Ορθή Επανάληψη

Πειραιάς 5/12/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Μιχάλη Γιάγκα επαναβεβαίωσαν
οι Επιμελητηριακοί υπάλληλοι στο 24ο Συνέδριό τους,
επανεκλέγοντάς τον για 6η συνεχή φορά
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.),
To 24ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων
(Ο.Σ.Υ.Ε.), πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με τη
συμμετοχή αντιπροσώπων των επιμελητηριακών υπαλλήλων από όλη τη χώρα.
Στο Συνέδριο παρέστησαν και χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Στέφανος Κομνηνός, ο
Οικονομικός Επόπτης του Ε.Β.Ε.Π. και Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά,
κ. Νικόλαος

Μανεσιώτης και ο Διευθυντής Εμπορικών Οργανώσεων του Υπ.

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γεώργιος Λιώρης. Χαιρετισμό απέστειλαν ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Σκρέκας, οι Υφυπουργοί κ.κ
Γιακουμάτος Γερ. και Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας καθώς και Πρόεδροι
Επιμελητηρίων.

-

Ο Πρόεδρος της Ο.Σ.Υ.Ε. κ. Μιχάλης Γιάγκας, κηρύσσοντας την έναρξη των
εργασιών, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που έχει στα Επιμελητήρια η κατάργηση
της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων, ανέλυσε τις διατάξεις που
περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης στη
βουλή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και τόνισε ότι: «…με το σχέδιο νόμου
ουσιαστικά καταργείται η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των
Επιμελητηρίων,

περιορίζεται

ο

ρόλος

τους

στην

οικονομική

και

επιχειρηματική ζωή της περιφέρειάς τους, δεν επιλύεται το πρόβλημα της
βιωσιμότητας και καθίστανται τα Επιμελητήρια συνέχεια και προέκταση της
Γενικής Κυβέρνησης και μετατρέπονται σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς για
την εξυπηρέτηση των επιλογών της, χωρίς μάλιστα κόστος».

-

Επίσης ο κ. Γιάγκας αναφέρθηκε στο Δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα, στο
Μνημόνιο, στην οικονομική κρίση της χώρας και στις δυσμενείς συνέπειες που
αυτή έχει στο ασφαλιστικό, στις εργασιακές σχέσεις, στο εισόδημα και στη ζωή
των εργαζόμενων, ανέργων και συνταξιούχων.

-

Τη

βούληση

της

Πολιτείας

και

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας για επιβίωση της λειτουργίας των Επιμελητηρίων και
την ενίσχυση του ρόλου τους με νέες αρμοδιότητες, επεσήμανε ο Γενικός
Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός ενώ,
-

Ο κ. Μανεσιώτης τόνισε την ιδιαίτερη σχέση του εμπορικού και
επιχειρηματικού κόσμου με τα Επιμελητήρια και την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης
του ρόλου τους.

-

Στο διήμερο των εργασιών συζητήθηκαν επίσης και εγκρίθηκαν ομόφωνα ο
Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου και το 3ετές διεκδικητικό πλαίσιο της Ο.Σ.Υ.Ε.

-

Κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Γιάγκας Μιχάλης

Πρόεδρος,

Παναγόπουλος Χρήστος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Χρηστίδης Βασίλειος

Β΄ Αντιπρόεδρος

Γιοβανοπούλου Παρασκευή

Γεν. Γραμματέας

Ανδριάνα Φιλιώ

Ταμίας

Αλεξόπουλος Χρήστος

Μέλος

Δασκαλόπουλος Ιωάννης

Μέλος

Μωρογιώργα Σταυρούλα

Μέλος

Παπαβασιλείου Ελπίδα

Μέλος

Αντιπρόσωπος στην ΑΔΕΔΥ εκλέχτηκε ο Γιάννης Σταματελόπουλος και την
Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούν οι: Ράδου Σταυρούλα, Αγγέλης Γιώργος, και
Ξαγοράρης Παναγιώτης.
Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Μιχάλης Γιάγκας

Παρασκευή Γιοβανοπούλου

