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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

Αντύπας Ζαν – Τζεμίλ    Αποστολέλλης Νικόλαος 

Βρεττάκος Θεόδωρος    Γιανναράς Σταύρος 

Δανέζης Κωνσταντίνος    Κανακάκης Βασίλειος 

Κατεβαίνης Χρήστος     Κωνσταντόπουλος Γεώργιος 

Λιόση Αντιγόνη     Λυγερός Γεώργιος 

Ματθιουδάκης Θεόδωρος    Μιχαλάκης Γεράσιμος 

Μιχάλαρος Ανδριανός    Μόφορης Γρηγόριος 

Μπελέκας Ανδρέας     Νικολακάκης Ελευθέριος 

Παπαηλίας Χρήστος     Παπαθανασίου Γεώργιος 

Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος   Σπανού Μαρία 

Σωτηρίου Γεώργιος     Τσιριγώτης Πέτρος 

Ψαρράς Μιχαήλ 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Αλεξόπουλος Σπυρίδων    Αρβανιτάκης Παντελής 

Βασιλάτου Ιωάννα     Δανιήλ Πέτρος 

Δρομπόνης Βασίλειος    Εξαρχος Ηλίας 

Θεοδωρέλλης Δημήτριος    Καζάκος Λάμπρος 

Καστάνης Ιωάννης     Κορφιάτης Δημήτριος 

Κουζούλογλου Αλέξανδρος    Λειβάδης Σπύρος 

Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος   Μανωλάκος Σωτήριος 

Μερτζάνη Κυριακή     Μήλιος Τρύφων 

Μιχοπούλου - Σούχλα Μαρία   Μουστάκας Δημήτριος 

Μπαλκάμος Γεώργιος    Μπεθάνης Νικόλαος 
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Μπισταράκης Σπυρίδων    Μπούτση - Χαραλαμπίδου Αθηνά 

Νάστου Δήμητρα     Οικονόμου Ιερόθεος 

Παπαδάκης Μιχαήλ     Παπδόπουλος Νικόλαος 

Πλατής - Αθανασίου Αγγελής   Πούλος Ζαχαρίας 

Ρούσση Ευαγγελία     Σαμανίδου Γκαλίνα 

Σιγάλας Γεώργιος     Σκούφος Θεόφιλος 

Σοφός Κωνσταντίνος    Τριποδάκης Κωνσταντίνος 

Τσιτούρας Γεώργιος     Φαράσαλης Γεώργιος 

Χρυσικόπουλος Γεώργιος 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΕΠ 

 

Γιάγκας Μιχάλης     Παπαδάκη Ευγενία 

Τσόλα Ευθυμία     Δημητροπούλου Ελένη 

Καλόπλαστος Δημήτρης    Μουζακίτης Λεωνίδας 

Λεκάκου Αθανασία     Σφυράκη Καλλιόπη 

Γεωργίου Φίλιππος     Γκλεζάκου Αννα 

Σαρρή Ελένη 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΒΕΠ 

 

Παρισιάδης Δημήτριος 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Να καλωσορίσουμε και τον κ. 

Κωνσταντίνο Σταυριανίδη, ο οποίος θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας 

παρουσιάσει το θέμα "Κοστολόγηση και μηχανογραφημένες καινοτομίες" μετά 

το Δ.Σ.  

 Ξεκινάμε το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών της 12.02.2014. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται.  

 

  

 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Τα Επιμελητήρια μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως ξέρετε έχει σταματήσει, προσπάθησε η Πολιτεία μετά από 

εισήγηση κάποιων άλλων φορέων, δυστυχώς φορέων επιχειρηματιών, να 

σταματήσει η υποχρεωτικότητα των Επιμελητηρίων. Δεν σταματάει, τα 

Επιμελητήρια δεν είναι μόνον... Καταρχήν, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Τα Επιμελητήρια είναι αυτά τα οποία είναι το εργαλείο και η 

ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά η πολιτική τους δεν ήταν αυτή. 
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Η πολιτική τους ήταν σταματώντας τα Επιμελητήρια σταματάει η 

χρηματοδότηση στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και στη ΓΣΕΒΕΕ 

και στην ΕΣΕΕ. Σταματάει και ο συνδικαλισμός που έχουμε ως μικρομεσαίοι 

πλέον. Αρα, λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν είναι μόνον 

επιμελητηριακό. Είναι θέμα ότι αφορά και τα συνδικαλιστικά μας όργανα, 

ταυτόχρονα και το χτύπημα πλέον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που γίνονται 

αλόγιστα και βλέπετε τι αντιμετωπίζουμε. 

 Δυστυχώς, σήμερα ανακοινώθηκαν πάλι κάποια άλλα από τον 

Πρωθυπουργό. Είπε για συμψηφισμό του ΦΠΑ και όλα αυτά για τις πολύ 

μεγάλες επιχειρήσεις, λέει, ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και για τις μικρές. 

Δυστυχώς, όμως, είναι πάλι... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα όμως μεγάλο γιατί 

γίνεται πάλι προεκλογικά. Δηλαδή τώρα που είναι προεκλογική, αυτό το ζητάμε 

σαν Επιμελητήρια εδώ και πάνω από 3-4 χρόνια, πάλι γίνεται προεκλογικό, μην 

είναι πάλι μια φωτοβολίδα και μετά ξεχαστεί μετά το Μάιο. Το θέμα είναι, γιατί 

πολύ ξαφνικά λένε πολύ ωραία λόγια για μας. Κάτω στην Κεντρική Ενωση 

Επιμελητηρίων που είχαμε στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο υπήρχαν κάποιες 

θετικές κουβέντες, υπήρχαν και κάποιες αρνητικές. Ηδη ο διευθυντής μας που 

είναι και πρόεδρος των εργαζομένων των Επιμελητηρίων της Ελλάδος. Ηδη 

ξεκινάει, μου ανακοίνωσε πριν ότι ξεκινάνε μια απεργιακή κινητοποίηση για το 

επόμενο διήμερο. Πέμπτη-Παρασκευή, κ. Γιάγκα; Ελάτε επάνω. Πέμπτη-

Παρασκευή. Δεν πείθονται, οι υπάλληλοι δεν πείθονται από τις εξαγγελίες. Και 

αυτό πρέπει να μας βάλει σε προβληματισμό γιατί οι υπάλληλοι ζουν κάθε μέρα 

τον επιμελητηριακό χώρο πολύ καλύτερα από εμάς που είμαστε αιρετοί και 

έχουμε και τις δουλειές μας και δεν είμαστε και συνεχόμενα εδώ και θα ήθελα 

από τον κ. Διευθυντή να μας πει την άποψή του και να μας κάνει ένα σχολιασμό 

γι' αυτά που ειπώθηκαν και στην Κεντρική Ενωση αλλά κι εσείς πώς βλέπετε τις 
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κινήσεις που μας είπε, αυτές τις ανακοινώσεις και του κ. Χατζηδάκη και τις 

ανακοινώσεις του Υφυπουργού.  

 Ο κ. Γιάγκας ο διευθυντής μας είναι υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου 

Αγίας Βαρβάρας. Νομίζω το ξέρουμε όλοι. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να 'στε καλά, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι έμαθα ότι και ο Πέτρος ο Τσιριγώτης είναι υποψήφιος 

δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του νυν Δημάρχου, του κ. 

Χριστόπουλου. Αμα από Παιανία, εκεί Ραφήνα, έχουμε προσβάσεις, Πικέρμι-

Ραφήνα, να βοηθήσουμε και τον Πέτρο. Ο κ. Μόφορης είναι υποψήφιος 

Δήμαρχος, έτσι δεν είναι κ. Μόφορη;  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Οχι και Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμβουλος στον Πειραιά;  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Είμαι και δημοτικός σύμβουλος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω ότι είσαι δημοτικός σύμβουλος. Τώρα είσαι στον Πειραιά; 

Ωραία. Εχουμε κανέναν άλλον υποψήφιο; Και ο κ. Βρεττάκος. Εχουμε και τον 

Γενικό Γραμματέα υποψήφιο ευρωβουλευτή με τους Κυνηγούς. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Και ο Παπαμανώλης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο Γιώργος ο Παπαμανώλης είναι υποψήφιος με τον κ. Γιάγκα 

στην Αγία Βαρβάρα.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Πρόεδρε, να βγει ένα κείμενο και να πάει στους άλλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, έχουμε περιθώρια να το κάνουμε, να μαζέψουμε 

υποψηφιότητες. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε, εννοείται. Και μπορεί να 

κάνουμε και μια εκδήλωση για τους υποψήφιους. Να κάνουμε και μια εκδήλωση. 

 Λοιπόν, συνεχίζουμε. κ. Γιάγκα. 
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Κοιτάξτε έχουμε ξανασυζητήσει το ζήτημα αρκετές φορές. Η 

κυβέρνηση πέρσι κάτω από το βάρος και της τρόικας, αν θέλουμε να το 

πιστέψουμε αυτό τέλος πάντων, πήρε μία νομοθετική πρωτοβουλία, πέρασε  με 

πράξη νομοθετικού περιεχομένου την κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής 

των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια. Η πράξη αυτή κυρώθηκε μετά με νόμο.  

 Εμείς και με την κατάργηση  της υποχρεωτικής εγγραφής είχαμε βρει 

τρόπο να φέρνουμε τις επιχειρήσεις στα Επιμελητήρια, γιατί έτσι κι αλλιώς 

έρχονταν και εξυπηρετούνταν μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και 

ταυτόχρονα επειδή η επιμελητηριακή νομοθεσία προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις οι 

οποίες είναι εγγεγραμμένες στα Επιμελητήρια για να εξυπηρετηθούν πρέπει να 

έχουν πληρώσει τις συνδρομές, πληρώνουν και τη συνδρομή, που είναι 50, 100 

ευρώ ανάλογα με τη νομική τους μορφή. Ομως το Υπουργείο επέμενε όλο αυτό 

το διάστημα να διαχωρίσει την αντίληψη αυτή, να ξεχωρίσει δηλαδή το Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο από τα Επιμελητήρια και προσπαθούσε να πει ότι θα 

εξυπηρετείτε έτσι κι αλλιώς τις επιχειρήσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

ανεξάρτητα αν έχουν πληρώσει ή δεν έχουν πληρώσει το Επιμελητήριο.  

 Υπήρχαν αντιδικίες, υπήρχαν γνωμοδοτήσεις ένθεν και ένθεν, εμείς 

επιμέναμε σ' αυτά που έλεγε η επιμελητηριακή νομοθεσία και το θέμα 

παραπέμφθηκε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Και όλο αυτό το διάστημα 

που συζητάμε, ένα χρόνο περίπου, ο Πρωθυπουργός έβγαινε κι έλεγε ότι η 

κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής δεν θα ισχύσει, θα το ανατρέψουμε 

στην πορεία και θα βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε τα Επιμελητήρια να έχουν 

πάλι τις συνδρομές τους. Και ενώ όλα αυτά συζητιόνταν έρχεται ξαφνικά στο 

τελευταίο πολυνομοσχέδιο και περνάει μία διάταξη, προσέχτε να δείτε, που λέει 

ότι από 1/1/15 οι επιχειρήσεις είτε είναι εγγεγραμμένες είτε δεν είναι 

εγγεγραμμένες στα Επιμελητήρια θα είναι υποχρεωμένα τα Επιμελητήρια να τις 

εξυπηρετούν. Και εδώ υπάρχει και παράδοξο. Επειδή γίνονται στο πόδι όλα αυτά 

τα πράγματα, πώς θα εξυπηρετούμε κάποιον που δεν είναι εγγεγραμμένος; Είναι 
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τρελό. Αλλά  γιατί το κάνανε. Το κάνανε για να προλάβουν τη γνωμοδότηση του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  

 Οπως αντιλαμβάνεστε, προχθές ήμασταν στο Ηράκλειο, έχουν 

αναστατωθεί τα Επιμελητήρια. Έχουν πει όλοι ότι πρέπει να καταργηθεί η 

κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής. Κάναμε ενέργειες. Μαζέψανε 

υπογραφές οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων από 180 με 190 περίπου βουλευτές 

 που λένε ότι θα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που καταργεί την υποχρεωτική 

εγγραφή στα Επιμελητήρια. Λοιπόν, και ενώ ήταν μαζεμένες οι υπογραφές η 

κυβέρνηση πέρασε νέα διάταξη στο πολυνομοσχέδιο και ουσιαστικά 

κατήργησαν τις υπογραφές που μαζέψανε. 

 Προχθές στο Ηράκλειο η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων συζήτησε για το 

τι θα κάνει με αυτό το θέμα. Αποφασίστηκε να υπάρξει αντίδραση  με τον έναν 

ή τον άλλον τρόπο. Η αντίδραση,  έχω την εντύπωση  κ. Πρόεδρε, εκτίμηση 

είναι δικιά μου,  είναι περισσότερο για τα μάτια του κόσμου παρά ουσιαστική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα διακόψω λιγάκι. Οτι με την παρέμβαση της Κεντρικής Ενωσης 

όμως και όλων των Προέδρων των Επιμελητηρίων μαζεύτηκαν 185 υπογραφές. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δηλαδή αυτό έγινε παρέμβαση όμως, άρα δούλεψε η 

Κεντρική Ενωση. Δηλαδή εγώ δεν είμαι σύμφωνος με τη λειτουργία γενικά της 

ΚΕΕΕ αλλά σ' αυτή τη φάση πιέστηκαν όλα τα κόμματα, ψήφισαν όλα τα 

κόμματα, να πάρεις 185... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Βεβαίως.  Πήραν και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από τη 

Νέα Δημοκρατία και από όλα τα κόμματα, και από τη ΔΗΜΑΡ. Εκτός από το ΚΚΕ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιστεύω ότι το ΚΚΕ έκανε λάθος, Παντελή. Μάλλον θα το 

διορθώσει κι αυτό.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο πέρασε μια διάταξη που λέει από 1/1/15 

που σταματάει η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, τα 

Επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα να εξυπηρετούν  τα μέλη τους  και τα μη μέλη 

τους.   

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Και πώς θα πληρώνονται οι υπάλληλοι;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν υπάρχει καμμία πρόβλεψηγια το  πώς θα πληρώνονται οι 

υπάλληλοι. Και ενώ λοιπόν  συζητούνται όλα αυτά η ΚΕΕΕ θεωρεί ότι έχει τη 

διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ή του προέδρου, του αρχηγού που 

συγκυβερνά, του Βενιζέλου και κάποιων άλλων τέλος πάντων και του Τσίπρα 

κ.λπ. Όλοι αυτοί συμφωνούν ότι θα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που 

καταργεί την υποχρεωτική εγγραφή. Ενώ όλοι λένε ναι και βάζουν έτσι εύκολα 

την υπογραφή, κανένας δεν αντιστέκεται στη θέληση ας πούμε που εκφράζει 

σήμερα ο Χατζηδάκης και πέντε άλλοι γύρω από αυτόν που λένε ότι, κύριοι, δεν 

καταργείται. Δεν καταργείται αυτή η διάταξη. Θα ισχύσει από 1/1/15. Σε εμάς  

επιφέρει βαρύτατο πλήγμα και στο εφάπαξ το οποίο το είχαμε φέρει σε ένα 

πολύ καλό σημείο.Σαν εργαζόμενοι στα Επιμελητήρια είχαμε δικό μας τομέα, τα 

χρήματα τα οποία είχαμε στην άκρη τα "κούρεψαν" με το PSI, δικά μας λεφτά 

αυτά, δεν ήταν του κράτους, είναι δικά μας, δεν έχει συμμετοχή  το κράτος. 

Κουρεύτηκαν με το PSI, μειώθηκαν δηλαδή τα αποθεματικά και τώρα με τη νέα 

ρύθμιση μας περιορίζει και τους πόρους για το ταμείο που είχαμε μέσα από τα 

Επιμελητήρια και ουσιαστικά καταργεί και το εφάπαξ.  

 Σ' αυτή τη λογική εμείς προχωράμε μεθαύριο 10 και 11 του μηνός, 

Πέμπτη και Παρασκευή, σε απεργιακή κινητοποίηση, 48ωρη κινητοποίηση και 

επίσης κάνουμε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο στην πλατεία Κάνιγγος και 

επίσης καλούμε και τις Διοικήσεις να μην υλοποιήσουν το πρόγραμμα,  για την 

ψηφιοποίηση των αρχείων που θα ενταχθούν στο ΓΕΜΗ. Τι είναι αυτό τώρα το 

πρόγραμμα. Μέχρι τώρα, μέχρι τη λειτουργία του ΓΕΜΗ, όλες οι επιχειρήσεις 
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πήγαιναν για να πάρουν άδεια είτε στο Πρωτοδικείο είτε στις Περιφερειακές 

Ενότητες, στις Νομαρχίες. Αυτοί λοιπόν  έχουν -ή και στο Ειρηνοδικείο-, τα 

αρχεία και τα έχουν χύμα. Δεν τα έχουν ούτε καν στην κατάσταση που έχουμε 

εμείς το φυσικό αρχείο, τον φυσικό φάκελλο και έρχονται τώρα και λένε εσείς 

Επιμελητήρια που υλοποιείται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο  θα πάτε στα 

Πρωτοδικεία, θα πάτε στα Ειρηνοδικεία, θα πάτε και στις Περιφερειακές 

Ενότητες και εκεί θα σκανάρετε, θα βάλετε τον εξοπλισμό, θα πληρώσετε εσείς 

τα Επιμελητήρια δηλαδή και τους υπολογιστές και τα σκάνερ και όλα αυτά τα 

απαραίτητα υλικά τα οποία χρειάζονται και το προσωπικό και τους υπαλλήλους 

από 'δω αλλά και τους πενταμηνίτες που θα πάρουμε τώρα μέσα από αυτό το 

πρόγραμμα για τη μείωση της ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, θα πάτε λοιπόν και θα το 

υλοποιήσετε και θα βάλετε όλα τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέσα. 

Ωραία. Και λέμε εμείς τώρα, από τη μια πλευρά εσείς κόβετε τα χρήματα στα 

Επιμελητήρια. Από την άλλη δεν μας βρίσκετε τρόπο να έχουμε χρήματα τα 

Επιμελητήρια. Από την τρίτη μας φορτώνετε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.  Αλλά 

χωρίς να παίρνουμε έσοδα. Είναι υποχρεωτική αυτή η υπηρεσία που θα 

παρέχουν τα Επιμελητήρια αλλά χωρίς να έχουν έσοδα.  

 Από την άλλη, μας βάζετε πρόσθετες εργασίες να εκτελέσουμε, για να 

φτιάξουμε τελικά ένα Γενικό Εμπορικό Μητρώο το οποίο αύριο εμείς δεν θα 

μπορούμε να το συντηρήσουμε γιατί θα φύγουμε, δεν μπορούμε, δεν θα 

πληρωνόμαστε και δεν θα έχουν λεφτά τα Επιμελητήρια να πληρώσουν τους 

εργαζόμενους. Θα το πάρουν το ΓΕΜΗ μετά, όταν θα το έχουμε φτιάξει εμείς. 

Και μετά θα πουν να το δώσουν στους λογιστές. Ήρθε ο σύμβουλος του 

Χατζηδάκη, ο κ. Καραμητσάνης, και είπε κοιτάξτε να δείτε, το Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο θα το δώσουμε στους λογιστές, αυτός είναι δικηγόρος, και στους 

δικηγόρους. Και οι δικηγόροι δηλαδή να βρουν δουλειά μέσα από αυτή την 

υπόθεση. Είναι... τέλος πάντων, εξωφρενικό. Και αντιδράσανε, ευτυχώς πάλι 

αντιδράσανε, μέσα από την ομάδα εργασίας αντιδράσανε δικηγόροι και λένε ότι 
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μία νομική διαφορά που προκύπτει, ένα πρόβλημα που προκύπτει, αποχωρεί 

ένας εταίρος και μπαίνει ένας άλλος και δημιουργούνται και προβλήματα 

ανάμεσα στους εταίρους, ποιος θα τη λύσει; Εδώ υπάρχει, υποτίθεται, μία 

ανεξαρτησία της διοικητικής μονάδας που είναι εδώ, ενώ στη διαφορετική 

περίπτωση θα πηγαίνεις στον φίλο σου τον δικηγόρο και θα στο επιλύει ο φίλος 

σου ο δικηγόρος. Αυτό όμως δημιουργεί κενό νόμου, δημιουργούνται πολλά 

προβλήματα. Και αντιδράσανε από εκεί και δεν μπόρεσε να περάσει. 

 Τέλος πάντων, εμείς είμαστε σ' αυτή τη φάση, έχουμε καλέσει τις 

διοικήσεις να μην προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση των αρχείων μέχρι να 

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων. Αυτό θέλουμε, αυτό λέμε εμείς 

και όχι ότι δεν θέλουμε να γίνει ψηφιοποίηση. Εμείς ήμασταν εκείνοι που 

επιβάλαμε και θέλαμε να γίνει ψηφιοποίηση των αρχείων, αλλά όμως όλα αυτά 

κατατείνουν σε ένα μόνο, να μην λειτουργούν τα Επιμελητήρια αύριο. Δεν 

υπάρχει λόγος να κάνουμε αυτή τη δουλειά. 

 Ευχαριστώ.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Δυο ερωτήσεις έχω. Η μία ερώτηση είναι: με την κατάργηση 

της υποχρεωτικότητας καταργείται και η απόφαση που υπάρχει όταν πηγαίνει 

στην Εφορία ο επαγγελματίας του να ζητάνε το χαρτί του Επιμελητηρίου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει καταργηθεί ήδη αυτό. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Οχι, δεν έχει καταργηθεί ήδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού δεν θεωρείς βιβλία. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ερώτηση έκανα. Και η δεύτερη ερώτηση. Κάνετε απεργία 10 

και 11. Στις 9 του μήνα που είναι πανελλαδική;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχει η ΑΔΕΔΥ. Αλλο αυτό. Εμείς κάνουμε για μας. Θα κάνουμε και 

στην ΑΔΕΔΥ, αυτό είναι άλλο θέμα.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ρωτάω αν σαν σωματείο συμμετέχετε σ' αυτή την απεργία; 
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Βεβαίως. Εμείς συμμετέχουμε στις απεργίες της ΑΔΕΔΥ, είναι άλλο 

θέμα. Αλλά εδώ εξειδικεύουμε το δικό μας πρόβλημα.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ναι, ανεξάρτητα από αυτό. Να ξέρουμε αν θα ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μόφορης. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Μια ερώτηση. Λέτε εσείς ότι κουρεύτηκαν τα αποθεματικά του 

ταμείου των εργαζομένων. Οφείλεται στο ότι καταργείται η υποχρεωτικότητα 

των Επιμελητηρίων ή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο που κουρεύονται τα 

πάντα;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, το είπα ξεκάθαρα. Είναι άλλο, κουρεύτηκαν... 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Οπως το είπατε εγώ τουλάχιστον κατάλαβα και πολλοί από 'δω 

ίσως, ότι επειδή καταργείται η υποχρεωτικότητα εντάσσεται αυτό το φαινόμενο 

σ' αυτό το σημείο. Δηλαδή κατάργηση και κούρεμα... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, όχι, θα σας εξηγήσω. Προσέξτε, έχουμε δύο στοιχεία για το 

ταμείο. Το ένα είναι τα αποθεματικά που είχαμε, είχαμε ισχυρά αποθεματικά 

εμείς σαν Ταμείο Πρόνοιας και αυτό κόπηκε. Και πήγε  στο 50% - καλά, το ΤΕΒΕ 

δεν είχε αποθεματικά.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Πώς δεν είχε; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν είχε αποθεματικά, άμα σου λέω. Και το ΤΕΒΕ...  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Τώρα κοιτάχτε να δείτε, να μην κάνουμε διάλογο, θα σας πω εγώ 

πόσα αποθεματικά ήταν. Θέλετε να σας κάνω... Με ποιο τρόπο τα κλέψανε;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω κατά την ημέρα που έγινε το PSI το 

ΤΕΒΕ δεν είχε τόσα αποθεματικά.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Γιατί είχαν προλάβει και τα είχαν... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αλλο αυτό, άλλο αυτό. Λέω για εκείνο τον καιρό. Εμείς λοιπόν μιλάμε 

για το εφάπαξ  είναι λεφτά που βάζουμε στην άκρη και παίρνουμε κατά την 
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συνταξιοδότηση. Δεν είναι ασφαλιστική κάλυψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

και υγεία και συντάξιμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλη, ασ' το να τελειώνουμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Από τον πόρο που δίνουν τα Επιμελητήρια προς την Κεντρική Ενωση 

Επιμελητηρίων, ένα ποσοστό από αυτό η ΚΕΕΕ το δίνει στο ταμείο. Τώρα, με 

την κατάργηση της συνδρομής ούτε η ΚΕΕΕ θα πάρει ποσοστό, έτσι; Αρα, δεν 

θα πάρει και το δικό μας το ταμείο, ούτε όμως θα πάρουν και οι εργοδοτικές 

οργανώσεις οι δικές σας, ΓΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ και ούτω καθεξής από αυτό τον πόρο. 

Αρα, σβήνουν και αυτές. 

 Ο στόχος λοιπόν δεν είναι μόνον να χτυπηθεί η συνδρομή αυτή, γιατί δεν 

έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα η κατάργηση της συνδρομής, 

ουσιαστικά είναι να χτυπηθεί το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, όπως 

προβλέπεται αυτό, είτε από την ΕΣΕΕ είτε από την ΓΣΕΒΕ είτε από τα 

Επιμελητήρια. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό πρέπει να το δει και το ΚΚΕ.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Υπάρχει καμία απόφαση για αντίδραση σ' αυτή τη συμπεριφορά; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εμείς θα κάνουμε απεργία.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Εσείς θα κάνετε σαν σύλλογος εργαζομένων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Και η ΚΕΕΕ συζητάει αυτή την περίπτωση τώρα. Δεν ξέρω τι θα 

κάνει, γιατί κάθε φορά που εντείνεται το πρόβλημα εγώ τι έχω παρατηρήσει. 

Οσο εντείνεται το πρόβλημα, το τελευταίο εξάμηνο δηλαδή, έκανε η ΚΕΕΕ μία 

γενική συνέλευση, μαζευόμασταν όλοι εκεί, έλεγε ο καθένας τον καημό του, 

φεύγαμε από εκεί, υποτίθεται παίρναμε μια απόφαση να το παλέψουμε και 

μέναμε εκεί. Και εναποθέταμε τη διαδικασία διεκδίκησης ή στον Πρόεδρο της 

Κεντρικής Ενωσης ή σε κάποιους ανθρώπους τέλος πάντων, οι οποίοι μέσα από 

τη διαδικασία, ξέρεις, είμαστε φίλοι, είμαστε γνωστοί και είμαστε κολλητοί ο 
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ένας του Σαμαρά, ο άλλος του Βενιζέλου, ο άλλος του τάδε ή του τάδε. Λοιπόν, 

όλοι αυτοί πάντως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων -μισό λεπτό, κ. 

Μόφορη-, η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων το Σαββατοκύριακο που πέρασε 

πήραμε μία θέση να δούμε τις δεσμεύσεις και μέσα στις αρχές Μαϊου, προτού 

τις εκλογές θα κάνουμε έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα να δούμε αν 

εφαρμόσει η κυβέρνηση... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν εφαρμόσει η κυβέρνηση αυτά που έχει υποσχεθεί μέχρι 

στιγμής προτού τις εκλογές και η πίεσή μας θα είναι ότι εμείς θα είμαστε κάθετα 

απέναντί τους αν δεν εφαρμόσουν αυτά τους έχουμε δώσει ένα χρονικό 

περιθώριο λίγων εβδομάδων. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτή είναι και η βασική μου διαφωνία προχθές στο Ηράκλειο. Οι 

Υπουργοί που μίλησαν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Μιχάλη, άσε το συνδικαλισμό τώρα, κάτσε κάτω. Τώρα είσαι 

διευθυντής. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Και η επιστολή που έστειλε ο Χατζηδάκης λένε θα βρούμε 

εναλλακτικούς τρόπους για την οικονομική ενίσχυση των Επιμελητηρίων. Αυτό 

δεν λέει τίποτα. Αν δεν υπάρξει εγγραφή των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια 

και υποχρεωτική συνδρομή δεν έχουν ζωή τα Επιμελητήρια. Τελείωσε. Εκτός 

εάν πάμε και αυτός είναι τρόπος εκβιασμού, το λένε βέβαια οι διοικήσεις, το 

λένε από το Υπουργείο, να κάνουμε ένα Επιμελητήριο στον Πειραιά, είναι άλλο 

πράγμα αυτό, πρέπει να κάνουμε όμως άλλου είδους υπερβάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι άλλο, εντάξει. Αυτό μπορεί να είναι και σωστό. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι σωστό και για μένα.  
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ΜΟΦΟΡΗΣ: Οι εισφορές που έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα, οι εισφορές που 

λέτε ότι έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα πληρώνατε κάποιες εισφορές. 

Εσείς δηλαδή τώρα καταργείται η τέτοια, χάνουμε δηλαδή τη συνδρομή ... τα 

χρήματα που έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα τι γίνεται; Εσείς, τα δικά σας χρήματα 

που έχετε πληρώσει μέχρι τώρα κάποια χρήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Πού; Στο ταμείο μας;  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Στο ταμείο σας.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι. Πουθενά. Τίποτα.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Αρα, δηλαδή τι, τώρα συζητάμε η υποχρεωτικότητα είναι τώρα 

καταργείται. Από αυτά που γίνανε προς τα πίσω; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν είχαμε πρόβλημα εμείς από εκεί μέχρι προς τα πίσω.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Ναι, αλλά τώρα όμως κουρεύονται, όπως κουρεύονται και στους 

υπόλοιπους εργαζόμενους.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, κουρεύτηκαν, δεν κουρεύονται τώρα. Κουρεύτηκαν αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. συνάδελφοι, θα σας... (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

 Οχι διάλογο, κύριοι. Εγώ πιστεύω το θέμα έχει λήξει, θα σας 

ενημερώνουμε συνέχεια για τις εξελίξεις που θα γίνονται ό,τι διαδικασία υπάρχει 

από την Κεντρική Ενωση και ό,τι γίνεται πλέον θα σας ενημερώνουμε συνέχεια. 

Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο επιμελητηριακός θεσμός δεν είναι ότι 

κινδυνεύει μόνο - καταρχήν έχει καταργηθεί η υποχρεωτικότητα να θεωρείς 

βιβλία. Οταν θεωρείς βιβλία πήγαινες στην Εφορία και για να θεωρήσεις σου 

έλεγε φέρε μου χαρτί από το Επιμελητήριο. Αυτό σήμερα έχει καταργηθεί εκ 

των πραγμάτων. Εμάς το 80% των μελών μας είναι ατομικές επιχειρήσεις. Δεν 

είναι Ανώνυμες και ΕΠΕ και εταιρείες.  
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ΜΟΦΟΡΗΣ: Μέχρι πρόσφατα θεωρούσαν βιβλία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δεν υπάρχει, δεν ζητάνε. Τώρα ένα απλό χαρτί, μια κόλλα 

Α4 είναι δελτίο αποστολής. Είναι συνεργείο, δεν το ξέρει. Είναι συνεργείο, δεν 

έχει ιδέα αυτός. Το συνεργείο δεν το έχει. Δεν το χρησιμοποιεί αυτός.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Πώς δεν το χρησιμοποιώ; 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Πώς δεν έχει, Πρόεδρε; Δεν θεωρούσε βιβλία πριν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, θεωρούσε πριν, ναι.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Τώρα έγινε, πριν ενάμιση μήνα, δύο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τώρα, με τον καινούριο χρόνο.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Σχετικά με την περιουσία του...; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι άλλο αυτό.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Την περιουσία του Επιμελητηρίου την έχει πάρει το ΤΑΙΠΕΔ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ΤΑΙΠΕΔ έχει όλη την περιουσία του Δημοσίου.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Και του Επιμελητηρίου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού ανήκουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

22 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να σας κάνω μια ενημέρωση. Την Πέμπτη όποιος θέλει 

μπορεί να παρευρεθεί, αυτό είναι και θέμα τιμής πλέον του Πειραιά, είναι η 

Οργανωτική Επιτροπή που συμμετέχουμε κι εμείς που κάνει η Περιφέρεια, ο 

Δήμος και τα Επιμελητήρια και άλλοι φορείς του Πειραιά. Εμείς έχουμε 

εκπρόσωπο εκεί τον κ. Μαθιουδάκη στην Οργανωτική Επιτροπή, είναι στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Συνδέσμου στις 10 Απριλίου στις 8 το 

βράδυ γίνεται μια εκδήλωση για τον επαναπατρισμό του Λιονταριού του Πειραιά 

που είναι αυτή τη στιγμή στη Βενετία. Είσαστε καλεσμένοι όλοι, έχει 

προσκλήσεις, θα σας δώσουμε, μοιράστηκαν πριν. Είναι μια προσπάθεια που 

γίνεται γιατί όπως ξέρετε μας είχαν πάρει ένα λιοντάρι, υπάρχει το ένα από τα 

δύο. Το ένα υπάρχει, έτσι δεν είναι κύριε; Κανένα δεν υπάρχει; Αντίγραφο. 

Λοιπόν, το έχουν πάρει, είναι στη Βενετία και γίνεται μια προσπάθεια να το 

πάρουμε και να τους κάνουμε άλλες προτάσεις να τους δώσουμε ένα 

αντίγραφο, να τους δώσουμε κάτι για να πάρουμε το γνήσιο και να έρθει στο 

φυσικό του χώρο που είναι το λιμάνι του Πειραιά. Οποιος θέλει να παρευρεθεί 

καλό θα είναι να είναι εκεί. 

 Ανακοινώσεις. Εχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, σας 

ενημερώνουμε ότι ξεκινάει και θα έρθει σχέδιο νόμου που καταργεί πλέον το 

πορτοκαλί βιβλίο. Ξέρετε ποιο είναι το πορτοκαλί βιβλίο όσοι έχετε προσωπικό. 

Καταργείται. Ψηφίστηκε δηλαδή; Είναι ένα από τα θετικά, κάποιο από τα θετικά 

αυτό. Το πορτοκαλί βιβλίο ήταν κάτι, μια μουντζούρα να είχες το πληρώναμε 

500άρικο, χιλιάρικο. Το θέμα είναι ότι καταργήθηκε αυτό.  

 Εμείς ως Επιμελητήριο έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις. Εχουμε 

επισκεφθεί και Γενικούς Γραμματείς, έχουμε συμμετάσχει, κάναμε εκδηλώσεις, 
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ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρειά μας, προσπαθήσαμε να 

τονώσουμε λίγο τη μεταποίηση, να πούμε ότι αυτά τα ποιοτικά προϊόντα, γιατί 

όπως ξέρετε εγώ πραγματικά εχθές που πήγαμε και είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος 

και ο κ. Μπελέκας εδώ, πήγαμε στο Ηράκλειο και είδαμε πραγματικά έναν 

οργασμό από τουρισμό και είναι αρχές Απριλίου. Δηλαδή πάρα πολύς κόσμος, 

περιμένουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών, πάνω από 18 εκατομμύρια. 

Το θέμα και το πρόβλημα όμως παιδιά είναι ένα. Οτι απ' ό,τι είχε πει και ο 

Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ότι από τα τόσα εκατομμύρια πιάτα που 

σερβιρίστηκαν πέρσι μόνο 3% ήταν ελληνικά προϊόντα. 

 Εμείς ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο κάναμε μια προσπάθεια, πήγαμε σε όλη 

την Περιφέρεια μας, από τα Κύθηρα ή Πόρο, Τροιζήνα, να ενημερώσουμε τα 

καινούρια αγροτικά προγράμματα ότι πρέπει να τυποποιήσουμε προϊόντα. 

Πρέπει να έχουμε το καλοκαίρι τα δικά μας προϊόντα. Δηλαδή είναι απαράδεκτο 

σήμερα να μην έχουμε τίποτα, να μην παράγουμε, δηλαδή να έρθουν 18 

εκατομμύρια τουρίστες και να μην πάρουν τα δικά μας προϊόντα.  

 Πιστεύω ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας, τα μηνύματα από τον 

τουρισμό είναι πολύ πολύ αισιόδοξα. Πρέπει να τα αξιοποιήσουμε αυτά και να τα 

αξιοποιήσουμε παραγωγικά. Δηλαδή πρέπει από τον τουρίστα να πάρουμε κι 

άλλα πράγματα. Πρέπει να μπαίνουν τα προϊόντα μας σε πολύ καλή συσκευασία, 

να έχουν  καλή ποιότητα. Δεν είναι τα ίδια ούτε με την Τουρκία ούτε με την 

Τυνησία. Αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε και στα μέλη μας και στους 

ανθρώπους που μπορούμε προς τα έξω στην περιφέρεια να γίνουν. Δεν μπορεί 

αυτή τη στιγμή να έχουμε χύμα προϊόντα, συνέχεια χύμα προϊόντα. Δεν γίνεται. 

Δεν πάει άλλο. Δηλαδή χαθήκανε πάρα πολλά χρόνια που δεν τυποποιήσαμε 

προϊόντα. Τουλάχιστον να μην χαθούν και τα επόμενα. Είναι το καινούριο ΕΣΠΑ 

που είναι 2014-2020, ας μπούμε σ' αυτή τη λογική. Μας αγαπάνε, πραγματικά 

τα προϊόντα μας τα θέλουν, τα ζητάνε. Ηρθε εδώ ο Εμίρης. Ο Εμίρης μας άνοιξε 

πολλά, αυτός ο... όχι εμίρης, πώς λέγεται, ο Φουτζέιρα. Μας ζήτησε πολλά. 

Ψαχτήκαμε λίγο στην αγορά να βρούμε τι να πάμε και δεν έχουμε τίποτα να 
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πάμε. Στην ουσία δεν έχουμε τίποτα να τους πάμε. Δηλαδή ουσιαστικά προϊόντα 

δεν έχουμε. Σκεφτείτε, αναρωτηθείτε τι θα πάμε. Λέμε να ανοίξουμε την αγορά 

της Κίνας. Ποια Κίνα; Ελιές, λάδι δεν είχαμε φέτος ούτε για τον εαυτό μας όχι 

για εξαγωγή. Μακάρι να πάει φέτος καλά η χρονιά να έχουμε τουλάχιστον να 

φάμε εμείς.  

 Είναι πράγματα που δυστυχώς δεν παράγουμε. Μπορούμε να μπούμε σε 

άλλες λογικές παραγωγής και ως Επιμελητήριο πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική. 

Ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, δεν είμαστε Εμπορικό Επιμελητήριο, είμαστε 

Βιοτεχνικό. Πρέπει να έχουμε αυτή την ταυτότητα και να συνεχίσουμε και να 

δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να παράγουν το κίνητρο.  

 Συμμετέχουμε και σε άλλες διαδικασίες, σε άλλους Οργανισμούς. Στον  

ΕΕΣΥΜ, στον Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών. Εδώ πέρα η περιοχή μας, 

οι μεταφορές και το logistic πάλι πρέπει να αφορά δικά μας προϊόντα. 

Δυστυχώς, είμαστε ο ενδιάμεσος τώρα ξένων προϊόντων πάλι. Δηλαδή έχουμε 

γίνει κομβικό σημείο, τουλάχιστον αυτό να αφήσει κάποια οφέλη εκεί. Πρέπει να 

παράγουμε, να κουβαλάμε τα δικά μας προϊόντα. Δεν υπάρχουν μεταφορές που 

να μεταφέρουμε, δηλαδή ένας παραγωγός που μπορεί να φτιάξει, μάθαμε ότι η 

ΦΑΓΕ π.χ., τα γιαούρτια της ΦΑΓΕ για να πάνε στο Ντουμπάι πάνε μέσω 

Λονδίνου. Δεν υπάρχει cargo γραμμή εδώ. Δεν έχουμε, ούτε υποδομές στις 

μεταφορές έχουμε σοβαρές. Σιγά σιγά η χώρα μας ξεβρακώνεται και δείχνει τη 

γύμνια της την πραγματική. Πώς θα είσαι ανταγωνιστικός όταν παίρνεις το 

προϊόν από 'δω να το πας στο Λονδίνο και από το Λονδίνο το κατεβάζεις 

Ντουμπάι; Είναι τρόπος ανταγωνιστικός;  

 Και το κλίμα, είναι εδώ ο κ. Παπαμανώλης, το κλίμα είναι πολύ θετικό για 

μας. Δηλαδή θέλουν να κάνουν δουλειές μαζί μας. Το θέμα είναι μπορούμε να 

κάνουμε εμείς δουλειές; Δηλαδή δεν πρέπει να οργανωθούμε, να κάνουμε 

κλάστερς; Αυτό το Βιοτεχνικό Πάρκο που υπάρχει στο Σχιστό ή η Ζώνη του 

Περάματος δεν μπορεί να είναι ένα κλάστερ; Αυτό το παράδειγμα πάλι με τον κ. 

Παπαμανώλη που μαζεύτηκαν 20 επιχειρήσεις και κάνανε μια ομάδα. Την κάνανε 
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την ομάδα. Κατεβαίνουν μάλιστα Ποσειδώνια. Τους είδα εγώ πέρσι, πρόπερσι, 

ήταν μια ομάδα όλοι μαζί είκοσι άνθρωποι. Πρέπει να ξεκινήσουμε σε όλους 

τους τομείς έτσι. Και σε όλους τους κλάδους, δηλαδή ομάδα, να είμαστε ομάδα. 

Δεν γίνεται να πηγαίνουμε πάλι πλέον μόνοι μας. Δεν πάει, δεν οδηγεί πουθενά. 

 Και αυτή η εκδήλωση που κάνουμε τώρα με την κοστολόγηση είναι 

ουσιαστική. Μπορεί να φαίνεται, δεν τα ξέρουμε όλα, να καθήσουμε κάτω να 

δούμε, να μας πει ο ειδικός, να μας εξηγήσει, να μας πει τι σημαίνει 

κοστολόγηση. Πώς κοστολογούμε ένα προϊόν. Εμείς ξέρουμε να το κάνουμε 

αυτό; Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν ξέρουμε να το κάνουμε στις 

επιχειρήσεις μας. Δεν το έχουμε μάθει, δεν βάλαμε το μυαλό μας ποτέ να το 

σκεφτεί, δεν βάλαμε ποτέ ν' ακούσουμε τι είναι αυτό. Θέλουμε από την αρχή, 

επανεκκίνηση από την αρχή. Πιστεύω ότι ο πάτος έχει έρθει. Οτι φτάσαμε στον 

πάτο. Μακάρι να υπάρχει ανάκαμψη σιγά σιγά, να δούμε  μήπως βγούμε προς τα 

έξω. Πάντως, τα μηνύματα εγώ από το Ηράκλειο ήμουνα πολύ αισιόδοξος. Εγώ 

είδα ανθρώπους εκεί, τα χωράφια όλα καλλιεργημένα. Πήγαμε σε μία μονάδα 

που είχε μοσχάρια. Το μοσχάρι που φέρνουμε εδώ στην Αθήνα το φέρνουν από 

τη Γαλλία και ήταν μια μονάδα τεράστια είχε μοσχάρια. Και να σας πω και το 

παράξενο; Και δεν το βάλαμε πουθενά μην εκτεθούμε. Ο άνθρωπος είχε βάλει 

140 κιλά μοσχάρια για να μας φιλοξενήσει όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδος στη 

σούβλα. Πώς σούβλιζε 140 κιλά μοσχάρι... Είχε φτιάξει μια σωλήνα τούρμπο 3 

ίντσες με ένα μοτέρ 3 ίππους, το είχε ξανακάνει και είχε 140 κιλά μοσχάρι σε 

σούβλα. Λουκούμι ήταν. 

 Είχε μια φάρμα τεράστια, μια πολύ μεγάλη φάρμα και προσπαθούσε να 

καλύψει την αγορά της Κρήτης. Το ίδιο πρέπει να γίνουν, υπάρχουν 

δυνατότητες. Πάντως, πρέπει να μπούμε - δηλαδή, ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

είναι το στοίχημά μας. Και να μπούμε και ξέρετε γιατί το λέω αυτό; Γιατί κάποια 

στιγμή όταν κάναμε λοιπόν στον Πόρο ή στα Κύθηρα κατηγορηθήκαμε ότι 

κάναμε λέει, τι δουλειά έχουμε εμείς με τους αγρότες; Αγροτικό Επιμελητήριο 

είμαστε; Μα δεν έχουμε τη μεταποίηση; Δεν είναι μέλη μας αυτοί που 
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ασχολούνται με το μέλι; Δεν είναι μέλη μας τα ελαιοτριβεία, δεν είναι μέλη μας 

τα οινοποιεία; Δεν είναι μέλη μας όλοι αυτοί που ασχολούνται με τη μεταποίηση 

των αγροτικών προϊόντων; Μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου είναι. Δηλαδή 

μην τρελαθούμε, δεν είναι μόνον ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, είναι η 

μεταποίηση. Αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει, προσπαθεί ο 

παραγωγός να είναι και μεταποιητής, να είναι έμπορος. Δεν γίνεται. Πρέπει ο 

καθένας να έχει το ρόλο του. Πρέπει να γίνονται μεταποιητικές μονάδες 

δυνατές, έχουμε ένα μέλος μας εδώ πολύ δυνατό στο κρασί και στο ξίδι, τον 

Τριποδάκη. Ο Τριποδάκης ο Κωστής κάνει τεράστιες εξαγωγές με προϊόντα και 

ειδικά ένα ξίδι καταπληκτικό. Τροφοδοτεί όλη την Ιταλία μέχρι βαλσαμικό. 

Εχουμε δυνατότητες.  

 Λοιπόν, εγώ πιστεύω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν τελειώσει, 

άμα υπάρχει κάτι που πρέπει να βάλει κάποιος συνάδελφος για να κλείσουμε το 

Διοικητικό Συμβούλιο, να ξεκινήσουμε την εκδήλωση. Εχει έρθει κόσμος. 

 Ο κ. Αποστολέλλης. 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Να καλωσορίσω τον κ. Σταυριανίδη. Εγώ είμαι ο δύστροπος 

της παρέας. Αν θέλετε πάρτε υπόψη αυτά που θα σας πω. Για να αξιολογήσουμε 

ένα έργο είναι τρεις παράγοντες: η εργατοώρα, το κόστος της, πόσες 

ανθρωποώρες χρειάζονται και ποια είναι η χρησιμότητα του έργου. 

Συμφωνούμε; Πρέπει να έχω έργο για να ξέρω τη χρησιμότητά του. Και έργο 

δεν έχω. Αυτή είναι η ένστασή μου. Εγώ εδώ γράφω ΦΠΑ δεν, διότι αυτό που 

άκουσα ήταν ότι μέσα στο πολυνομοσχέδιο ήταν να μην συμψηφίζεται το ΦΠΑ 

με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Διαμαρτυρήθηκαν τα Επιμελητήρια 

επάνω και τώρα ήρθε το αισιόδοξο μήνυμα προεκλογικά ότι, εντάξει, εταιρείες 

μέχρι 500.000 ευρώ, 200.000 ξεκινήσανε, θα επιστραφεί και αυτός θα είναι ο 

πιλότος αργότερα να φτάσουμε και για εταιρείες μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ.  
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 Υπάρχει μια εταιρεία που διεκδικεί 500.000 επιστροφή ΦΠΑ και έχει 

υποχρεώσεις στο ΙΚΑ 500.000. Το Δημόσιο δεν επιστρέφει το ΦΠΑ αλλά 

διεκδικεί τις 500.000 του ΙΚΑ συν 120%. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)  

 Οταν λοιπόν πουλάς την πατρίδα σου, πουλάς τον φίλο σου, πουλάς τα 

παιδιά σου, πουλάς το μέλλον σου, δεν χρειάζεται κοστολόγηση. Χρειάζεται να 

μην έχεις καν συνείδηση, όχι έστω ελαστική. Χρειάζεται να μην έχεις συνείδηση. 

Αυτά παίρνω εγώ και αυτά δυστυχώς θα πω τώρα στα παιδιά μου. Δυστυχώς.  

 Αυτά μου ήρθαν σήμερα γιατί σήμερα το πρωί ενημερώθηκα, θα ήθελα 

να το ξέρω, να έχω κι εγώ δουλέψει πάνω στην κοστολόγηση γιατί εγώ 

τουλάχιστον τη διδάχθηκα την κοστολόγηση. Είχα ετοιμάσει λοιπόν αυτό εδώ 

το αίτημα φιλίας για τον Σπύρο τον Αλεξόπουλο και για τον Ανδριανό. Το πήγα 

λοιπόν στον ..., δεν είναι ... την κοπάνησε. Λέω πέρασε το αίτημα φιλίας, λέει, 

ποιο; Λέω αυτό. Ε, δεν γίνεται. Το πάω χειρωνακτικά. ΠΑΟΚ ή Αρης; Ε, πες το, 

ντε. Αυτό λοιπόν θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω τώρα διότι λέμε αυτά 

που λέμε και ξεχνάμε τι έλεγε το ΚΚΕ για το Μάαστριχτ, τι έλεγε για τη λευκή 

βίβλο, τι έλεγε αυτός ο Φρανκεστάιν, πώς τον λέγανε, Μπόλγκενστάιν, για τα 

πρακτικά. Εχω λοιπόν ετοιμάσει αυτό εδώ το αίτημα φιλίας για τους δύο φίλους 

μου και θα βάλω θεματοφύλακα φυσικά τον Στρατή. Επιμένω στην επιστροφή 

του.  

 Τι λέει λοιπόν το εξώφυλλο; Λέει εδώ: Ενός κακού μύριοι κακοί έπονται, 

αυτό είναι 0,5 από τα 105,5 και λέει ότι 5 φορές είναι μεγαλύτερο το παγκόσμιο 

εξωτερικό χρέος από το παγκόσμιο εθνικό προϊόν. Τι εκτίμηση να κάνω; Είναι 

από τον, κ. Σταυριανίδη, είναι από το νέο λόγκο της Ναόμι Κλέιν.  

ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ: Να σας πω μόνο κάτι για να σας προλάβω. Δεν είμαι από το 

Δημόσιο, ιδιώτης είμαι. 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Το ξέρω. 

ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ: Επιχειρηματίας όπως είστε όλοι σας.  
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Φάνηκε να συμπεριφέρομαι σαν σε δημόσιο; Απλώς είπα ότι 

αν μπορεί αυτά που θα πω να τα συμπεριλάβεις στη μελέτη σου. 

 Λοιπόν, εδώ είχαμε το νόμο 2000/91 και λέει καπιταλισμός της 

καταστροφής. Αυτό που ζούμε λοιπόν είναι ο καπιταλισμός της καταστροφής. Ο 

καπιταλισμός της καταστροφής δεν είναι κάτι λάθος για να πάει το Επιμελητήριο 

να διορθώσει σύμφωνα με το θεσμικό του ρόλο ότι κάνετε λάθος κυβέρνηση, 

κοιτάξτε το. Ο καπιταλισμός της καταστροφής διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο του 

Σικάγο και είναι η σχολή του Φρίντμαν. Αυτό διδαχθήκανε αυτοί οι άνθρωποι 

που κυβερνάνε σήμερα. Και ο Ν. 2000/91, λέγε με ΤΑΙΠΕΔ, είναι, έχει αυτό το 

ρόλο. Πώς θα εκποιήσει την ελληνική περιουσία. Και αναρωτιέμαι, μια πατρίδα 

χωρίς δημόσια υγεία, χωρίς δημόσια παιδεία, χωρίς δημόσια περιουσία τι 

πατρίδα είναι;  

 Από την κωμωδία λοιπόν στο δράμα του Αριστοφάνη, κ. Ανδριανέ, στο 

τραγωδία ή δράμα του Γιάννη Μιχάλαρου. Εμείς οι νέοι συνεννογιόμαστε. 

Σεβασμός λοιπόν σ' αυτό που λέει το τετράγωνο μυαλό μας, την ψυχή και την 

καρδιά μας, στα παιδιά μας γιατί ου μη, πώς το λέει ο Χριστός, ου μην 

κληρονομήσετε την βασιλεία των ουρανών αν μη... στα παιδία. Το είχα κλέψει 

αυτό αλλά δεν πειράζει. Αλλο στροφή, άλλο διαστροφή.  

 Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η πρόταση φιλίας διότι διάβασα στον καζαμία που 

λέει τι δεν πρέπει να έχεις. Δεν πρέπει να έχεις πλούτο χωρίς μόχθο, απόλαυση 

χωρίς αίσθημα, εμπόριο χωρίς ήθος, γνώση χωρίς χαρακτήρα, επιστήμη χωρίς 

ανθρωπιά, λατρεία χωρίς θυσία, πολιτική χωρίς αρχές. Αυτά Ανδριανέ δεν τα 

έχεις. Κανένα απ' αυτά. Δεν κάνεις γι' αυτό το ρόλο. Γιατί κι εσύ και ο Σπύρος 

έχετε λίγο πλούτο και εμείς όλοι και τα 14.000 μέλη μας έχουμε λίγο πλούτο με 

πολύ μόχθο, συναίσθημα, ήθος, χαρακτήρα, ανθρωπιά, θυσία, αρχές. Αδικούμε 

τον εαυτό μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για εξήγησέ το λιγάκι καλύτερα αυτό. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Κοίταξε, μπαίνει κάποιος προβληματισμός. Να σκεφτούμε τι 

εννοώ. Και το είπα και προηγουμένως. Αμα πουλάς την πατρίδα σου δεν 

χρειάζεται κοστολόγηση. Χρειάζεται απλώς να έχεις ελαστική συνείδηση. 'Η 

μάλλον και ελαστική συνείδηση να έχεις μπορεί και να το αποφύγεις. Χρειάζεται 

να μην έχεις καθόλου συνείδηση. Κι εσύ έχεις πολλή συνείδηση. 

 Ερχομαι εδώ λοιπόν σ' αυτό που έχω εμπιστευθεί στον Πέτρο τον 

Τσιριγώτη, ο οποίος αποδείχθηκε και καλός φίλος και ιδιαίτερα καλοπροαίρετος 

στις ερωτήσεις του. Αυτό είναι η λευκή, οι λαμπρές μέρες του επιμελητηριακού 

θεσμού, αυτό που έχεις στα χέρια σου. Αυτή είναι η δημοκρατία. Στη 

δημοκρατία οι ικανοί άρχουν και οι ανίκανοι άρχονται. Δεν θυμάμαι ποιος το 

έβαλε. Και βασική αρχή της δημοκρατίας είναι ότι όταν ο ναυπηγός εξηγεί, δεν 

αλλάζω επαγγέλματα, έρχεται από διάλογο του Σωκράτη, όταν ο ναυπηγός 

εξηγεί πώς θα ναυπηγεί ένα πλοίο και κάποιος από την αίθουσα μιλήσει, οι 

τοξότες τον πετάνε όξω, όπως κι ο πολιτικός μηχανικός όταν εξηγήσει πώς θα 

χτίσουμε ένα κτίριο. Γιατί; Γιατί πριν ο ναυπηγός ξεκινήσει να χτίσει ένα πλοίο 

έχει προηγηθεί ένας μελετητής, έχουν συνεργαστεί φυσικοί, χημικοί, 

μαθηματικοί, πολύ μαθηματικά, έχει εργαστεί ένα τμήμα μελετών και ένα τμήμα 

σχεδιαστήριο που κάνει τα κατασκευαστικά σχέδια. Κι εκεί αρχίζει η δουλειά του 

ναυπηγού παραγωγής. Οταν το πλοίο πέσει στη θάλασσα τότε αρχίζει το 

εμπορικό τμήμα.  

 Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω σε γενικές γραμμές, είναι άλλοι τρεις τόμοι. 

Εχουμε χρόνο εμείς για να μην χαλάσω και τον Παοκτζή.  

 Α, συγγνώμη. Πριν ένα χρόνο ακριβώς είχαμε την ίδια συζήτηση εδώ και 

ήταν ο φίλος μου ο Παπαχρήστος που κηδεύουμε αύριο και μου είπε, ο 

καπιταλισμός της καταστροφής δεν θέλει θεσμούς για να μην έχει αντιδράσεις. 

Και εγώ δεν θα σας ακούσω. Το ήξερα, δεν μου ακούτε. Οταν μιλάτε θέλω να 

σας ακούω. Ολοι θέλουν να μιλάνε με τον Πρόεδρο. 
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 Λοιπόν, για να μην χολοσκάμε και να μην προβληματιζόμαστε, αυτή η 

κυβέρνηση, αυτή η τακτική, αυτή η πολιτική που εφαρμόζει δεν θέλει θεσμούς, 

δεν θέλει αντίθετη γνώμη. Αυτό είναι το δράμα μας. Οσο γρηγορότερα 

ανατραπεί τόσο αρχίζουν οι ελπίδες. Και κάθε λεπτό που συνεχίζουν είναι μια 

συμφορά. 

 Να σου εξηγήσω, Πρόεδρε. Θα έβαζες ποτέ εσύ την καθαρίστρια στη 

θέση μηχανολόγου και το μηχανολόγο στην θέση της Ωραίας Ελένης; Πάλι δεν 

κατάλαβες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σε καταλαβαίνουμε όλοι. 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Μπράβο. Οποιος θέλει να με καταλάβει σαν τον Πέτρο με 

ρωτάει. Ο,τι αξία έχει για σένα το ΚΤΕΟ και θα το καταλάβεις αυτό, έχει η 

Μεγατέχνικα για τον Ρισσάκη. Και αν η COSCO επεκταθεί, που εμείς δεν κάναμε 

τίποτα για να το αποτρέψουμε, στα καρνάγια της ζώνης δεν κάναμε τίποτα, ίσα 

ίσα που κάναμε ό,τι μπορούσαμε να περάσει η υπόθεση στο ΤΑΙΠΕΔ για να 

βγούμε τώρα μωρές παρθένες να πούμε, ωπ, αντιδρούμε. Ο,τι αξία έχει για σένα 

το ΚΤΕΟ, έχει για την Μεγατέχνικα, για τον Ρισσάκη η Μεγατέχνικα. Με μια 

διαφορά. Είναι σήμερα σε θέση ο Ρισσάκης από εκεί που είναι να αρματώσει 300 

ανθρώπους και να σου φτιάξει ένα υποβρύχιο πρόταση σε 14 μήνες και να σου 

στείλει 600 αυτοκίνητα στο ΚΤΕΟ. Αυτή είναι η διαφορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πού διαφωνούμε;  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Δεν είπα, συμφωνούμε. Εγώ δεν θέλω να διαφωνήσω, εγώ 

είπα ότι συμφωνούμε. Μην με παρεξηγείς. Αλλά διαφωνούμε διότι δεν κάναμε 

τιποτα για να αποτρέψουμε την υπόθεση να πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι 

το εκτελεστικό απόσπασμα. Εχει την έγκριση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε 

εκποίηση, σε πλειστηριασμό, σε αναγκαστικό πλειστηριασμό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκο, το δικό μας  Επιμελητήριο έκανε μέχρι εκδήλωση στη 

διαδικασία του Money Show στο Χίλτον για να βγούμε ότι το λιμάνι πρέπει να 

έχει δημόσιο χαρακτήρα, ήταν η θέση μας ξεκάθαρη από την αρχή.  
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Ναι, και τώρα θα πάτε στο ΤΑΙΠΕΔ να του κάνετε 

στάκαμαν. Μην προχωράς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Τι θα κάνουμε, 

επανάσταση θα κάνουμε;  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Αν νομίζεις ότι αυτή η αντίδραση το σταμάτησε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς αυτό που μπορούμε ως Επιμελητήριο το κάναμε. Μέσα από 

τα Επιμελητήρια έχουν γίνει τόσες συναντήσεις εδώ.  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Να την χειροκρατήσω την εκδήλωση. Να την χειροκροτήσω 

κι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, έχουν γίνει τόσες συναντήσεις. Εγινε μια επιτροπή αγώνα, μια 

επιτροπή που υπογράφουμε όλοι οι φορείς. Ξεκίνησε μέσα από αυτό το 

Επιμελητήριο.  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Πρόεδρέ μου, συγγνώμη. Δεν υπογράφουν όλοι οι φορείς. 

Την επιτροπή την υπογράφει τα τρία Επιμελητήρια όλα κι όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς, δεν υπογράφουν συνδικαλιστικές οργανώσεις;  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Δεν τα ξέρεις καλά, συνάδελφε. Αν δεν τα ξέρεις να σου τα πω.  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: κ. Κανακάκη, με σας δεν θέλω ούτε καλημέρα. Και σε σας 

δεν απευθύνομαι. Προσπαθώ να βρω κάποιον να σας εκτιμά αλλά δεν βρήκα 

ακόμα να συζητήσω. Εντάξει; Το καλό είναι να μην ολοκληρωσεις εσύ, αυτό 

είναι το καλό. Αυτή είναι η πρώτη προσπάθειά μου, αν το κατάλαβες τώρα 

Πρόεδρε. Κατάλαβες; Διότι συκοφάντες και ψεύτες η δημοκρατία είχε τις πιο 

αυστηρές ποινές, μέχρι και θάνατο. Αυτό θα σας πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ πιστεύω ότι όλοι μαζί από 'δω μέσα έχουμε προχωρήσει, 

έχουμε κάνει μια δουλειά. Τώρα Νίκο μην το πάμε προσωπικά.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: κ. Πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ να κάτσω στην κοστολόγηση, 

συγγνώμη. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Θα μας εξηγήσει ο Κανακάκης...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε κάποιο άλλο θέμα; Υπάρχει κάτι άλλο, θέλει κάποιος να 

τοποθετηθεί;  

 Αρα, προχωράμε στην παρουσίαση του προγράμματος, έχουν έρθει και 

φιλοξενούμενοι. 

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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