιους κοινωνικούς φορείς. Διαβάζοντας πάντα από τα 

προηγούμενα τα πρακτικά τα οποία μας στείλατε.  

 Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο προς το παρόν. Αν χρειαστεί...  

 Ευχαριστώ.  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δυο λεπτάκια μια δευτερολογία και να πω κι εγώ από τη 

μεριά μου συγχαρητήρια στον Πρόεδρο γιατί σε ό,τι αφορά τη φωτιά της 

Κινέτας πήγε χωρίς να έχει κανένα ρόλο, πήγε σαν άνθρωπος, σαν εθελοντής 

και βοήθησε τους συνανθρώπου μας. Συγχαρητήρια, στα έχω πει κατ' ιδίαν, 

θέλω να το καταγράψω στα πρακτικά. Οπως και σε σας κ. Μουστάκα για τις 

ενέργειές σας, δεν τις ήξερα, αλλά θέλω να τονίσω και μερικές ενέργειες που 

έχει κάνει η Αλληλεγγύη και τον κ. Νικολακάκη να τους πούμε συγχαρητήρια, 

γιατί και αυτοί βοήθησαν τους πυρόπληκτους. Αυτά. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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