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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ     ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ     ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ    ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ – ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
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ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΟΥΧΛΑ ΜΑΡΙΑ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΜΠΟΤΣΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
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ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΛΑΤΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗΣ 

ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ  ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ     ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ     ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ    ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΆΝΝΑ     ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΕΠ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε το Διοικητικό Συμβούλιο, καλησπέρα.  

 Να ανακοινώσουμε τα θέματα:  

 Το 1ο θέμα είναι: Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 

23/07/2014. 

 Το 2ο θέμα είναι η Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Το 3ο θέμα είναι η Ανάλυση των βασικών διατάξεων του Ν. 4262/2014 

και τα σοβαρά προβλήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 Το 4ο θέμα είναι Ενημέρωση του Δ.Σ. για την συνεργασία του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά με το Επιμελητήριο Στουτγάρδης. 

 Το 5ο θέμα Ενημέρωση για την πορεία των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ που 

συμμετέχουμε. 

 Το 6ο θέμα είναι η Ενημέρωση για την συνεργασία των Βιοτεχνικών 

Επιμελητηρίων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και στο τέλος έχουμε διάφορες 

ανακοινώσεις. 

 Εκτός ημερησίας διατάξεως έχει ζητήσει ο κ. Κατεβαίνης.  

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: Καλησπέρα, δεν θα σας κουράσω. Ο λόγος μου μάλλον είναι 

αποχαιρετιστικός για έναν κλάδο της ελληνικής βιοτεχνίας. Είναι για την 

βυρσοδεψία. Η ιστορία ξεκινάει πολύ παλιά, μας έχουν αφαιρέσει τις άδειες, τα 

γνωρίζετε αυτά, από το '74, '78 μας αφαιρέσανε τις άδειες. Εχουμε κάνει πάρα 

πολλές προσπάθειες σαν Επιμελητήριο, πάντα κάτι γινόταν. Κάποιος υπουργός, 

κάποιος γενικός γραμματέας έδινε μια παράταση και προχωράγαμε. 

 Τελευταία έχει γίνει, δεν υπολογίζουν καθόλου, όχι εμάς τον κλάδο, το 

ίδιο το Επιμελητήριο και μιλάω συγκεκριμένα. Αριθμός πρωτοκόλλου 

1900/12.11.12 προς Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Χατζηδάκη, από το 
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Επιμελητήριο για την βυρσοδεψία. 27.09.13 αρ. πρωτ. 1780 πάλι στον κ. 

Χατζηδάκη. Απάντηση καμία. 22.10.13 αρ. πρωτ. 1933 προς τον κ. Χατζηδάκη, 

απάντηση καμία. Φτάνουμε και να ενημερώσουμε τον Πρωθυπουργό. 19.11.13, 

αρ. πρωτ. 2236 στον κ. Σαμαρά. Απάντηση καμία. Υπενθυμίση πάλι φέτος το 

καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι, 25.6.14, 1159 αρ. πρωτ. Καμία απάντηση. Και 

μιλάμε για σημαντικά θέματα, έτσι; Δηλαδή είχαμε φτάσει να μην μπορούμε να 

πάρουμε πρώτες ύλες, τα γράφουμε μέσα αυτά, γιατί για να πάρουμε πρώτες 

ύλες έπρεπε να αποκτήσουμε έναν ειδικό αριθμό στο Μητρώο Εμπόρων Ζωϊκών 

Προϊόντων, τον οποίο αν δεν είχαμε άδεια λειτουργίας δεν μας τον δίνανε. Αυτή 

είναι η μία ιστορία. 

 Η δεύτερη ιστορία που δημιουργήθηκε λίγο πριν το καλοκαίρι, τα ξέρει 

και ο διευθυντής εδώ πέρα, θα σας τα πει και καλύτερα πιστεύω, είναι ότι 

ξεκίνησε η εισαγγελία και μας κυνηγάει πλέον ότι δεν έχουμε άδειες λειτουργίας.  

 Η κατάσταση είναι απροχώρητη, δεν πάει άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω 

σαν Επιμελητήριο όταν έχετε στείλει εδώ και περίπου 2 χρόνια έχετε ξεκινήσει, 

ποιος ο ρόλος του Επιμελητηρίου; Εδώ και δύο χρόνια στέλνουμε επιστολές και 

δεν μας απαντάει κανένας. Τι κάνει το Επιμελητήριο σ' αυτή την υπόθεση; Εσύ 

Πρόεδρε, στην προηγούμενη Διοίκηση σαν Αντιπρόεδρος τα 'σπαγες, φώναζες, 

έκανες. Ημασταν μαζί σου, σου βάζαμε πλάτες εδώ πέρα. Εδώ βλέπω ένα ρόλο 

τελείως διαδικαστικό. Δεν αντιδράει κανένας. 

 Να ανοίξω μια παρένθεση. Βγήκε ο κ. Βενιζέλος και είπε για τα 

Επιμελητήρια ότι ελέγχουμε τα Επιμελητήρια λέει και δεν αντέδρασε κανένας. 

Δεν άνοιξε ούτε μια μύτη, δεν φώναξε κανένας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι πράγμα;  

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: Οτι ελέγχει τα Επιμελητήρια η συγκυβέρνηση. Ακούστηκε αυτό 

το πράγμα και δεν άνοιξε καμία μύτη, τίποτα! Τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα; Ποιος 

ο ρόλος μας εδώ; Εχουν κλείσει πάνω από 200.000 επιχειρήσεις. Τι κάνουμε; 
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Βάζουμε μια γραβάτα και κάνουμε συνέδρια μόνο; Αυτός είναι ο ρόλος μας; 

Ενας κλάδος κλείνει. Τι άλλο να πω; Εχω σημειώσει πάρα πολλά πράγματα να 

πω...  

 Κάποτε σε μία συγκέντρωση, μάλλον όχι σε συγκέντρωση, σε ένα 

ραντεβού που είχαμε πάει με τον διευθυντή τον κ. Γιάγκα, με σένα Πρόεδρε, 

τον Νίκο τον Στρατή, είχαμε πάει στον Γενικό Γραμματέα επάνω και θυμάμαι 

είχε πει μια κουβέντα ο Νίκος ο Στρατής. Οτι να κάνουμε μία ημερίδα, να 

μαζέψουμε τα κλειδιά και να τα πάμε να τα παραδώσουμε στον κ. Σαμαρά. Δεν 

έγινε. Είπαμε να κάνουμε, να πούμε για το ΦΠΑ. Είχε πει ο Νίκος ο Στρατής για 

το ΦΠΑ τότε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστο, μην ανοίγεις όμως τώρα θέματα, είναι εκτός ημερησίας 

διατάξεως. Ενα συγκεκριμένο θέμα.  

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: Ωραία, εντάξει, να τα αφήσω αυτά. Θέλω να πω ότι είχαμε ιδέες 

οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Και βλέπουμε τώρα σιγά σιγά κι αρχίζουν και 

βγαίνουν.  

 Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, να κουράσω, απλώς θέλω να 

πω ότι είναι λίγος ο καιρός που η Ελλάδα θα μείνει χωρίς αυτό τον κλάδο. Θα 

σβήσει η βυρσοδεψία από την Ελλάδα. Εχετε μια ψυχραιμία την ώρα που 

βουλιάζει αυτό το καράβι της βυρσοδεψίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρεις ότι δεν είναι έτσι όμως.  

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα, όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αποτέλεσμα μακάρι να μπορούσαμε να το αποφασίσουμε 

εμείς.  

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: Κι εκείνο που θέλω να πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα είναι ότι εμείς πήγαμε στον Οργανισμό Αθήνας, πήγαμε 

στον Οργανισμό Αθήνας και το ξέρεις πολύ καλά, για να νομιμοποιηθούν οι δικές 
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σας επιχειρήσεις, ζητήσαμε να γίνουν οι σημειακές τροποποιήσεις, δηλαδή 

ζητήσαμε συγκεκριμένα οι δικές σας επιχειρήσεις να μπουν σε μια 

χαρτογράφηση, μπήκανε, έχουμε ξεκινήσει, πράγματα που δεν είχαν γίνει ποτέ. 

Αυτά για τον Οργανισμό της Αθήνας για να νομιμοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες 

επιχειρήσεις. Είσαστε επιχειρήσεις χωρίς άδειες λειτουργίας, κακώς για μένα, 

τόσα χρόνια έπρεπε να έχετε άδειες λειτουργίας, δεν το συζητάμε, κι αυτό 

προσπαθούμε να κάνουμε και πάμε να αλλάξουμε για τον Ελαιώνα, να 

παραμείνετε εκεί που είσαστε, γιατί αυτό επιδιώκατε και αυτό πιστεύω ότι 

διεκδικούμε κι εμείς να κάνουμε. Και είπαμε να παραμείνετε εκεί. Τώρα έχει τα 

προβλήματά του ο Οργανισμός Αθήνας, πάνε να τον καταργήσουν τον 

Οργανισμό Αθήνας τώρα, υπάρχει άλλη διαδικασία από εκεί. 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: Ο κ. Λειβαδάρος έχει έρθει εδώ και πιστεύω ότι θα πει για την 

άδεια, τι θα χρειάζεται για την άδεια λειτουργίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, λέει και ο διευθυντής ότι έχουμε αποτυπώσει σε χάρτες πού 

είναι οι επιχειρήσεις σας, και έχουμε προσπαθήσει μέσω Οργανισμού να 

νομιμοποιηθούν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε μπορούμε να προσθήσουμε 

να κάνουμε. Τι άλλο να κάνουμε; Δηλαδή, έχουμε κάνει τα έγγραφα αυτά, έχει 

περάσει στο ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν κάνανε τίποτα, δεν απαντήσανε από το Υπουργείο. 

Εκεί πήγαμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Ανάπτυξης από πάνω, 

από τη Μεσογείων, είχαμε πάει με άνθρωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης να 

ασχοληθούμε συγκεκριμένα με αυτό το θέμα, με τα βυρσοδεψεία, για να 

νομιμοποιηθούν οι επιχειρήσεις. Εγινε δουλειά και μάλιστα εκεί, αν λέτε που 

λέτε τα σπάμε, γιατί δεν τα σπάμε, εκεί ακουστήκαμε σε όλο το τετράγωνο. 

Εντάξει, τουλάχιστον προσωπικά εγώ. Και δεν πιστεύω να μου ξανανοίξουν την 

πόρτα να μπω μέσα. Το θέμα είναι ότι δεν πάμε για τσαμπουκάδες κι αυτά, το 

θέμα είναι κάποια στιγμή να δοθεί μια λύση σε ένα πρόβλημα που έχετε χρόνια 

και να παραμείνετε εκεί που είσαστε. 
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ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: Πρόεδρε, συγγνώμη, θέλω να τελειώσω. Να σου θυμίσω κάτι, 

γιατί έχουμε και το έγγραφο εδώ πέρα που το έχεις υπογράψει κι εσύ, που έχει 

σταλεί στον Υπουργό Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην εγγραφή 

των βυρσοδεψείων στο Μητρώο Εμπόρων Ζωϊκών Προϊόντων για την απόκτηση 

ειδικού αριθμού με τον οποίο μπορούν να προμηθεύονται δέρματα από 

κτηνοτρόφους για την απόκτηση, το οποίο όμως πρέπει να έχουν άδεια 

λειτουργίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Οτι από τον 10/2013, εδώ κι ένα χρόνο 

δηλαδή, δεν μπορούμε να πάρουμε πρώτες ύλες. Μία βιοτεχνία η οποία δεν 

μπορεί να πάρει πρώτη ύλη, πόσο ζωή μπορεί να έχει; Πιστεύω ότι, βιοτέχνες 

είσαστε όλοι σας, έτσι; Γνωρίζετε. Ενα χρόνο δεν μπορούμε να πάρουμε νόμιμα 

πρώτη ύλη, δέρματα για να δουλέψουμε. Κι εσείς μου λέτε για τον Οργανισμό 

της Αθήνας; Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Εχει 

βγει ο εισαγγελέας και αρχίζει και κυνηγάει. Κυνηγάει τα βυρσοδεψεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάλαμε τους δικηγόρους του Επιμελητηρίου, βάλαμε τα πάντα. 

Τώρα, Χρήστο, να σου πω κάτι;  

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: Δεν βάλατε τους δικηγόρους του Επιμελητηρίου, πήραμε τον 

δικηγόρο του Επιμελητηρίου τον πληρώσαμε σαν βυρσοδέψες για να κάνει 

υπομνήματα στον εισαγγελέα. Δεν λέει τίποτα αυτό. Εγινε κάποια...;  

 Εγώ ζητάω, στείλαμε αυτά τα χαρτιά, αυτά τα έγγραφα πάνω, μέχρι ο 

Πρωθυπουργός το έχει μάθει. Τι έκανε το Επιμελητήριο; Σαν Επιμελητήριο τι 

έκανε; Τα 'σπασε; Τα 'σπασε; Δύο χρόνια τώρα Πρόεδρε, δύο χρόνια ζητάτε 

συνάντηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δύο χρόνια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και την έχουμε κάνει. Μαζί δεν την κάναμε;  

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: Πότε την κάναμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οταν πήγαμε στον Γενικό Γραμματέα, δεν είχαμε πάει;  

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: Ποιον Γενικό Γραμματέα; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε, μαζί με τον Στρατή, το είπες και πριν. Μαζί δεν είχαμε πάει;  

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: Ο οποίος την επόμενη ημέρα παραιτήθηκε για τη ΔΕΗ, έτσι; Το 

θυμόσαστε αυτό. Κοπάνησε το χέρι του στο τραπέζι και είπε θα την κλείσω την 

υπόθεση και την επόμενη ημέρα παραιτήθηκε. Με τον Χατζηδάκη έγινε 

κανένα...; Κλείνει ένας κλάδος! Δύο χρόνια, έχει ενημερωθεί ο Σαμαράς. Δεν 

έπρεπε να αντιδράσει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το πρόβλημα πάρα πολλά χρόνια. Μη μου λέτε τώρα... 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ: Εγώ αυτή τη στιγμή λόγω ευθιξίας αν ήμουν Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου θα πήγαινα έξω από το Υπουργείο και θα έλεγα Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Πειραιά τέλος! Βάζω λουκέτο, το κλείνω και δεν το ξανανοίγω. Ο 

ρόλος του Επιμελητηρίου είναι συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη βιοτεχνία και στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης. Πού 'ν' τος ο συνδετικός ρόλος; Μας γράφουν κανονικά! 

Σας γράφουν κανονικά.  

 Λοιπόν, κι εκείνο που θέλω για να τελειώσω, από 'δω και πέρα θα 

παίρνετε προσκλήσεις για γιορτές για κλείσιμο βιοτεχνιών, βυρσοδεψείων. Θα 

σας δίνουμε ένα λουκέτο, να βάζετε το λουκέτο και να φεύγετε.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Νίκο, είναι άλλο θέμα; Μη λέμε τα ίδια.  

ΣΤΡΑΤΗΣ: Ο,τι και να κάνουμε τα βυρσοδεψεία κλείνουν. Οπως σας είπα ο 

λόγος μου θα είναι αποχαιρετιστήριος, σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι 

κομματικός αλλά θα είναι εξόχως βιοτεχνικός. 

 Δεν εκπροσωπώ κανένα κόμμα, παρ' ότι αυτό εδώ και σε όλα τα 

Επιμελητήρια συνηθίζεται. Θα μιλήσω μόνο για την επιβίωση της βιοτεχνίας, 

γιατί αποχωρώ και θα σας πω γιατί αποχωρώ, του ελεύθερου επαγγελματία και 

της μικρομεσαίας επιχείρησης.  
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 Σήμερα κάποιοι κατάφεραν να μετατρέψουν την βιοτεχνία, τη 

μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση και τον ελεύθερο επαγγελματία από 

ευλογία για την χώρα, από ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας σε κατάντια 

και μίασμα, για το οποίο αδιαφορούν. Δεν απαντάνε σε κλήσεις του 

Επιμελητηρίου μας Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός μας. Τόσο νοιάζονται για την 

ανάπτυξη!  

 Οι βιοτέχνες καλούνται να πληρώσουν τον μεγαλύτερο λογαριασμό από 

όλο τον επιχειρηματικό κόσμο. Αποτελέσματα; Μπροστά μας τα βλέπουμε και 

ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι έχουμε βροχή από λουκέτα 

και όχι μόνο τα βυρσοδεψεία. Το θέμα είναι ότι χρωστάνε οι βιοτέχνες σε 

τράπεζες και εφορίες, το θέμα είναι ότι το 60%, το νούμερο είναι εκπληκτικό κ. 

Πρόεδρε, το 60% δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές 

και δεν είναι ασφαλισμένη η υγεία τους, ακόμα και τη συνδρομή τους στο 

Επιμελητήριο κάποιοι αδυνατούν να πληρώσουν. Αλλά και πώς θα πληρώσει την 

συνδρομή όταν ακούει όλους τους Προέδρους των Επιμελητηρίων εν 

συγχορδία, μηδέ του Επιμελητηρίου μας εξαιρουμένου, αρπάχτε τις νέες 

ευκαιρίες, κοιτάχτε τους εξαγωγικούς προσανατολισμούς, πάρτε Tuv  κ.λπ., 

κ.λπ..  

 Αυτή τη στιγμή η βιοτεχνία πνέει τα λοίσθια. Πληρώνει το μάρμαρο. Κι 

εσείς για ποιους μιλάτε; Για μία ελίτ, για το 5%, για το 10%; Αυτό στοχεύετε; 

Αυτός είναι ο στόχος αυτού του Επιμελητηρίου; Να μου λέγατε ότι είναι του 

ΕΒΕΑ ή του ΕΒΕΠ συμφωνώ. Εδώ είναι το Βιοτεχνικό του Πειραιά. Του Πειραιά, 

με μεγάλη ιστορία στη βιοτεχνία, στην παραγωγή του τόπου μας.  

 Η Κεντρική Ενωση, και θα λέω τα πράγματα με το όνομά τους, επί 

Γιωργάκη Β' και Παπανδρέου Γ' έβγαινε κάθε μέρα και πολύ καλά έκανε και 

κατήγγειλε την ακολουθούμενη πολιτική. Γιατί σταμάτησε να το κάνει τώρα που 

η ίδια οικονομική πολιτική ακολουθείται; Πώς έφτασε ως εδώ η βιοτεχνία; Η 
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βιοτεχνία έφτασε εδώ γιατί αυτοί που τα 30 τελευταία χρόνια μας κυβερνούν, κ. 

Πρόεδρε, απεδείχθησαν ανεπαρκείς, ανίκανοι και λαμόγια. Πολιτικοί κατώτεροι 

των περιστάσεων. Πολιτικοί της διαπλοκής και της εκλογικής πελατείας. Ποιος 

φταίει για την κατάντια της χώρας μας; Επ, πρώτα θα σώσουμε τη χώρα και 

μετά θα καταλογίσουμε ευθύνες. Ποιος φταίει για την λεηλασία των ταμείων 

μας; Επ, θα σώσουμε πρώτα τη χώρα και μετά θα καταλογίσουμε ευθύνες. 

Ποιος φταίει για τα λεφτά των τραπεζών και την ανακεφαλαίωση που 

επιχειρείται σήμερα με δάνεια στις πλάτες μας για να έχουν μετρητά οι 

τράπεζες; Ποιοι φάγανε αυτά τα χρήματα και πού πήγανε; Ωπ, πρώτα θα 

σώσουμε τη χώρα και μετά θα καταλογίσουμε ευθύνες.  

 Εχουν τις δυνατότητες άραγε αυτοί που συνεχίζουν να μας κυβερνούν να 

μας σώσουν; Εγώ ξέρω γιατί είμαι στον Πειραιά ότι ο καπετάνιος που ρίχνει το 

καράβι στα βράχια δεν ξανακαβαλάει καράβι. Ετσι λένε οι εφοπλιστές εδώ. 

Μήπως τελικά όμως αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να αποσείσουν τις ευθύνες 

τους και να γλιτώσουν τους ίδιους και να την πληρώσουμε εμείς; Και τι κάνουμε 

γι' αυτό; Σε άλλες χώρες ή ο λαός θα τους έστελνε στο σπίτι, εδώ δυστυχώς 

έχει ευθύνες και ο λαός, ή θα είχαν την ευθιξία να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

και να πάνε σπίτι μόνοι τους ή σε κάποια άλλη χώρα θα είχαν κάνει χαρακίρι. 

Τόσο κακό έχουν κάνει. Αντίθετα, συνεχίζουν να είναι προκλητικοί, υποκριτές 

και άδικοι. Παραδείγματα άπειρα. Ψηφίζουν αφ' ενός όλους τους νόμους του 

Χαρδούβελη που καταθέτει και την άλλη μέρα, κα βουλευτής της Νέας 

Δημοκρατίας "πες του Υπουργού να πάει ν' αυτωθεί", για να μαντρώσει τους 

πελάτες της, τους ψηφοφόρους της.  

 Δεν είναι δικός μου ο νόμος δηλώνει με αυθάδεια ο κ. Χαρδούβελης στην 

Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων. Τον εφαρμόζει όμως. Το "δεν είναι δικός μου ο 

νόμος" σημαίνει ότι δεν τον εγκρίνει κιόλας; Αν δεν τον εγκρίνει γιατί τον 
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εφαρμόζει; Αν τον εγκρίνει γιατί λέει ότι δεν είναι δικός του; Μιλάμε για 

τραγέλαφο.  

 Συνεταίροι στην κυβέρνηση είναι αυτοί που επί χρόνια ο ένας 

κατηγορούσε τον άλλον για την κατάντια της χώρας. Αυτό το έχουμε 

καταλάβει; Πού ακούστηκε η προαιρετική φορολόγηση για τους εκλεκτούς; Δεν 

ντρέπονται; Δεν ντρέπονται; Τους ακούν συνταξιούχοι. Τους ακούν βιοτέχνες 

που έχουν δώσει τη ζωή τους και είναι ανασφάλιστοι! Τα παιδιά τους δεν 

μπορούν να κάνουν τα εμβόλια να πάνε στο σχολείο, κ. Πρόεδρε. Δεν 

ντρέπονται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκο, χίλια συγγνώμη, δεν είναι θέμα όμως ημερησίας διατάξεως. 

ΣΤΡΑΤΗΣ: Τελειώνω, τελειώνω και σας χαιρετώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύτερα να το βάζαμε στο τέλος να είχες όσο χρόνο ήθελες.  

ΣΤΡΑΤΗΣ: Θέλω να σας χαιρετίσω, δεν πρόκειται να μείνω. Δεν θέλω να 

ανοίξω διάλογο. Και να μιλήσουμε και στα ίσα, τελειώνω, τελειώνω. Οταν η 

Χρυσή Αυγή έπαιρνε 0,5% τις ίδιες ιδέες είχε. Γιατί δεν τους βάζανε φυλακή 

τότε και τους βάζουν τώρα που παίρνουν 10%; Οταν το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί ότι 

το 20% του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι αλήτες που φύγανε από το ΠΑΣΟΚ, όταν έπαιρνε 

τους ψήφους αυτούς όμως έλεγε ο λαός μας έδωσε καθαρή εντολή να 

κυβερνήσουμε. Δεν ντρέπονται; Απαλλάσσουν τις ευθύνες τους ακόμα και με 

νόμους, το έχετε καταλάβει; Και δεν μιλάει κανένας. Δείτε για παράδειγμα την 

ομιλία του Πρωθυπουργού στο ΕΒΕΑ, στο δικό μας χώρο, το 2012. Ενα απλό 

παράδειγμα: μιλούσε για αύξηση του συντελεστή από 5.000 του αφορολόγητου 

στις 10.000 και το έκανε 0. Δείτε το, παντού υπάρχει αυτό το πράγμα. 

 Μέχρι πέρσι, άλλο παράδειγμα, είναι άπειρα, δεν πληρώναμε χαράτσι.  

Φέτος πληρώνουμε, είτε νοικιάζουμε το χώρο είτε δεν είναι στο όνομα της 

επιχείρησής μας πληρώνουμε χαράτσι. Και βγαίνει ο αλαζόνας ο Βενιζέλος και 
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λέει, θα ακούτε για ΕΕΤΗΔΕ και θα λέτε τι ωραία που ήτανε. Μα βρε, να μην σε 

χαρακτηρίσω, εσύ έλεγες ότι είναι προσωρινό μέτρο. Και έχουν περάσει 5-6 

χρόνια από τότε. Οσο για τη λίστα Λαγκάρντ ας μην το πιάσουμε. Εχουμε 

φτάσει στο νούμερο 20 από τους 2.000 και δεν έχει βρεθεί κανένας μέχρι τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι θέμα εντός ημερησίας διάταξης τώρα αυτό;  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: κ. Πρόεδρε, τα θέματα ημερησίας διατάξεως δεν μας 

ενδιαφέρουν. Παρ' το χαμπάρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενδιαφέρουν κάποιους άλλους.  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Δεν μας ενδιαφέρουν. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ανακοινώσεις είναι, κ. Πρόεδρε. Αφήστε να μιλήσει ο 

άνθρωπος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, εντάξει. Μιλήστε κι εσείς ελεύθερα όλοι, έχουμε 

περιθώριο... 

ΣΤΡΑΤΗΣ: Εγώ θέλω να σας χαιρετίσω, κ. Πρόεδρε, και δεν το σέβεστε αυτό. 

Δεν το σέβεστε. Να πω κάτι. Οταν ήμασταν στην ίδια επιτροπή, όταν ήμασταν 

στην ίδια Διοικητική ακόμα και αν διαφωνούσα μαζί σου και σηκωνόσουνα και 

τα 'σπαγες σε στήριζα. Και αυτό πρέπει να το σεβαστείς. Κατάλαβες; Θα με 

ακούσεις για τελευταία φορά, αν δεν σ' αρέσει.  

 Λοιπόν, για τη λίστα Λαγκάρντ βγαίνουν και λένε, ο κ. Διώτης που τον 

είχαν βάλει επικεφαλής του ΣΔΟΕ και λέει δεν έκανα τίποτα, λέει, γιατί είναι 

προϊόν υποκλοπής. Γιατί δεν έκανε το καθήκον του; Αν το θεωρούσε προϊόν 

υποκλοπής γιατί δεν έκανε μήνυση για την υποκλοπή στο Υπουργείο 

Εξωτερικών της Γαλλίας που το έστειλε;  

 Τα μνημόνια. Εχουμε κουραστεί "σκίζω τα μνημόνια". Το θέμα δεν είναι 

σκίζω τα μνημόνια. Ακόμα και αν δεν μπούμε σε άλλο μνημόνιο το ξέρετε ότι θα 

είμαστε υπό επιτήρηση μέχρι να εξοφλήσουμε το 75% του χρέους; Δηλαδή για 
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κάποιες δεκαετίες ακόμα. Και καθότι νιώθω μειονεκτικά τόσο εγώ όσο και 

κάποιοι συνάδελφοι απ' ό,τι μου είπαν, έχω φέρει στην είσοδο καμιά 50αριά 

μνημόνια να τα σκίσουμε, να σκίσουμε κι εμείς κάνα μνημόνιο, όχι μόνον οι 

άλλοι. Να σκίσουμε και οι βιοτέχνες μνημόνια. Το μόνο πράγμα που είναι 

παραγωγικό σ' αυτή τη χώρα, το μόνο παραγωγικό είναι το Ζάππειο. Εγώ ήξερα 

ότι έχουμε ένα Ζάππειο. Τώρα έγινε και Ζάππειο Ι, Ζάππειο ΙΙ. Πού έχουν κτιστεί 

αυτά τα κτίρια; Δεν ξέρω, θα μου πει κανένας;   

 Και, τέλος, το σπουδαιότερο, αξιοπρέπεια για να ζουν σ' αυτή τη χώρα 

έχουν όλοι. Εχουν αυτοί που έχουν δώσει τη ζωη τους, έχουν δώσει το αίμα 

τους, είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι βιοτέχνες που δίνουν τον αγώνα τους κάθε 

μέρα, που επιχειρούν κάθε μέρα και δεν έχουν μόνον κάποιες ομάδες. 

Αξιοπρέπεια έχουν όλοι. Είναι βιώσιμο το χρέος; Ασφαλώς και δεν είναι βιώσιμο 

το χρέος. Είναι 60.000 στον κάθε Ελληνα και 250.000 στον κάθε Ελληνα που 

παράγει. Ακόμα και οι νεκροί να πληρώσουν το χρέος δεν είναι βιώσιμο.  

 Πρόταση, κ. Πρόεδρε. Θα την κάνω παρότι δεν θα γίνει τίποτα. Την 

πρόταση και αποχωρώ.  

 Εάν θέλουμε να σώσουμε τον κλάδο πρέπει να παίξουμε στο γήπεδό 

τους, αφού κάνουμε κάποιες εντυπωσιακές κινήσεις, είτε είναι τα κλειδιά στο 

Μαξίμου είτε είναι μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την κατάντια της χώρας, 

να βάλουμε στην άκρη την κομματική μας ταυτότητα και να κατέβουμε στις 

εκλογές σαν βιοτέχνες επιχειρηματίες, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Με κάποιες 

αρχές που πρέπει να τηρηθούν και που θέλει ο κόσμος να τηρηθούν. Με κάποιες 

αρχές που θα λένε για πραγματική ανάπτυξη, με κάποιες αρχές που θα λένε για 

απασχόληση, ο κόσμος πρέπει να δουλέψει, να έχει να ζήσει, με κάποιες αρχές 

που θα λένε ότι την Παιδεία και την Υγεία δεν την παίζουμε, είναι και θα 

παραμείνει δημόσιο αγαθό. Με κάποιες αρχές που θα λένε αξιοπρεπή διαβίωση 

δικαιούνται όλοι οι Ελληνες και όχι μόνον οι δικαστικοί και οι ένστολοι. Με 
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κάποιες αρχές που θα λένε προσαρμογή των αμοιβών όλων ποσοστιαία σε 

σχέση με τον συνταξιούχο. Εχασε ο συνταξιούχος 50% της σύνταξής του; Τόσο 

θα χάσει και ο πολιτικός, τόσο και ο δικαστής, τόσο και ο δημόσιος υπάλληλος, 

τόσο και ο ένστολος. Και εφορία θα δίνουμε ανάλογα με την φοροδοτική 

ικανότητα ο καθένας. Οχι ανάλογα με το τι προαιρείσθε και το τι θέλει ο 

καθένας. 

 Επίσης, άμεσο καταλογισμό ευθυνών σ' αυτούς που έχουν ευθύνη για 

την κατάντια της χώρας, αλλά όχι κλείσιμο στις φυλακές. Να ζουν από τα 

συσσίτια του Δήμου. Το κλείσιμο στις φυλακές δεν είναι τίποτα. Δεν πρέπει να 

τους πληρώνουμε στις φυλακές. Να ζουν από τα συσσίτια του Δήμου.  

 Καθότι όμως ξέρω ότι παρ' όλα αυτά, είστε και θα παραμείνετε 

κομματικοί εδώ μέσα, κομματικοί εντεταλμένοι, η πρότασή μου δεν έχει καμία 

τύχη. Είχα όμως υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μου, απέναντι στα παιδιά μου 

και απέναντι σε όλα τα νέα παιδιά να την κάνω και να αναλάβω την ευθύνη της. 

Αλλα ήθελα να σας πω, κ. συνάδελφοι, και να κλείσω διαφορετικά. Αυτό θα σας 

πω είναι καληνύχτα και καλή τύχη. 

 Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε για την ανοχή σας, παρ' όλες τις αντιδράσεις στη 

διάρκεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός ημερησίας; Εχει ζητήσει ο κ. Παπαθανασίου πρώτα ο 

Γιώργος. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Εγώ έχω ένα θέμα, 

είναι λίγο πεζό μπροστά σ' αυτό που είπε ο κ. Πλατής, σχετικά με τα δημοτικά 

τέλη.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, για το ίδιο θέμα θέλω. Θέλετε να βάλετε άλλο θέμα 

εκτός ημερησίας; 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ναι. 
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, θέλω για το προηγούμενο. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Να το πω μια και ανέβηκα, δυο λεπτά είναι, δεν έχω κανένα 

πρόβλημα. Ηθελα να πω κι εγώ πολλά αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε χρόνο, έτσι 

πιστεύω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Στρατής έκανε γενική πολιτική ανάλυση. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Για το θέμα που έβαλε ο κ. Κατεβαίνης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ο κ. Κατεβαίνης. Εντάξει.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη... 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, θέλω ένα ψήφισμα, οτιδήποτε θα το 

κανονίσουμε εδώ πέρα γιατί δεν ξέρω και πώς ακριβώς, να στείλουμε σε όλους 

τους Δήμους διότι απ' ό,τι ξέρω μας ετοιμάζουν αύξηση των δημοτικών τελών 

για να καλύψουν τη μαύρη τρύπα και να πληρωθούν κάποιοι, θέλουν να βρουν 

οι Δήμοι με τον καινούριο προϋπολογισμό στα γραφεία τους μια επιστολή, ένα 

ψήφισμα από το Επιμελητήριο να μειωθούν τα τέλη. Ξέρω ότι δεν θα μειωθούν, 

τουλάχιστον δεν θα αυξηθούν. Είναι βασικό ας πούμε. Και επειδή πιστεύω ότι 

μπορεί να γίνει, δεν είναι κάτι... είναι απλό θέμα, νομίζω ότι μπορούμε να το 

στείλουμε αυτό σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας να ζητήσουμε μείωση 

των τελών, δεν θα μας το κάνουν προφανώς, αλλά δεν θα τα αυξήσουν, είναι 

σίγουρο αυτό. 

 Αυτό ήθελα να πω, ήθελα να πω κι άλλα αλλά νομίζω δεν έχουμε χρόνο. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει γίνει ήδη ένα έγγραφο, θα επαναλάβουμε τώρα με τις 

καινούριες Δημοτικές Αρχές, πιο επίκαιρο.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Νομίζω να είναι ψήφισμα από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο 

και να μην είναι μόνον μία επιστολή. Νομίζω είναι καλύτερα έτσι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το βάλουμε θέμα στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει 

την έγκριση.  

 Ο κ. Αλεξόπουλος. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

καλησπέρα. Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες και κάθε μέρα, στο κλείσιμο βιοτεχνιών 

που έχουν άδεια και βιοτεχνιών που δεν έχουν άδεια. Είναι μια πικρή αλήθεια, 

την οποία τη ζούμε όλοι, τη βλέπουμε στους δρόμους που περπατάμε, στους 

βιομηχανικούς χώρους και στους εμπορικούς δρόμους γιατί κι εκεί πέρα 

κλείνουν κάποια μαγαζιά, ανοίγουν κάποια καφέ, κάποια σουβλατζίδικα και έτσι 

γράφονται καινούριες επιχειρήσεις στο Επιμελητήριο και ζούμε όλοι καλά.  

 Επειδή έχω προσπαθήσει πολύ για τα βυρσοδεψεία, είναι ένας κλάδος ο 

οποίος είναι παραγωγικός και είναι εδώ και ο κ. Διευθυντής και γνωρίζει και 

πράγματα τα οποία δεν λέγονται, αλλά είναι από τις επιχειρήσεις που ήταν πάρα 

πολλές και έχουν μείνει  λίγες, όπως ειναι και στη Ζώνη το ίδιο πρόβλημα, που 

εκεί πέρα οι επιχειρήσεις έχουν άδεια αλλά λόγω του προβλήματος, των 

προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί ενώ έχουν άδεια κλείνουν κι εκεί πέρα, 

με αποτέλεσμα τα οικονομικά του κράτους να μειώνονται, να μην πληρώνονται 

φόροι, να χάνονται ΦΠΑ, να χάνονται ασφαλιστικές εισφορές, να υπάρχει 

ανεργία και όλο αυτό το πρόβλημα.  

 Εμείς σαν Επιμελητήριο οφείλουμε να κάνουμε κάτι. Και οφείλαμε να το 

είχαμε κάνει και πιο νωρίς. Την προηγούμενη δεκαετία το Επιμελητήριο 

ασχολήθηκε ενεργά με την δημιουργία πάρκου για να μετεγκατασταθούν εκεί 

πέρα οι επιχειρήσεις, να δημιουργηθεί ανάπτυξη κι όλα αυτά τα πράγματα, τα 

οποία ως ένα σημείο πέτυχαν. Από το '10 και μετά και από το '09 θα έλεγα και 

πιο νωρίτερα, έχει αρχίσει η κρίση η οποία μαστίζει έντονα την περιοχή μας. 

Υπάρχουν προβλήματα τοπικού χαρακτήρα ανά περιοχή. Δηλαδή το ίδιο 

πρόβλημα που έχουμε εμείς με τη Ζώνη ας πούμε το έχει και η Σύρος, το έχει 
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και ο Βόλος ή η Χαλκίδα. Δεν το έχει ας πούμε τα Γρεβενά ή η Κοζάνη. Αρα, το 

Επιμελητήριο πρέπει να εξασκήσει το ρόλο του στην τοπική κοινωνία και τις 

υποχρεώσεις του ώστε στα κλαδικά προβλήματα να δώσει λύση και να πιέσει 

όσο μπορεί περισσότερο τους Υπουργούς, τους εκάστοτε Υπουργούς να 

βρεθούν οι λύσεις αυτές.  

 Με την ψήφιση των καινούριων νόμων και με την κρίση μαζί έχει 

δημιουργηθεί ένα πεδίο και δημιουργούνται τώρα καινούριες καταστάσεις, 

καινούριες νομοθεσίες και όλα ξεκινούν από την αρχή. Εμείς είμαστε απόντες και 

στις νομοθεσίες και σε όλα. Απόδειξη είναι ότι ψηφίζονται οι νόμοι και μετά τους 

βλέπουμε. Πρέπει πριν ψηφιστούν οι νόμοι να τους έχουμε αναλύσει εδώ και να 

κάνουμε τις συστάσεις μας στο Υπουργείο και τις επεμβάσεις μας ώστε αυτό το 

πράγμα να μην έρχεται ο κάθε πρόεδρος του κάθε κλαδικού σωματείου εδώ 

πέρα και να υποβάλλει την παραίτησή του και να φεύγει. Αυτός είναι ο ρόλος 

μας, τον οποίο δεν τον κάνουμε καλά και φταίω κι εγώ, δεν βγάζω τον εαυτό 

μου απέξω.  

 Πρέπει, όμως, και η Διοικητική Επιτροπή να αναλάβει τις ευθύνες της 

γιατί εκείνοι είναι που καθοδηγούν το Επιμελητήριο και όχι οι σύμβουλοι από 

κάτω κι εμείς όλοι. Κι εγώ δεν θέλω και δεν ανέχομαι μεθαύριο να έρθει ο 

πρόεδρος των ηλεκτρολόγων εδώ πέρα ή ο πρόεδρος των υδραυλικών και να 

κάνει το ίδιο πράγμα. Μπορεί να είναι μια γενική τοποθέτηση, είναι όμως επί του 

θέματος, κ. Πρόεδρε, δεν ειναι εκτός θέματος και κακώς είπατε έστω και δυο 

λόγια παραπάνω στον συνάδελφο, είτε στον Κατεβαίνη είτε στον αυτό. 

Μεθαύριο μπορεί να είναι ένας άλλος συνάδελφος και πρέπει να το σεβαστούμε, 

γιατί όλοι οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν το Επιμελητήριο και έχουν τις 

απαιτήσεις τους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.  

 Εγώ θα κάνω, ειλικρινά δεν το θα έκανα αν ήταν ο Νίκος, θα το έκανα και 

χωρίς το Νίκο, έχω σημειώσει κάποια πράγματα που πρέπει να ασχοληθείτε και 
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όχι μόνο με τα προγράμματα. Τα προγράμματα είναι καλά για να εισπράξει 

κάποια χρήματα το Επιμελητήριο. Εμείς είμαστε Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Πρέπει 

να κάνετε κάποια πράγματα ουσιώδη, να ασχοληθείτε. Δεν μπορεί να γίνεται 

αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε μόνο για τα προγράμματα. Είναι η αδειοδότηση, 

είναι η χρηματοδότηση, είναι η φορολογία, είναι το Ταμείο, είναι η πιστοποίηση, 

είναι οι ασφαλιστικές κατηγορίες, είναι χίλια δυο πράγματα. Αυτά τα πράγματα, 

δεν συμμετέχουμε πουθενά. Δεν κάνουμε τίποτα. Αυτά παίρνουν αποφάσεις τα 

Υπουργεία χωρίς να συμμετέχουμε πουθενά. Είναι η αδειοδότηση, ένα 

σημαντικό κομμάτι. Σημαντικό κομμάτι. Πρέπει πριν ακόμα, τα Υπουργεία τα 

δίνουν σε διαβούλευση, τα βγάζουν. Δεν κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει ένας 

άνθρωπος. Να πάρουμε έναν βοηθό στον κ. Παρισιάδη, που έχει τόση πολλή 

δουλειά, να μην κουράζεται. Πού είναι, είναι εδώ; Γιατί, να πω κάτι; Πρέπει να 

ασχοληθεί κάποιος, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ειλικρινά το λέω. Και καλά σας 

κάνει ο κ. Στρατής και ο κ. Κατεβαίνης και σας λέει ότι ήσασταν πιο απαιτητικός 

όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 

 Τώρα, εντάξει, να μην πω για τον ΕΝΦΙΑ, για τα αποθεματικά που 

πληρώνουμε κι όλα αυτά τα πράγματα. Επρεπε να υπαρχουν διαμαρτυρίες και 

έντονες. Και όχι μόνον προσωπικά από εσάς. Οχι μόνον προσωπικά από σας. 

Ακουσα και τη ΓΣΕΒΕΕ που έκανε στη Νεάπολη, 200.000 θέσεις εργασίας 

χάθηκαν λέει κι όλα αυτά τα πράγματα. Το καταλαβαίνω. Αλλά όλα τα 

Βιοτεχνικά Επιμελητήρια εκεί που μαζευόσαστε κιόλας, βγάλτε κάτι, κάντε μια... 

πηγαίνετε στα Υπουργεία, κάντε κάτι. Ετσι κι αλλιώς με την Κεντρική Ενωση δεν 

γίνεται τίποτα. Η ΓΣΕΒΕΕ δεν ασχολείται κι έχουμε αφεθεί όλος ο κλάδος, όλοι 

οι βιοτέχνες έχουμε αφεθεί έτσι και μας πηγαίνουν σαν τα πρόβατα. Ειλικρινά το 

λέω. 

 Συγγνώμη αν σας καθυστέρησα, θα ζητήσω και την ανοχή σας γιατί λόγω 

επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα καθήσω μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 
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Αυτά είχα να πω, δεν έχουν καμία σχέση με το Νίκο, λυπάμαι πάρα πολύ, τον 

εκτιμούσα σαν άνθρωπο, ήμουν από τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν να 

έρθουν εδώ και να συμμετέχουν και στο Επιμελητήριο, η συμπεριφορά σας 

ήταν... να μην πω τι ήταν απέναντί του. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, αυτά 

μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι συμπεριφορά είχα, Σπύρο; Δεν κατάλαβα.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, να το πείτε.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Μπορώ να έχω κι εγώ το λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό καταρχήν, τίθενται κάποια θέματα έτσι... 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Ναι, θα τα συμπληρώσεις και απαντάς συνολικά. Πάνω σ' αυτά 

που ειπώθηκαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. Θα ξεκινήσουμε ένα ένα. Λοιπόν, είμαστε... 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Μπαίνεις δηλαδή στα θέματα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, σ' αυτά που είπε ο Σπύρος. Είμαστε καταρχήν... 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Γιατί να απαντήσεις στον Σπύρο; Με συγχωρείς, θα 

συμπληρώσουμε, όλες οι παρατάξεις θα μιλήσουν και πάνω σ' αυτά απαντάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάνω σ' αυτή τη λογική, ωραία, εντάξει. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Γιατί άμα απαντήσεις μετά θα έχουμε πάλι από την αρχή. 

 Καλησπέρα και από εμένα. Συνάδελφοι, ακούστηκαν κάποια πράγματα 

εδώ πέρα, με όλο το σεβασμό βέβαια στα πρόσωπα που τα είπανε, αλλά επειδή 

αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν προέλθει από παρθενογένεση, συμμετείχαν σε 

κάποιες δραστηριότητες και σε κάποιους πολιτικούς φορείς τα προηγούμενα 

χρόνια. Σε άκουσα με προσοχή, Σπύρο μου. Αρα, δηλαδή και σαν πρόσωπα αλλά 
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και σαν πολιτικούς συσχετισμούς, συνδικαλιστικούς και οτιδήποτε άλλο, έχουν 

την ευθύνη τους. Σε κάποιο μύλο πήγανε νερό. Σε κάποιο μύλο πήγανε νερό.  

 Εμείς σαν παράταξη τα λέμε από το '92. Θυμάστε τι λέγαμε το '92 με τη 

συνθήκη του Μάαστριχτ το Φεβρουάριο του '92; Θυμάστε ότι την συνθήκη, 

κατά διαόλου σύμπτωση, τη συνθήκη του Μαάστριχτ την υπέγραψε ο Σαμαράς 

σαν Υπουργός Εξωτερικών; Τα ξεχνάμε; Τι έγραφε μέσα η συνθήκη; Αυτά που 

γίνονται σήμερα. Βέβαια, με την κρίση, με την εμφάνιση της κρίσης 

επιταχύνθηκαν αυτές οι διαδικασίες. Και βρεθήκαμε να είμαστε τα μεγάλα 

θύματα η βιοτεχνία, το εμπόριο. Ο κλάδος του εμπορίου έχει εξαφανιστεί. Γιατί 

εξαφανίστηκε; Γιατί μπήκανε οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μονοπωλιακοί όμιλοι και 

τον διαλύσανε. Το ίδιο συμβαίνει και με την βιοτεχνία. Αργά, σταθερά και 

ύπουλα όλοι οι κλάδοι μονοπωλούνται, Σπύρο μου. Ετσι δεν είναι; Τόσα χρονια 

που τα λέγαμε γινόμασταν και γραφικοί. Να μην ξεχνάμε τι γίνεται. Να μην 

ξεχνάμε ότι και με τις άδειες λειτουργίας χρησιμοποιήθηκαν αιχμή του δόρατος 

για να κλείσουν, η πολυνομία που υπάρχει στη βιοτεχνία. Πολυνομία, την 

αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Στο εμπόριο, οι καινούριες άδειες λειτουργίας, θα 

τα πούμε παρακάτω ας πούμε. Το ΕΕΤΗΔΕ που λέγαμε ότι τα χαράτσια δεν είναι 

προσωρινά, θα μονιμοποιηθούν, θα μείνουν μόνιμα. Είναι μόνιμα αυτή τη 

στιγμή. Ο ΕΝΦΙΑ μας γδύνει όλους. Ο,τι αποθέματα υπήρχαν τα παίρνει με μια 

σκούπα. Ποιοι στείλανε και ψηφίσανε όλες αυτές τις τέτοιες; Παρατάξεις στις 

ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, στα τριτοβάθμια όργανα και παντού. 

 Ποιοι ήταν απέναντι; Οι αγωνιστικές δυνάμεις. Ποιοι διαδηλώνανε για όλα 

αυτά; Για το φορολογικό, για το ασφαλιστικό, για όλα; Για τη βιωσιμότητα των 

μικρών επιχειρήσεων; Ποιοι ήταν απέναντι στα μονοπώλια; Ποιοι; Μόνον οι 

αγωνιστικές δυνάμεις και με το πλαίσιο της ΠΑΣΕΒΕ που λέει κάποιος εδώ πέρα 

μακριά από κόμματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Εγώ σέβομαι τον 

αντίπαλο που είναι σε κάποιο κόμμα. Δεν σέβομαι τον αερατζή όμως. Γιατί ο 
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κάθε άνθρωπος και ο κάθε πολίτης, ας το πούμε, αυτής της χώρας, ο λαός, 

πρέπει να ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Δεν θα αφήνουμε ούτε κομματικές 

ταυτότητες στο σπίτι μας ούτε τις αφήνουμε απέξω από την πόρτα και όταν 

φεύγουμε τις ξαναπαίρνουμε για να πάμε σε άλλο μέρος κ.λπ. Ο κόσμος πρέπει 

να ξέρει ποιος είναι ο καθένας μας και τι ευθύνες έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. 

Τι ευθύνες, που έχει οδηγήσει με την μικρή του τέτοια, γιατί εντάξει, οι 

δυνάμεις μας είναι και μικρές. Ομως, πήγαμε νερό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ευθύνη; 

Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ευθύνη; Η μετάλλαξη του Σύριζα τώρα δεν έχει 

ευθύνη; Ναι σε όλα. Τόσα χρόνια δεν συγκυβέρνησε με το Πασόκ στους 

Δήμους, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα σωματεία, παντού; Τι έρχεται τώρα να 

μας πει σαν σωτήρας πάλι; Αυτά πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα.  

 Βεβαίως και η πολυνομία που υπήρχε στον κλάδο των βυρσοδεψών 

οδήγησε τα πράγματα σήμερα. Ομως, ποιος τα κράτησε σ' αυτό το σημείο. Κι 

έχει δίκιο ο συνάδελφος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει τι έκανε τα προηγούμενα 

χρόνια. Οτι εξαφανίζεται ένας κλάδος, εξαφανίζεται. Ομως, από την άλλη μεριά 

γιατί εξαφανίζεται; Γιατί οι αθρόες εισαγωγές, οι ανεξέλεγκτες εισαγωγές, τα 

κοντέινερ είναι γεμάτα δέρματα μέσα και πρέπει το μονοπώλιο να ζήσει και για 

να ζήσει πρέπει να κλείσει η βιοτεχνία στην Ελλάδα, όπως έκλεισε με το 

παπούτσι, με το τρόφιμο, με το βιβλίο, με τα πάντα. Οπως θα κλείσει και με το 

αυτοκίνητο που εκπροσωπώ τον κλάδο. Οι καινούριες άδειες λειτουργίας τι 

λένε; Μας δίνουν περιθώρια για δραστηριοποίηση ή δραστηριότητας; Καμία. 

Οσοι επιβιώσαμε ακόμη και λειτουργούμε κάθε 30 του μηνός κάνουμε μαγικά 

κόλπα για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. 592.000 επιχειρήσεις, 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις και εμπορικές τέλος πάντων που ανήκουν στον ΟΑΕΕ, 

αδυνατούν να πληρώσουν τις συνδρομές τους. Γιατί αδυνατούν; Γιατί βάζανε τα 

λεφτά να τα πάνε στην Ελβετία; Γι' αυτό μένουν ανασφάλιστοι αυτοί και οι 

οικογένειές τους; Γιατί δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχουν οι εργαζόμενοι που 

είναι οι φυσικοί μας πελάτες και οι σύμμαχοί μας να μπουν να πληρώσουν, γιατί 
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έχουν εξαθλιωθεί κ.λπ. Δύο εκατομμύρια άνεργοι και 500.000 επιχειρήσεις, 2,5 

εκατομμύρια αμέσως αμέσως. Ποιος θα μπει να σε πληρώσει; 

 Γι' αυτό πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα, να μην λέμε τώρα ότι 

προερχόμαστε από παρθενογένεση, να ξέρουμε και τι κάναμε τα προηγούμενα 

χρόνια και να καταλογίσουμε και ευθύνες και να προχωρήσουμε. Αυτά που 

ξέραμε μέχρι τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξανάρθουν ποτέ. Το έχουμε πει, 

θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να επανέλθουμε 

στα προηγούμενα χρόνια. Θα δημιουργηθεί κάτι καινούριο και το καινούριο που 

θα δημιουργηθεί πρέπει να έχει κέρδος για το λαό, τον απλό λαό. Αυτός πρέπει 

να έχει κέρδος και όχι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι πολυεθνικές κ.λπ.. Κι εμείς να 

είμαστε δούλοι!  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, τελικά ειπώθηκε όλο αυτό που λέμε κρίση 

το είπαμε σε κάποιες λίγες κουβέντες. Μιλήσαμε γενικά, μάλλον δεν 

παρακολουθούμε ούτε τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου ούτε την πορεία 

του Επιμελητηρίου. Είμαστε το Επιμελητήριο που ασχολήθηκε με τις 

αδειοδοτήσεις. Εχουμε συνεργάτη τον κ. Κυριακίδη, τον πρώην Περιφερειάρχη 

Αττικής, που το γνωρίζει, έχουμε εδώ τον κ. Λειβαδάρο, εδώ πέρα έγινε μάχη 

όταν πήγαμε εμείς, το πρώτο Επιμελητήριο στην χώρα να ξεκινήσουμε 

συνεργασία της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με το 

Επιμελητήριο να αδειοδοτούμε και να βοηθάμε τις επιχειρήσεις με χαμηλό 

κόστος και να είμαστε δίπλα στον βιοτέχνη. Να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. 

Εδώ πέρα που έγινε επανάσταση, το θυμόσαστε. Επανάσταση έγινε. Πήγαμε 

επάνω με την κα Καλικαντζάρου που η κοπέλα ήταν γνώστης των θεμάτων, 

δούλευε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εδώ του Πειραιά, στη Νομαρχιακή τότε 

Αυτοδιοίκηση του Πειραιά, έγινε μάχη.  
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 Ξεκινήσαμε τις πιστοποιήσεις των επαγγελμάτων, το πρώτο 

Επιμελητήριο. Σε όλη την Ελλάδα. Και εδώ πάλι μέσα έγινε μάχη. Ξεκινήσαμε τις 

πιστοποιήσεις και πήγαμε να κάνουμε συνεργασία με την Tuv για να ξεκινάμε 

αυτό που ζητάει η αγορά. Είμαστε πιο μπροστά από κάποιες άλλες καταστάσεις 

και ζητάμε να στηρίξουμε το Επιμελητήριο. Τον βιοτέχνη πώς μπορούμε να τον 

στηρίξουμε; Φωνάζοντας; Δελτία τύπου, να φέρει η Ελένη τα δελτία τύπου. 

Πάκα είναι! Εχουμε κάνει δελτία τύπου, διαμαρτυρίες, φωνές. Ε, τι έγινε; Ολη η 

Ελλάδα φωνάζει. Βλέπετε να ακούνε; Δηλαδή εμείς νομίζετε ότι συμφωνούμε με 

καμία πολιτική από αυτές; Εχω βγει δέκα φορές στις τηλεοράσεις, και δεν μας 

παίζουν και πολύ αφού τα έχουμε κράξει, τα βυρσοδεψεία τα έχω θέσει 

συνέχεια ότι είναι ο μοναδικός κλάδος που πρέπει, έχω πει μάλιστα και στην 

τηλεόραση ότι πρέπει να μας βραβεύσουν οι Ιταλοί, οι Τούρκοι, οι Πορτογάλοι, 

οι Ισπανοί που καταφέρνουμε να κλείνουμε έναν κλάδο στην Ελλάδα. Το 

ξέρουμε. Προσπαθήσαμε. Υπάρχει χώρος να δεχθεί τα βυρσοδεψεία στην 

Αττική; Εχουν γίνει προσπάθειες από παλιά. Δεν τους δέχεται κανένας. Δεν 

υπάρχει ένας χώρος να εγκατασταθούν και να πάνε. Οι τοπικές κοινωνίες δεν τα 

θέλουν τα βυρσοδεψεία. 

 Αρα, λοιπόν, εμείς τι κάναμε; Να παραμείνουν, είπαμε να παραμείνουν 

εκεί και πήραμε στον Οργανισμό Αθήνας να παραμείνουν τα βυρσοδεψεία και να 

αδειοδοτηθούν εκεί. 

 Ξεκινήσαμε, κάναμε μια συνεργασία τα τρία Βιοτεχνικά, αυτό ακριβώς. 

Να απεμπλακούμε από τα Εμπορικά Επιμελητήρια και ξεκινάμε τα τρία με κοινές 

δράσεις. Εχουμε βάλει ένα θέμα που δουλεύουμε εμείς από κοινού με αυτούς με 

τις πιστοποιήσεις. Αλλο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο έβαζε ένα άλλο θέμα. Αλλος 

βάζει κάποιο άλλο και ξεκινάμε μεμονωμένα τα τρία Βιοτεχνικά, έχουμε κάνει 

δύο συναντήσεις, πάμε για την τρίτη, τα τρία Βιοτεχνικά να μπούμε σε μια 
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λογική ότι να ξεκινήσουμε και να προσπαθήσουμε μόνοι μας πλέον να κάνουμε 

κάποιες δράσεις. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 Οχι, όχι, δεν θα έχετε το λόγο να απαντήσετε γιατί δεν έχουμε κάποιο 

θέμα, έχουμε θέματα ημερήσιας διάταξης. Στο τέλος, μόλις τελειώσουν τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης θα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.  

 Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, και τώρα στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης έχουμε θέμα αδειοδοτήσεων. Εχει έρθει εδώ ο Διευθυντής της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, 

είναι εδώ ο κ. Κυριακίδης, είναι εδώ ο κ. Χαλόφτης, είναι σύμβουλοι να 

ενημερώσουν γι' αυτά ακριβώς τα θέματα που έχουμε προχωρήσει και έχουμε 

υλοποιήσει. Φέραμε το Επιμελητήριο της Στουτγάρδης, κάναμε ένα μνημόνιο. 

Πείτε μου ποιο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο έχει κάνει τις δράσεις που έχουμε κάνει 

εμείς, που κάναμε με τους Γερμανούς, ένα δυνατό Επιμελητήριο της 

Στουτγάρδης, ένα Επιμελητήριο που είδαμε τη δομή τους, είδαμε την 

εκπαίδευσή τους και πάμε να μπούμε σ' αυτή τη λογική. Μαζί με την πολύ καλή 

σχέση που έχουμε με το Ευγενίδειο Ιδρυμα, που ήταν πρωτοπόρο στην τεχνική 

εκπαίδευση των Ελλήνων και πάμε να κάνουμε μια συνεργασία και να μπούμε 

σε μια λογική πλέον ότι εμείς σαν Επιμελητήριο να αναλάβουμε τις ευθύνες μας 

και να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, ο τυπογράφος να εκπαιδεύει το 

προσωπικό του, ο τυπογράφος που το ζει να είναι καθηγητής, αυτό που κάνουν 

στη Γερμανία. Εμείς είδαμε καθηγητές, αυτός που δούλευε ήταν ο 

αρχιμηχανικός της Μπος, ο αρχιτεχνικός της Μπος ήταν και δίδασκε μαθητές. Ο 

κ. Πάλλας που βλέπω τώρα μπροστά μου ή εσείς σαν ηλεκτρολόγος εσείς πρέπει 

να διδάξετε το νέο παιδί, να το βάλετε σε μια λογική. Το ίδιο και ο κ. Πάλλας. Το 

απόγευμα 2 ώρες, 3 ώρες.  

 Λοιπόν, ξεκινήσαμε και κάναμε μια συνεργασία με το Επιμελητήριο της 

Στουτγάρδης, το αντίστοιχο Βιοτεχνικό, και προσπαθούμε να μπούμε σε μία 
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διαφορετική λογική για να προχωρήσει διαφορετικά το Επιμελητήριό μας. 

Ξεκινάμε συνεργασίες με το Υπουργείο Εσωτερικών. Κάνουμε ημέρες 

πληροφόρησης. Εχουμε φέρει ένα σωρό αποστολές ξένες και οι βιοτέχνες οι 

δικοί μας, αυτοί που μπορούν πλέον και έχουν ένα ..., γιατί υπάρχουν κάποιοι 

βιοτέχνες που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, μπορούν να λειτουργήσουν. Ε, δεν 

μπορούμε αυτούς να τους αποκλείσουμε. Δηλαδή έναν βιοτέχνη που θέλει να 

μην του ανοίξουμε πόρτες. Να πούμε ότι, ξέρεις τι; Εγώ έμαθα και είμαι 

περήφανος όταν είδα την ελληνική σημαία στο Αμβούργο που πήγε μια 

αποστολή, βλέπω τώρα κάποιους συνεργάτες μας από 'δω και συμβούλους πως 

πήγε μια ομάδα, η ΓΟΥΙΜΑ, με τον κ. Μανώλη κι αυτά και είδαμε φωτογραφίες, 

ήταν η ελληνική σημαία, το περίπτερο το ελληνικό, με παρουσία ελληνική, 

ελληνικών επιχειρήσεων, βιοτεχνικών επιχειρήσεων, μέλη μας. Σ' αυτούς λοιπόν 

δεν πρέπει να είμαστε κοντά τους; Δεν πρέπει να είναι το Επιμελητήριο εκεί; 

Γιατί τιμωρούμαστε, είμαστε το πρώτο Επιμελητήριο Βιοτεχνικό που πήγαμε 

στον ΟΑΕΕ, είμαστε οι πρώτοι, που γελάγανε οι συνάδελφοί μας, γελάγανε 

κάποιοι συνάδελφοί μας ακόμα και στη ΓΣΕΒΕΕ που ζητάγαμε 100 δόσεις και 

λέγαμε δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Εδώ και 2-3 χρόνια ζητάγαμε 100 δόσεις 

και λέγανε, όχι, δεν είναι εφικτό, 60 δόσεις η ρύθμιση στον ΟΑΕΕ, 50 δόσεις, 

δεν γίνεται και ζητάγαμε 100. Και τώρα συζητάνε για 100.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, όταν λέτε όμως ότι στη ΓΣΕΒΕΕ γελάγανε, η 

ΓΣΕΒΕΕ είχε κάνει τις προτάσεις της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων, ξέρω πολύ καλά τι λέω, κύριε. Με διακόπτετε 

όμως, εγώ δεν διέκοψα κανέναν. 

 Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή σαν Επιμελητήριο είμαστε, ως Διοικητική 

πιστεύω και Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. 

Προσπαθούμε σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς και το Επιμελητήριο να 

κρατηθεί και να επιβιώσει γιατί έχουμε ευθύνη και απέναντι στο Επιμελητήριο, 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

32 

τα προγράμματα που κάνουμε είναι καθαρά προγράμματα πάλι να βοηθήσουμε 

τα μέλη μας και να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους πραγματικά κι όπως 

συμμετέχουμε στα ΤΟΠΣΑ, κάποιες προσπάθειες που κάνει και η Περιφέρεια και 

η Πολιτεία για την ανεργία, να βοηθήσουμε κάποια παιδιά να πάρουν έστω ένα 

χαμηλό μεροκάματο, έστω για 2-3 μήνες, 4 μήνες να πάρουν κάτι τουλάχιστον 

και συμμετέχουμε σ' αυτές τις προσπάθειες μόνο και μόνο να συνεισφέρουμε κι 

εμείς σ' αυτή την κρίση, σ' αυτή την κοινωνία ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε να 

κάνουμε. Και θα γίνει και η παρουσίαση. Δεν είναι το όφελος του 

Επιμελητηρίου. Το όφελος των μελών μας είναι. Και το Επιμελητήριο για να 

παραμείνει ζωντανό πρέπει να έχει δράσεις και δραστηριότητα. Εμείς και δράσεις 

του έχουμε δώσει και δραστηριότητα. Και από 'δω και πέρα το Επιμελητήριο το 

βλέπετε, μάλλον το παρακολουθείτε αυτοί που το παρακολουθείτε, έχει ένα 

πάρα πολύ καλό όνομα, έχει βγει πολύ σωστά και σοβαρά μπροστά, μπορεί να 

έρχεται σε συγκρούσεις με μικροομάδες και μικροσυμφέροντα αλλά δεν παύει 

όμως να προχωράει και να έχει ένα στόχο. Και το Επιμελητήριο να επιβιώσει και 

τα μέλη του. Και τα μέλη του αυτά που πραγματικά να τους δώσουμε τα εφόδια 

με χαμηλό κόστος να μπορούν να μπουν και στις νέες τεχνολογίες και στις 

πιστοποιήσεις και να έχουν μια εξωστρέφεια στις έξω αγορές. 

 Η μεγάλη ευκαιρία με την Φουτζέιρα. Εδώ θα γίνει το κάλεσμα, όσοι 

θέλετε να πάτε κάτω για να δούμε τι συνεργασία θα κάνουμε, όταν ήρθαν εδώ 

και μας περιμένουν κάτω, να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και 

να κάνουμε μια αποστολή να πάμε κάτω και να δούμε ποιες επιχειρήσεις 

μπορούν να συνεργαστούν εκεί από τις 10.000 επιχειρήσεις, τις 12.000 

επιχειρήσεις έχουμε 50, 100 που μπορούν να κερδίσουν από αυτό, να 

ωφεληθούν. Και να ωφεληθεί και η οικονομία η δικιά μας αλλά και η 

επιχειρηματικότητα. 
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 Αυτά ήθελα να πω, να προχωρήσουμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης 

και από 'κει και πέρα όποιος άλλος θέλει να βάλει κάτι άλλο στο τέλος. 

Προχωράμε.  

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 23/07/2014. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε; Ψηφίζεται ομόφωνα. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Ανάλυση των βασικών διατάξεων του Ν. 4262/2014 και τα σοβαρά 

προβλήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Διευθυντά, έχετε το λόγο. κ. Λειβαδάρο. Είναι ένα θέμα σοβαρό 

πάρα πολύ, να δώσετε λιγάκι προσοχή. Μπορεί να είναι λιγάκι, να μας κουράσει 

λιγάκι αλλά είναι ένα θέμα που θα το αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Το είπε 
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πριν και ο κ. Μόφορης, αλλά ο κ. Μόφορης είναι στο Μεταφορών, είναι λίγο 

διαφορετικά τα πράγματα, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα αλλά παρόμοια, 

αλλάζουν πολλά πράγματα σε όλους τους τομείς.  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Εχουμε δύο διακριτά μέρη. Το πρώτο είναι η ισχύουσα αυτή τη 

στιγμή, και οι δύο είναι ισχύουσες, η δεύτερη δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, ο Ν. 

4262 δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ακόμα, ο 3982 είναι αυτός ο οποίος 

εφαρμόζεται, ήθελα όμως πρώτα εάν μου επιτρέπετε να υπογραμμίσω και να 

επισημάνω το γεγονός ότι αυτο που εξελίσσεται στο λιμάνι του Πειραιά με την 

πώληση του πλειοψηφικού πακέτου δεν είναι άσχετο με την μικρομεσαία 

επιχείρηση και γενικότερα την επιχείρηση στον Πειραιά.  

 Κάποιοι προσπαθούν να το εμφανίσουν ότι είναι μόνο η συντεχνία του 

ΟΛΠ. Δεν είναι έτσι. Οταν ο Πειραιάς θα γίνει ένα κλειστό γκέτο, όλες αυτές οι 

επιχειρήσεις στεφάνης που είναι γύρω γύρω και οι οποίες κοιτάνε προς τον 

Πειραιά, δεν θα έχουν μέλλον. Οταν κάποιος έχει το πλειοψηφικό πακέτο δεν 

μπορείς να του βάλεις όρους και όρια και προϋποθέσεις. Από 'κει και πέρα, θα 

κάνει αυτό που θα φέρει τα μεγαλύτερα κέρδη στην ανώνυμη εταιρεία την 

οποία έχει. Εάν αυτά είναι κοντέινερς, θα είναι κοντέινερς μόνον. Εάν είναι 

κοντέινερς και κρουαζιερόπλοια θα είναι έτσι. Από 'κει και πέρα θα υψώσει ένα 

τείχος και ό,τι μπορεί να κάνει φτηνό θα το κάνει φτηνό και θα αγνοήσει όλο 

τον κοινωνικό ιστό και όλο τον επιχειρηματικό ιστό του Πειραιά.  

 Κατά συνέπεια αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, κ. Λειβαδάρο. Εδώ το Επιμελητήριο αυτό με τον 

Βασίλη τον Κανακάκη που είχαμε ξεκινήσει μια επιτροπή αγώνα, εμάς η θέση 

μας είναι ξεκάθαρη, το έχουμε δηλώσει, έχουμε πάρει απόφαση Δ.Σ. το λιμάνι 

να ειναι υπό δημόσιο έλεγχο, κρατικό έλεγχο. Αυτό λέμε και αυτή τη στιγμή. Ναι 

να παραχωρηθούν χρήσεις, να μπουν εταιρείες μέσα, πραγματικά ναι η ιδιωτική 

οικονομία πρέπει να είναι ανταγωνιστικό το λιμάνι, να μπουν κι άλλοι, αλλά να 
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έχει το δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό που πάθαμε με το Ελευθέριος Βενιζέλος που 

εγκλωβίστηκε. Εμείς έχουμε πει δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού. Τώρα, από 

'κει και πέρα... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 Και γι' αυτό κι έχουμε και τον αποκλεισμό από κάποιες εταιρείες. 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Συγγνώμη αν έκανα την παρέμβαση αυτή, τυχαίνει να είμαι και 

μέλος της Παμπειραϊκής Επιτροπής κατά της πώλησης του λιμανιού και βλέπω 

πολύ συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό που συνήθως γίνεται και 

παραποιούν και διαστρεβλώνουν τα πράγματα ότι τάχα το θέμα του λιμανιού 

είναι θέμα των συντεχνιών του ΟΛΠ και αυτό είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Είναι 

θέμα όλου του Πειραιά και των πολιτών και των επιχειρήσεων και όλων.  

 Ηθελα να πω στην αρχή και θα είμαι συνοπτικός γενικά, εάν θέλετε και 

κρίνετε ότι είναι ενδιαφέροντα αυτά που θα σας πω μπορούμε να κάνουμε μια 

πιο ανοιχτή εκδήλωση, ήθελα να πω το εξής: ότι ο Ν. 3982 που τώρα 

εφαρμόζεται, έχει απλοποιήσει πάρα πάρα πολύ την αδειοδότηση. Εχουμε όμως 

σ' αυτή την απλοποίηση αντιστάσεις και οι αντιστάσεις είναι τέσσερις. Πρώτον, 

είναι η άγνοια των βιοτεχνών για τις καινούριες διατάξεις έτσι ώστε να τις 

εφαρμόσουν. Το δεύτερο είναι η αντίσταση του κατεστημένου του Δημοσίου 

που δεν θέλουν να χάσουν κάποια οφίτσια και κάποια τέτοια, να βγάζουν 

αδειούλες και να επιβεβαιώνονται έτσι, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το τρίτο 

είναι η αντίσταση του πολιτικού κατεστημένου, του μικροπολιτικού 

κατεστημένου. Το είδαμε στην Περιφέρεια όχι με την καινούρια αρχή, με την 

προηγούμενη το είδαμε, ότι ακόμη και απλοποιημένες διαδικασίες βγάζανε 

βεβαιώσεις και υπέγραφε ο Αντιπεριφερειάρχης για να φαίνεται το όνομά του 

από κάτω, δημιουργώντας πρόσθετες διαδικασίες.  

 Εχουμε λοιπόν αυτές τις αντιστάσεις που νομίζω ότι η ενημέρωσή σας θα 

μπορέσει να τις ξεπεράσει. Και θα αναφέρω μερικά παραδείγματα, όχι 
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συγκροτημένα και οργανωμένα, αλλά για ενημέρωσή σας και από 'κει και πέρα 

μπορούμε να κάνουμε μια παρουσίαση αναλυτικότερη. 

 Πρώτον, ξέρετε ότι από τη βιομηχανική νομοθεσία υπάρχουν κάποιες 

εξαιρέσεις. Παράδειγμα, μονάδες οι οποίες εξυπηρετούν τη λειτουργία των 

λιμένων και είναι μέσα στη λιμενική ζώνη εξαιρούνται της αδειοδότησης. 

Προσέξτε την ορολογία "εξαιρούνται της αδειοδότησης". Εξαιρούνται των 

διατάξεων της βιομηχανικής νομοθεσίας εντελώς. Δεν έχουμε εφαρμογή αυτών 

των διατάξεων. Επίσης, μονάδα η οποία εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο έργο οι 

περιβαλλοντικοί της όροι είναι συγκεκριμένοι, εντάσσονται στο έργο και η 

αδειοδότησή της είναι με την αδειοδότηση του έργου κ.λπ. και παραμένει στην 

ίδια θέση όχι περισσότερο από ένα χρόνο. Και αυτή λοιπόν εξαιρείται, προσέξτε 

τη φράση, εξαιρείται της βιομηχανικής αδειοδότησης.  

 Πρόσφατα σ' αυτές τις εξαιρέσεις, και εδώ ήθελα να καταλήξω, 

προστέθηκε και κάτι ακόμα. Μονάδες οι οποίες έχουν κινητήρια ισχύ μέχρι 10 

Κιλοβάτ εξαιρούνται της αδειοδότησης, εξαιρούνται της βιομηχανικής 

νομοθεσίας. Προσέξτε, όχι απαλλάσσονται. Το απαλλάσσονται της αδειοδότησης 

είναι κάτι άλλο. Εξαιρούνται της βιομηχανικής νομοθεσίας. Εάν μία μονάδα δική 

σας έχει κινητήρια ισχύ κάτω από 10 Κιλοβάτ, ας έχει θερμική Πρόεδρε 20, 30, 

40, εξαιρείται της αδειοδότησης. Βεβαίως αυτή η μονάδα δεν απαλλάσσεται από 

το να, αν είναι ας πούμε υγειονομικού ενδιαφέροντος, να έχει μια έγκριση, έτσι; 

Αλλά από τη βιομηχανική νομοθεσία εξαιρείται. Δεν πλησιάζει, δεν μπαίνει την 

πόρτα, δεν μπαίνει στην πόρτα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης για να πάρει άδεια, 

έτσι;  

 Από 'κει και πέρα, από 10 Κιλοβάτ μέχρι 37, δηλαδή να το φέρω σαν 

παράδειγμα, διάφορες μονάδες που μέχρι τώρα τις γνωρίζατε ότι 

αδειοδοτούνται, εξαιρούνται εντελώς. Δηλαδή μια μονάδα, ένα τσαγκάρικο, μια 

μονάδα - το τσαγκάρικο μπορεί να ειναι και υπηρεσία, παπούτσι μπαίνει 
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παπούτσι βγαίνει αλλά αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά. Εάν κουστούμι 

μπαίνει κουστούμι βγαίνει γιατί το κόντυνα, αυτό είναι υπηρεσία, έτσι κι αλλιώς 

απαλλάσσετο. Αλλά μια μονάδα η οποία έπαιρνε φασόν να κόψει υφάσματα και 

να φτιάξει πουκάμισα και είχε 3-4 ραπτομηχανές μέσα, εάν δεν υπερβαίνουν τις 

3-4 ραπτομηχανές και δεν υπερβαίνουν τα 10 Κιλοβάτ, απαλλάσσεται. Μια 

μονάδα η οποία μπορεί να φτιάχνει κάτι με ηλεκτρικές αντιστάσεις ή με 

οτιδήποτε και η κινητήρια ισχύς της δεν υπερβαίνει τα 10 Κιλοβάτ, ας έχει 40-50 

Κιλοβάτ θερμική, απαλλάσσεται.  

 Από 'κει και πέρα, η δεύτερη κατηγορία είναι αυτά που λέμε  

επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία έχει μια διαδικασία, την έχετε ακούσει, δεν 

θα σταθώ περισσότερο, στέκομαι σε εκείνα τα σημεία ακριβώς που πολλές 

φορές είχαμε συνηθίσει σε άλλης μορφής αδειοδότηση και τώρα έχουν 

απλοποιηθεί πάρα πολύ. Ενα επαγγελματικό εργαστήριο και μια μονάδα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, στις χρήσεις γης; Δηλαδή απαλλάσσεται από άδεια... 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, να το πω πάρα πολύ απλά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί και σε χρήση γης που να μην επιτρέπεται... 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Οχι, χρήση χώρου πρώτα απ' όλα. Δεν μπαίνει μέσα. Ενα 

υπόγειο που πάει και εγκαθίσταται μια μονάδα δεν ελέγχεται από τη Βιομηχανία 

αν είναι έτσι. Οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία είχαν πολύ μικρά, 

χρυσοχοεία που μπορεί να παρήγαγαν κάποια πράγματα. Αυτά είναι μονάδες 

που η ισχύς τους είναι πάρα πολύ μικρή. Και σε υπόγεια διάφορα που είχαμε, αν 

είναι μικρή δεν μπαίνει μέσα στην αδειοδότηση και επομένως στον έλεγχο της 

χρήσης του χώρου. 

 Από 'κει και πέρα ήθελα να πω το εξής: ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η 

άδεια λειτουργίας έχει αντικατασταθεί από την υπεύθυνη δήλωση. Στα μεν 

επαγγελματικά εργαστήρια στο σύνολο έχουμε την υπεύθυνη δήλωση, θα ήθελα 
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όμως να πω προηγουμένως ότι σας ζητείται να φτιάξετε ένα ερωτηματολόγιο. 

Προσοχή στο ερωτηματολόγιο αυτό γιατί είναι η ταυτότητά σας στην Διεύθυνση 

Ανάπτυξης, να είναι ακριβές. Με βάση αυτό το ερωτηματολόγιο λοιπόν σας λένε 

ότι πρέπει να υπογράψεις αυτή την υπεύθυνη δήλωση και να αναλάβεις αυτές 

τις δεσμεύσεις. Δεν υπάρχει η έννοια της άδειας λειτουργίας. Και μιλάμε για 

μονάδες 37 Κιλοβάτ, η οποία φτάνει κοντά στα 50 ίππους, έτσι; Μιλάμε για 

μονάδα 70 θερμική, αρκετά μεγάλες μονάδες. Λοιπόν, σ' αυτές τις μονάδες δεν 

υπάρχει η έννοια της αδειοδότησης. Υπάρχει η έννοια μόνο του αναλαμβάνει ο 

βιοτέχνης κάποιες δεσμεύσεις. Φτιάχνει ένα ερωτηματολόγιο και υποβάλλει μια 

υπεύθυνη δήλωση.  

 Και κάτι ακόμα. Εχετε μια μονάδα χαμηλής όχλησης και να ξέρετε ότι στις 

βιοτεχνίες η χαμηλή όχληση είναι το 95% των μονάδων, έτσι; Σ' αυτές τις 

μονάδες της χαμηλής όχλησης δεν υπάρχει η έννοια της άδειας λειτουργίας. Ενώ 

στα επαγγελματικά εργαστήρια προηγουμένως δεν υπάρχει ούτε η άδεια 

εγκατάστασης, εδώ δεν υπάρχει η έννοια της άδειας λειτουργίας. Σε μεγάλες 

μονάδες, έτσι; Ενα μηχανουργείο μπορεί να είναι 300 Κιλοβάτ, 400 Κιλοβάτ και 

να είναι χαμηλή όχληση, έτσι; Τι γίνεται. Υποβάλλετε τα χαρτιά σας, η 

Διεύθυνση είναι χωρίς έλεγχο υποχρεωμένη σε 15 μέρες να σας δώσει την άδεια 

εγκατάστασης, έρχεται σας κάνει εκ των υστέρων έλεγχο και εσείς τι κάνετε 

μετά για να πάρετε άδεια λειτουργίας; Μα δεν υπάρχει η έννοια της άδειας 

λειτουργίας. Υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση και λειτουργείτε. Αυτά όσον 

αφορά την αδειοδότηση. 

 Πάμε στα περιβαλλοντικά τώρα. Εγώ θέλω να σας θίξω ορισμένα 

πραγματάκια για να δείτε πόσο έχει απλοποιηθεί το πλαίσιο, έτσι ώστε να 

αντιληφθείτε και το δεύτερο μέρος ο 4262 ότι έχει άλλη στόχευση, διότι ήδη το 

έχουμε απλοποιήσει. Αυτό λοιπόν που σας πέρασαν απλοποίηση της 

αδειοδότησης είναι ένα φάντασμα. Αλλο στόχο έχει. Ο Ν. 4262 που θα 
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ακούσετε και εσείς θα το κρίνετε, κάνει την επιχειρηματική δραστηριότητα 

ναρκοπέδιο για τους μικρομεσαίους, έτσι; 

 Λοιπόν, πάμε στα περιβαλλοντικά για να συνεχίσουμε στο υφιστάμενο 

καθεστώς για να δείτε πόσο έχει απλοποιηθεί. Περιβαλλοντικά λοιπόν έχουμε 

τρεις κατηγορίες: Α1, Α2 και Β. Το 90%, το 95% των μικρομεσαίων είναι Β 

κατηγορία. Στη Β κατηγορία δεν υπάρχει η έννοια της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Υπάρχει μόνο υπεύθυνη δήλωση ότι δεσμεύομαι να τηρώ 1, 2, 3 

τυποποιημένους όρους που υπάρχουν σε νόμο. Ούτε μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων φτιάχνετε ούτε να τρέχετε να σας εγκριθούν περιβαλλοντικοί όροι, 

τίποτε απ' όλα αυτά. Και μιλάμε ότι στη Β κατηγορία την περιβαλλοντική είναι η 

συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά τα λίγα για το 

υφιστάμενο και ισχύον καθεστώς και από 'κει και πέρα εγώ είμαι στη διάθεσή 

σας και μέσα στα καθήκοντά μου, που βέβαια θα είναι για λίγο ακόμα, για κάνα 

τρίμηνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Λειβαδάρο. Είστε πάντα δίπλα 

στο Επιμελητήριο αυτό. 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Αλλά οτιδήποτε θέλετε και ερωτήσεις κ.λπ.. 

 Και πάμε τώρα να δούμε... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου).  

 Η Β, προσέξτε να δείτε, περιβαλλοντικά έχουμε δύο μεγάλες 

κατηγοριοποιήσεις. Η μία ήθελα να το πω είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

είναι αυτό που ακούτε υψηλή, μέση και χαμηλή και κυρίως αυτό θα το πω εγώ 

απλοποιημένα χωροταξική αδειοδότηση, δηλαδή έχει να κάνει ότι στην τάδε 

χρήση γης επιτρέπεται χαμηλή και μέση, έτσι; Εχουμε λοιπόν μια 

κατηγοριοποίηση ψηλή, χαμηλή, μέση και σχετίζεται όμως με την αδειοδότηση, 

άδειες λειτουργίας κ.λπ. και έχουμε και μια άλλη που είναι Α1, Α2, Β η καθαρά 

περιβαλλοντική αδειοδότηση που εγώ θα το έλεγα ποιος εγκρίνει τι. Και αν 

χρειάζεται να φτιάξουμε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με την 
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καινούρια νομοθεσία η Β κατηγορία που έχει μια σχέση, είναι ουσιαστικά οι 

ελαφρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η Β κατηγορία δεν σχεδιάζετε να φτιάξετε 

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επομένως δεν χρειάζεται και η έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων καθόλου. Αρα, αυτή τη στιγμή το πλαίσιο που ισχύει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι είναι στη Β κατηγορία; 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Ενα μηχανουργείο 400 Κιλοβάτ για παράδειγμα, έτσι; Να σας 

πω κάτι; Μπορούμε να το δούμε σε μια αναλυτικότερη παρουσίαση μπορούμε 

να το δούμε. Σας λέω όμως εγγυημένα ότι το 95% των βιοτεχνικών 

επιχειρήσεων...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ποια είναι η Β κατηγορία, ποιες υπάγονται, ποιες μονάδες υπάγονται 

στη Β κατηγορία.  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Υπάρχει κατηγοριοποίηση κατά κλάδο, έτσι; Υπάρχει πίνακας και 

κατηγοριοποίηση κατά κλάδο. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε την εγκατεστημένη 

ισχύ, δεν είμαι έτοιμος να σας πω τώρα, σας έφερα το παράδειγμα ενός 

μηχανουργείου 450 Κιλοβάτ το οποίο είναι μια μεγάλη μονάδα, έτσι δεν είναι; 

Επίσης, μια μονάδα, ένα σπαστηροτριβείο ή οτιδήποτε... Αυτό πάει στη Β 

κατηγορία. Ενα σχιστήριο μαρμάρου για παράδειγμα είναι στη Β κατηγορία. Τι 

άλλο να σας πω; Ακόμη και οι εγκαταστάσεις δέρματος κάτω από μια παραγωγή 

χαμηλότερη είναι κι αυτές στη Β κατηγορία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τα συνεργεία αυτοκινήτων;  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Μια στιγμή. Αυτή τη στιγμή μιλάτε με Διεύθυνση Ανάπτυξης. Τα 

συνεργεία αυτοκινήτων είναι Διεύθυνση Μεταφορών. Αλλά τα συνεργεία, εγώ 

θα σου απαντήσω από την εμπειρία μου, τα συνεργεία αυτοκινήτων το 

πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για μονάδες, για επαγγελματικά εργαστήρια. 

Χαμηλής όχλησης. Χαμηλής όχλησης και Β κατηγορία και ενδεχομένως 

απαλλασσόμενα κιόλας εντελώς. Δεν απαλλάσσονται; Να σας πω κάτι; Εάν ήταν 
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στα χωράφια μου... είναι εκτός των χωραφιών μου και επομένως..., έτσι; Είναι 

Διεύθυνση Μεταφορών, είναι άλλο πράγμα. 

 Είδαμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το πλαίσιο που έχουμε είναι αρκετά 

απλοποιημένο. Τι πρέπει να κάνουμε; Να το προωθήσουμε και να αναιρέσουμε 

και να ελαχιστοποιήσουμε τις αντιστάσεις που έχει το σύστημα, την αδράνεια 

του συστήματος. Αντ' αυτού εμφανίζεται λοιπόν ένας νόμος, ο 4262 που 

προβάλλεται μάλιστα ότι θα απλοποιήσουμε την αδειοδότηση κ.λπ., την 

απλοποιημένη δηλαδή που απλώς πρέπει να την εφαρμόσουμε σωστά και που 

ακόμη και ο τίτλος "απλούστευση αδειοδότησης" είναι παραπλανητικός. Ψάξτε 

μέσα στο νόμο, εγώ θα σας τον δώσω εδώ Πρόεδρε το νόμο, θα σας τον στείλω 

και με το μέιλ, ψάξτε μέσα στο νόμο να μου βρείτε την έννοια της 

αδειοδότησης. Βρείτε μου μια ορολογία που να λέει "αδειοδότηση" μέσα στο 

νόμο. Στον τίτλο μόνο υπάρχει. Πουθενά δεν υπάρχει. 

 Λοιπόν, προχωράμε στον καινούριο νόμο να δούμε τι επιφυλάσσει στους 

μικρομεσαίους. Συνοπτική παρουσίαση είναι, για να μην σας κουράσω, υπάρχει 

και άλλο αρχείο που είναι αναλυτικότερο. Προχωράμε. Τι αφορά. Δεν αφορά 

μόνον την 9η ομάδα που είναι βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς 

εγκαταστάσεις. Αφορά και χίλια δυο άλλα πράγματα, έτσι; Υδατοκαλλιέργειες και 

συναφείς δραστηριότητες, λιμενικά έργα, υδραυλικά έργα, είναι ένας νόμος 

σκούπα. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα 9η, οι βιομηχανικές 

δραστηριότητες. Και στην αρχή λέει ότι κάθε πρόσωπο μπορεί να ασκήσει 

περιορισμό δραστηριότητα τηρουμένων των φορολογικών του υποχρεώσεων, 

των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και την εγγραφή του στο Μητρώο.  

 Πάμε πιο κάτω. Ομως, έχουμε τρεις διακριτές κατηγορίες. Εχουμε μία 

κατηγορία δραστηριοτήτων που υποτίθεται δεν χρειάζεται άδεια, έχουμε μια 

κατηγορία γενικών όρων λειτουργίας που πρέπει να τηρεί κάποια πράγματα κι 

έχουμε και μια άλλη, τις πιο βαριές, που χρειάζονται έγκριση λειτουργίας. Εκεί 
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μόνο βγαίνει πραγματικά μια άδεια από το Δημόσιο. Στις άλλες περιπτώσεις δεν 

βγαίνει άδεια. Ομως, και στη γενική λειτουργία που θα δούμε εδώ έχουμε δύο 

πάλι διακριτές κατηγορίες. Εκείνη την κατηγορία που ακολουθεί κάποιους 

γενικούς όρους λειτουργίας του κλάδου του η μονάδα και την υποκατηγορία 

άλλη, που πρέπει να υποτάσσεται και να τηρεί συγκεκριμένα πρότυπα, έτσι; Σ' 

αυτή την περίπτωση κάνει μια δήλωση στην Δημοτική Αρχή ότι πληροί τους 

όρους λειτουργίας, έχει συμμορφωθεί κ.λπ. και επίσης μπορεί να παίρνει, 

δυνητικά, από τη Δημοτική Αρχή μια βεβαίωση. Αν θέλει να αποδείξει ότι εγώ 

έχω άδεια.  

 Πότε υπάρχουν αυτοί οι γενικοί όροι λειτουργίας; Οταν κρίνεται ότι 

πρέπει πραγματικά να τηρούνται κάποιοι όροι για να προστατευθούν κάποια 

πράγματα. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από αυτούς τους γενικούς 

όρους λειτουργίας ή σ' αυτούς τους γενικούς όρους λειτουργίας εντάσσονται τα 

πρότυπα που πρέπει να είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένου δημόσιου συμφέροντος. 

 Προσέξτε, το πρότυπο εδώ δεν είναι το οποιοδήποτε έχουμε στο μυαλό 

μας σαν πρότυπο ISO 9000, ISO 14000 IMAS και δεν ξέρω τι, αλλά και 

κανονισμοί και κριτήρια από τα οποία θεσμοθετούνται κατά περίπτωση και η 

πιστοποίηση είναι ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα συγκεκριμένα πρότυπα 

της συγκεκριμένης μονάδας. Επίσης, πιστοποίηση εννοείται οποιαδήποτε 

δραστηριότητα αξιολόγησης και συμμόρφωσης της μονάδας.  

 Η δήλωση ενός προσώπου στην αρμόδια κατά τόπο, του δίνει τη 

δυνατότητα να λειτουργήσει, μέχρι εδώ πάμε καλά. Προχωράμε. Με την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από ιδιωτικούς διαπιστευμένους 

φορείς η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει, ελέγχεται κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα και σε περίπτωση που δεν έχει συμμορφωθεί της δίνεται κάποια 

προθεσμία και από 'κει και πέρα ο ιδιώτης ο διαπιστευμένος ενημερώνει την 
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αρμόδια αρχή για να προχωρήσει σ' αυτά που θα δούμε παρακάτω. Προχωράμε 

παρακάτω.  

 Εδώ πάμε στην πιο βαριά μορφή απ' όλες, που εδώ χρειάζεται και μία 

ατομική διοικητική πράξη, παρόμοια με αυτήν που γνωρίζαμε σαν άδεια 

λειτουργίας. Εκείνος από τις χρήσεις γης και οτιδήποτε άλλο ξέρει ότι θα φτιάξει 

αυτή τη μονάδα εκεί, τη φτιάχνει κι από 'κει και πέρα παίρνει μια έγκριση 

λειτουργίας και με Π.Δ. ορίζεται ποιες δραστηριότητες υπάγονται στο 

συγκεκριμένο θέμα. Ναι, και με Κοινή Υπουργική Απόφαση προσδιορίζεται και 

συγκεκριμένο ύψος παραβόλου, το οποίο αυτές οι μονάδες οφείλουν να 

καταβάλλουν. Δεν μας αφορά αυτό γιατί αυτές οι μονάδες δεν ειναι 

μικρομεσαίες μονάδες, είναι πολύ υψηλές και μεγάλες μονάδες, αυτές που 

υπόκεινται σε έγκριση λειτουργίας. Μας ενδιαφέρουν τα άλλα δύο. Γενικοί όροι 

λειτουργίας και τα πρότυπα. 

 Προχωράμε.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οταν λέει χρηματοδοτείται αποκλειστικά μόνον η εποπτεία και ο 

έλεγχος των επιχειρήσεων, ποιος τα.... 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Αυτά πάνε στο Δημόσιο και από 'κει και πέρα αυτά 

χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες ελέγχου. Επομένως, αυτές οι επιχειρήσεις 

φαίνονται να επωμίζονται όλο το κόστος της εποπτείας, διότι οι άλλες που 

είπαμε δεν πληρώνουν κάτι τέτοιο. Προχωρούμε. 

 Εγώ θα ήθελα εδώ να σας πω, διότι πλέον μπαίνει άλλη ορολογία σ' αυτό 

που λέγαμε Πάρκα. Αυτο που λέγαμε πάρκα μέχρι τώρα, επιχειρηματικά πάρκα, 

χώροι υποδοχής επιχειρήσεων, θα ακούσετε πλέον μια νέα ορολογία που είναι 

Οργανωμένος Υποδοχέας Δραστηριοτήτων, ΟΥΔ, και είναι ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα δομών, να μην σας κουράζω, είναι αυτό που ονομάζαμε επιχειρηματικό 

πάρκο προηγουμένως. Το σημαντικό γι' αυτό, απλώς να το κρατήσουμε, το 

περνάω γρήγορα, έχει μια μεγάλη ανάλυση στο νόμο, εδώ είναι το σημαντικό. 
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Οτι η ίδρυση ενός πάρκου, ΟΥΔ λοιπόν, γι' αυτό χορηγείται μια έγκριση 

λειτουργίας, η πιο βαριά μορφή. Αυτή όμως η έγκριση λειτουργίας καλύπτει και 

όλες τις εγκαταστάσεις, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι που είναι εκεί μέσα. Και 

επίσης ότι αυτό μπορεί ο φορέας ίδρυσης να είναι ακόμη και μια ΙΚΕ ή μια ΕΠΕ. 

Ενώ συνήθως σήμερα ήταν μια Ανώνυμη Εταιρεία. Και μπορεί να γίνει και με 

σύμπραξη του Δημοσίου, δηλαδή και με ένα Jessica όπου μπαίνουν οι τράπεζες, 

το Δημόσιο και οι ιδιωτικοί φορείς για να φτιάξουν ένα πάρκο. Αυτό μόνο για 

πάρκα, έτσι για να ξέρετε ότι αλλάζει το πλαίσιο. Προχωράμε λίγο πιο κάτω. 

Οσες είναι μέσα στο πάρκο καλύπτονται από την έγκριση λειτουργίας του 

πάρκου ακόμη και αν είναι βαριάς μορφής μονάδες οι οποίες δεν χρειάζονται.  

 Και πάμε στα δύσκολα τώρα. Διαθεσιμότητα πληροφοριών. Ολα τα 

πρόσωπα που ασκούν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε καθεστώς 

γενικών όρων λειτουργίας και αυτή είναι μια μεγάλη, η κεντρική ομάδα 

δραστηριοτήτων, με πιστοποίηση, υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών σχετικά με την δραστηριότητά 

τους και οι οποίες είναι αντικειμενικά αναγκαίες για την άσκηση της εποπτείας. 

Αυτό το σύνολο των πληροφοριών καθορίζεται με μια ΚΥΑ. 

 Προχωρούμε. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης των 

αιτούμενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής 

πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών, σε νομικά πρόσωπα, διευθυντές και 

υπαλλήλους τους, εάν ο υπάλληλος το έκανε, δηλαδή η ευθύνη πάει και στον 

υπάλληλο πια, έτσι; Επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε 

παράβαση, άρα για κάθε τι που είπες λανθασμένα, όταν πρόκειται για οικονομική 

δραστηριότητα των γενικών όρων λειτουργίας, που είναι η ευρεία γκάμα και το 

εν λόγω πρόστιμο μπορεί να ανέρχεται από 3.000 έως 150.000 ευρώ για 

παράβαση των βαρύτερων δραστηριοτήτων που είναι η έγκριση λειτουργίας. 
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 Προχωρούμε. Λοιπόν, ξεχάστε αυτά που ξέρατε, που ερχόταν η 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και σας έκανε έναν έλεγχο κ.λπ.. Εδώ η διαπίστωση των 

παραβάσεων εντεταλμένοι υπάλληλοι ασκούν εξουσία φορολογικού ελεγκτή και 

έχουν την αρμοδιότητα μεταξύ των άλλων να ελέγχουν κάθε είδους κατηγορίας 

βιβλία, προσέξτε, δεν είναι το ΣΔΟΕ αυτό, μην το μπερδεύετε, είναι οι 

υπάλληλοι που ελέγχουν τη δραστηριότητα τη βιομηχανική, έτσι; Ελέγχουν 

κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία, στοιχεία κ.λπ. έγγραφα των προσώπων που 

ασκούν οικονομική δραστηριότητα, προσέξτε, των προσώπων που ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή ακόμη κι ενός υπαλλήλου που είναι στο 

λογιστήριο, καθώς και την ηλεκτρονική εμπορική αλληλογραφία των 

επιχειρηματιών, διοικητών, διευθυνόντων συμβούλων, διαχειριστών και γενικά 

εντεταλμένων στη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς -με κόκκινα 

γράμματα- και του προσωπικού των προσώπων που ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα ανεξαρτήτως της μορφής αποθήκευσής τους. Σας θυμίζω ότι 

μέιλ φεύγουν και από τα κινητά, έτσι; Και τα κινητά επίσης αποθηκεύουν κάποια 

πράγματα. Λοιπόν, για το προσωπικό των νομικών προσώπων,  των 

επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως της μορφής 

αποθήκευσής τους και οπουδήποτε και αν αυτά φυλάσσονται και να λαμβάνουν 

αντίγραφα ή αποσπάσματά τους. Μπουκάρουν στο σπίτι σας, στο σπίτι του 

τελευταίου υπαλλήλου που δουλεύει στο Λογιστήριο και του λένε φέρε το 

κινητό σου εδώ γιατί μπορεί εκεί μέσα να βρω κάτι. Απίστευτα πράγματα!  

 Αυτά όλα θα τα βρείτε μέσα στο νόμο, έτσι; Δεν είναι δικά μου. Να 

προβαίνουν λοιπόν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων, 

καθώς και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, τα 

στικάκια, τα κινητά τηλέφωνα, οτιδήποτε, τα οποία αποτελούν επαγγελματικές 

πληροφορίες. Να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα 

κινητών τερματικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους 

σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές που βρίσκονται μέσα ή 
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έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχομένων επιχειρήσεων. Και έξω 

από την επιχείρηση, δεν χρειάζεται να είσαι μέσα στην επιχείρηση. 

 Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Να ενεργούν έρευνες και αυτοψία στα 

γραφεία και στους χώρους εργασίας και τα μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεων. 

Να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο, βιβλία ή έγγραφα κατά την 

περίοδο που διενεργείται ο έλεγχος.  

 Αυτό που ακολουθεί υπήρχε στο πλαίσιο της διαβούλευσης και στο 

νομοσχέδιο αλλά μετά από έντονες διαμαρτυρίες διαγράφτηκε γιατί υπάρχει και 

η λέξη "οικία" κάπου. Να μπαίνουν και μέσα στις οικίες, στις κατοικίες. Αλλά 

στην ουσία τα προηγούμενα και για κατοικίες μιλούν. Οπουδήποτε λέει, έτσι; 

Αυτό διεγράφη. 

 Προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Και ας πούμε λοιπόν ότι πάνε στο σπίτι του 

τάδε και αυτός αρνείται. Σ' αυτούς που αρνούνται να υποβληθούν στις εν λόγω, 

στις παραπάνω έρευνες να υποδείξουν τα απαιτούμενα βιβλία, στοιχεία και 

λοιπά έγγραφα και επομένως και τις συσκευές αποθήκευσης και να χορηγήσουν 

αντίγραφα ή αποσπάσματά τους, επιβάλλεται πρόστιμα κατευθείαν αν το 

αρνηθείς. Αν μπει στο σπίτι σου δηλαδή και του πεις, όχι, εγώ δεν μπορώ, δεν 

στο δίνω, επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον 3.000 ευρώ με ανώτατο όριο το 

1% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης στο καθένα από τα 

πρόσωπα και για κάθε παράβαση. Μπορεί να σας φαίνεται τρελό αλλά νάτος ο 

νόμος, από εκεί μέσα είναι παρμένα. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης με 

οποιονδήποτε τρόπο των εντεταλμένων υπαλλήλων της εκάστοτε αρμόδιας 

αρχής στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητούν τη 

συνδρομή των εισαγγελικών αρχών. Αρα, τα προηγούμενα γίνονται χωρίς τη 

συνδρομή των εισαγγελικών αρχών, έτσι; Και τα πρόστιμα κ.λπ.. Μπορούν 

λοιπόν να ζητούν την συνδρομή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης 
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αρμόδιας αρχής. Η συνδρομή αυτή μπορεί να ζητηθεί και προληπτικά. Αν 

θέλουν λοιπόν τη ζητούν. 

 Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς 

γενικών όρων λειτουργίας, που είναι η μεγάλη δεξαμενή, χωρίς ο υπόχρεος να 

έχει προβεί σε υπεύθυνη δήλωση ή κατά παράβαση αυτών, προσέξτε, η μία 

περίπτωση είναι να μην έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες καθόλου και η 

άλλη, η πιο συνηθισμένη είναι να παραβαίνει κάποιες απ' αυτές, κάποιες από το 

πρότυπο. Και ρωτάω εγώ τώρα, ο μικρομεσαίος ο οποίος τρέχει στην 

καθημερινότητα να πληρώσει το γραμμάτιο και να κυνηγήσει τον πελάτη, δεν 

θα του  ξεφύγει κάποιος  όρος στο πρότυπο; Σ' αυτή την περίπτωση τι γίνεται; 

Ο υπόχρεος που δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ή κατά παράβαση κάποιου 

απ' αυτά, επιβάλλεται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή διοικητικό πρόστιμο από 

5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται 

προσωρινή μέχρι 6 μηνών διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, της 

δραστηριότητος και πρόστιμο 51.000 ευρώ έως 150.000. Και σε περίπτωση 

επανειλημμένης υποτροπής επιβάλλεται οριστική διακοπή και χρηματικό 

πρόστιμο 150.000 έως 300.000 ευρώ. Και αυτό, προσέξτε, είναι οι διοικητικές 

κυρώσεις γιατί πάμε και σε ποινικές. Μέχρι τώρα οι κυρώσεις στη βιομηχανία 

ήταν μόνον διοικητικές. Πρόστιμο ή διακοπή λειτουργίας. Πότε μπαίναμε στο 

ποινικό κομμάτι; Μόνο αν κάποιος που του είχατε σφραγίσει, που σας είχαν 

σφραγίσει τα μηχανήματά σας, έσπαγε τις μολυβοσφραγίδες. Εκεί έμπαινε στο 

ποινικό κομμάτι. Μέχρι τώρα όλα τα άλλα ήταν διοικητικά, έτσι;  

 Συνεχίζουμε εδώ στις διοικητικές κυρώσεις. Στις περιπτώσεις άσκησης 

οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, η οποία 

όμως είναι στους γενικούς όρους λειτουργίας η δεύτερη πιο βαριά ομάδα, 

θυμάστε, ήταν αυτές που απαλλάσσονταν εντελώς, ήταν οι γενικοί όροι 

λειτουργίας που ήταν χωρίς πρότυπα και μια άλλη ομάδα που ήταν με πρότυπα 
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και ήταν το άλλο και η έγκριση λειτουργίας. Εάν λοιπόν έχουμε μονάδα που 

είναι στους γενικούς όρους λειτουργίας όμως η οποία υποχρεούται να 

συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα, χωρίς ο υπόχρεος να έχει προβεί σε 

αυτήν ή κατά παράβαση των όρων του προτύπου, επιβάλλεται από την 

εκάστοτε αρμόδια αρχή πρόστιμο 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ ή και 

προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση υποτροπής 

αυτά τα πράγματα πάνε από 50.000 έως 500.000 ευρώ. 

 Προχωρούμε. Διοικητικές κυρώσεις και έγκριση λειτουργίας. Εδώ δεν μας 

ενδιαφέρει και πάρα πολύ, γιατί αυτή, θυμάστε ότι είπαμε ότι η έγκριση 

λειτουργίας είναι για πολύ μεγάλες μονάδες και βαριές κ.λπ., ωστόσο και εδώ τα 

πρόστιμα είναι εξοντωντικά και φτάνει μάλιστα και 15% του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης. Αλίμονο δηλαδή στην επιχείρηση αυτή που θα την 

πιάσουν με παραβάσεις, τη διαλύσανε, διότι 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών 

της επιχείρησης, τελείωσε. 

 Πάμε πιο κάτω. Προσέξτε, εδώ έχουμε και αστική ευθύνη. Η αστική 

ευθύνη εδώ δεν είναι - προσέξτε, γιατί εδώ θα πάμε σε μία κοινωνία 

αλληλοσπαραγμων, διότι η αστική ευθύνη δεν είναι το εργοστάσιό σου μου 

δημιούργησε ένα πρόβλημα στην οικία μου δίπλα και επομένως ζητώ μια αστική 

αποζημίωση. Οχι, εδώ πάει και στο νόμο περί ανταγωνισμού. Δηλαδή, εσείς 

Πρόεδρε εάν έχετε παραβεί κάποια πράγματα, ο ανταγωνιστής σας μπορεί να 

σας κάνει αγωγή και να λέει εσύ λειτούργησες μη ανταγωνιστικά, χωρίς να 

τηρείς τους όρους ανταγωνιστικότητας κι εγώ έχασα. Και να σας πάει στα 

δικαστήρια με αυτή τη διάταξη. Οι παραβάτες λοιπόν των διατάξεων του νόμου 

και των κατ' εξουσιοδότηση διατάξεων των κανονιστικών πράξεων, ευθύνονται 

αστικά για κάθε πταίσμα. Και πώς λογίζεται αυτή η αστική ευθύνη; Ακόμα οι 

παραβάσεις λογίζονται ως πράξεις γενόμενες προς τον σκοπό ανταγωνισμού 

αντικείμενες στα χρηστά ήθη κατά την έννοια του άρθρου τάδε. Επομένως, ο 
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ένας βιοτέχνης θα κοιτάει τον άλλον μήπως παραβίασε κάποια πράγματα για να 

του κάνει αγωγή. Και από 'κει και πέρα καταλαβαίνετε, εντάξει, τα υπόλοιπα 

είναι νόμοι, ηθική βλάβη κ.λπ.. 

 Πάμε στις ποινικές κυρώσεις. Οι ποινικές κυρώσεις εκτός από τα 

προηγούμενα που ακούσατε έχει και χρηματική ποινή και φυλάκιση, που δεν 

υπήρχε μέχρι τώρα. Οποιος ασκεί λοιπόν οικονομική δραστηριότητα υπό το 

καθεστώς γενικών όρων, η λάιτ εκδοχή των γενικών όρων, σύμφωνα με τον 

παρόντα νόμο και τις κανονιστικές διατάξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή 

του και κατά παράβαση αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους και 

χρηματική ποινή από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Αλλά όποιος έχει τη λίγο 

βαρύτερη κατηγορία που πρέπει να έχει γενικούς όρους αλλά να έχει και κάποια 

πρότυπα, όποιος λοιπόν ασκεί οικονομική δραστηριότητα υπό το καθεστώς 

γενικών όρων λειτουργίας που προϋποθέτουν και την τήρηση συγκεκριμένων 

προτύπων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που 

εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση και κατά παράβαση αυτών, τιμωρείται με 

φυλάκιση έως 3 ετών και χρηματική ποινή από 3.000 ευρώ έως 50.000, εκτός 

από το διοικητικό πρόστιμο το προηγούμενο. 

 Και, τέλος, όποιος ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε καθεστώς 

έγκρισης λειτουργίας, το βαρύτερο σενάριο, σύμφωνα με το νόμο και τις 

κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και κατά παράβαση 

αυτών, τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών, για τ' όνομα του θεού δηλαδή! 

Ούτε ο Αλ Καπόνε να ήταν, με κάθειρξη έως 10 ετών και χρηματική ποινή από 

10.000 έως 150.000 ευρώ. 

 Και τελικά έχουμε τις τελικές μεταβατικές διατάξεις που λέει ότι μέσα σε 

8 μήνες πρέπει να έχουν βγει όλες οι υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά 

διατάγματα για να λειτουργήσει αυτός ο νόμος που θα αντικαταστήσει τους 

άλλους και παράλληλα πρόσωπα τα οποία δεν τηρούν τις σχετικές διατάξεις των 
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ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων, δηλαδή αν αυτά που έχετε εσείς, η άδεια 

λειτουργίας δεν συμβιβάζονται και δεν υπακούουν σε όλα αυτά τα πράγματα, 

παύουν να έχουν άδεια λειτουργίας μετά την περίοδο του χρόνου μεταβίβασης 

στο νέο καθεστώς, μετάβασης στο νέο καθεστώς, που δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος των δύο ετών από την έκδοση του συγκεκριμένου Προεδρικού 

Διατάγματος και βέβαια, ευχαριστώ για την προσοχή σας, απλώς θέλω να σας 

πω ότι όλο αυτό το πλαίσιο με τα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές 

αποφάσεις αυτή τη στιγμή βρίσκεται κλιμάκιο της Παγκόσμιας Τράπεζας στην 

Ελλάδα, το οποίο το δουλεύει το θέμα. Και αυτό, για να ξέρετε, επειδή έχω τη 

δυνατότητα να γνωρίζω, ήταν καθ' υπόδειξη και κατ' επιταγή του ΣΕΒ και της 

εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ. Και θα υπογραμμίσω και κάτι άλλο ακόμη. Οτι είδατε 

ότι όταν μιλάγαμε για μεταποίηση ο Πρωθυπουργός της χώρας είχε μόνο 

συνομιλητή τον ΣΕΒ. Δεν νομίζω ότι σας κάλεσε εσάς, έτσι δεν είναι; Επομένως, 

από 'κει και πέρα, αντιλαμβάνεστε το τι έρχεται. 

 Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις, οι απαντήσεις υπάρχουν μέσα στο νόμο. 

Κυρίως θα έλεγα ερωτήσεις στο πρώτο κομμάτι που αφορούν αυτό που 

εφαρμόζουμε τώρα. Αυτό ειναι αυτό που θα έρθει αν δεν αντιδράσουμε.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ο νόμος είναι ψηφισμένος; 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Ο 4262.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Του '14.  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Του '14. Σας τον άφησα το νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πάλλας. 

ΠΑΛΛΑΣ: Αυτό το τελευταίο άρθρο που έλεγες αν σε δύο χρόνια, δηλαδή τι 

σημαίνει, ότι όλες οι υφιστάμενες πρέπει μέσα σε δύο χρόνια.. 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Αυτό είναι υπό διαμόρφωση, θα το δείτε στο νόμο πώς 

διατυπώνεται, γιατί κάποια πράγματα θέλουν ακόμη μια διαμόρφωση. Λέει 
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λοιπόν ότι οι περισσότερες άδειες που θα πρέπει πια η δραστηριότητα αυτή να 

υπακούει σε πρότυπα, να υπακούει σε γενικές διατάξεις, η άδεια σου δεν θα έχει 

πια καμία ισχύ γιατί η συγκεκριμένη δραστηριότητά σου  δεν θα αδειοδοτείται. 

Εσύ θα πρέπει να υπακούς σε γενικούς όρους και να υπακούς και σε κάποια 

πρότυπα, έτσι; Ανάλογα με την περίπτωση. Μπορεί εσύ να είσαι τυχερός και να 

έχεις μόνο γενικούς όρους, έτσι; Εσύ μέσα σε μία διετία θα πρέπει να έχεις 

προσαρμόσει τη μονάδα σου.  

ΠΑΛΛΑΣ: Θα πρέπει να κάνεις δήλωση δηλαδή, αυτά που λέει. Και αυτοί που 

έχουν τώρα θα πρέπει να κάνουν σε δύο χρόνια δήλωση. 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Ναι, για δύο χρόνια θα ισχύει η άδειά σου αλλά από 'κει και 

πέρα θα πρέπει να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις.  

ΠΑΛΛΑΣ: Αυτό τώρα είναι λίγο μπέρδεμα, γιατί όλοι θα το αφήσουν τελευταία 

ώρα και στα δύο χρόνια θα γίνεται...  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Τώρα, τι να σου πω; Αλλά, να σας πω κάτι; Το ξαναλέω, είμαι 

έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις για το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που είναι 

αρκετά απλοποιημένο και θα πρέπει να αγωνιστούμε να εφαρμοστεί στο έπακρο 

και η δεύτερη φάση είναι να μπλοκάρουμε αυτό το εξάμβλωμα, αν θέλετε την 

άποψή μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πολύ ωραία. Θα συνεργαστούμε κ. Λειβαδάρο για να 

δούμε πώς μπορούμε κι εμείς να παρέμβουμε. 

 Ο κ. Παρισιάδης. 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Καλησπέρα σας κι από μένα. Απευθύνομαι κατά το πλείστον 

στον αγαπητό μου φίλο τον Ρουσσέτο, τον υπό προθεσμία διευθυντή. Εσύ το 

είπες άλλωστε, δεν το είπα εγώ, ότι είσαι υπό προθεσμία διευθυντής. Μας είπες 

για το ερωτηματολόγιο. Μας είπες και για την υπεύθυνη δήλωση. Παρέλειψες 
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όμως να πεις κάποια πράγματα, όπως π.χ. την υπεύθυνη δήλωση πολιτικού 

μηχανικού.  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Μα δεν είπα όλα τα δικαιολογητικά, Δημήτρη. Τις απλοποιήσεις 

είπα.  

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Ναι, είπαμε απλοποιήσεις αλλά δεν είναι απλοποίηση η 

υπεύθυνη δήλωση από πολιτικό μηχανικό. Καθόλου απλοποίηση δεν είναι. Ενα 

το κρατούμενο.  

 Δύο τα κρατούμενα. Εάν, ξέρεις πάρα πολύ καλά, η δραστηριότητα 

ανήκει στην ΑΒ κατηγορία από πλευράς πυρασφάλειας απαιτείται και 

πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Ναι, να τα λέμε. 

 Τρία τα κρατούμενα. Εάν η δραστηριότητα είναι 10 Κιλοβάτ που 

απαλλάσσεται, έτσι; 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Εξαιρείται, δεν απαλλάσσεται. 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Εξαιρείται, συγγνώμη, λάθος. Παραδείγματος χάριν 

καθαριστήριο, είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος; Υποβάλλονται σχέδια; 

Υποβάλλονται διαγράμματα ροής προκειμένου να πάνε στην Διεύθυνση Υγείας 

και ξέρεις τι σημαίνει Διεύθυνση Υγείας, δεν είναι Διεύθυνση Ανάπτυξης, το 

ξέρεις πάρα πολύ καλά.  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Οι ειδικές άδειες διατηρούνται, το είπα Δημήτρη.  

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Οχι, δεν το είπες. Τώρα το λέμε.  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Πώς δεν το είπα; Οτι οι ειδικές άδειες διατηρούνται; Το είπα. 

Και η πυρασφάλεια... 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Ναι, δεν αναφέρθηκες όμως. Είπες ειδικές... 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Ακροθιγώς σας είπα πέντε πράγματα για να σας δείξω την 

απλοποίηση. Δεν εξάντλησα το θέμα. 
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ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Ανάπτυξης 

απαιτείται υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού, ναι ή όχι; Απαιτείται.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Μηχανολόγου. 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Οχι, πολιτικού μηχανικού. Απαιτείται για τη στατικότητα του 

κτιρίου, έτσι;  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Οχι όταν κάνεις την ανανέωση της άδειας λειτουργίας. Σε δύο 

περιπτώσεις: στην ίδρυση και στην εγκατάσταση νέου μηχανολογικού 

εξοπλισμού, γιατί σου λέει μπορεί να βάλεις ένα μεγάλο μηχάνημα... 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Αναφερθήκαμε στα 37 Κιλοβάτ. Στα 37 Κιλοβάτ αναφερθήκαμε, 

έτσι; Και αναφερθήκαμε στο ερωτηματολόγιο και στην υπεύθυνη δήλωση. Στην 

προκειμένη περίπτωση απαιτείται, είτε το θέλουμε είτε όχι, με τον 3982 

υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού με επικύρωση. Και θα σου πω και κάτι 

ακόμα. Αυτός που έπαιρνε τα 50 ευρώ και υπέγραφε τυφλοίς όμμασι -όχι, δεν 

πέθανε-, είναι συνταξιούχος, έτσι;  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Και πόσο έχει πάει η ταρίφα τώρα;  

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Ασ' τα, μην το ψάχνουμε. Μην το ψάχνουμε.  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Δεν μιλάμε για λάδωμα υπαλλήλων. Μιλάμε για ελεύθερους 

επαγγελματίες, έτσι; Αλλά αυτά είναι τα ειδικά δικαιολογητικά. Αν ήταν να 

αναπτύξουμε πλήρως τη διαδικασία αδειοδότησης... 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Οχι, όχι, να μη μιλάμε για απλοποίηση όμως, τη στιγμή κατά την 

οποία έχουμε τρία αγκάθια, έχουμε τρία αγκάθια: το ένα είναι η στατικότητα, το 

δεύτερο είναι η πυρασφάλεια και το τρίτο - στο μηχανουργείο όχι. Αλλά στο 

ξυλουργείο ναι, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα χρειάζεται.  
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ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ:  Εγώ δεν είπα δεν χρειάζεται. Εγώ είπα να αναφερθεί κι αυτό 

όμως. Δεν είπα ότι δεν χρειάζεται. 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Μα δεν το εξάντλησα το θέμα. 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Εγώ λέω ότι ακόμα και για 10 Κιλοβάτ - κ. Λειβαδάρο, αγαπητέ 

φίλε Ρουσσέτο, όπως ισχύει πυρασφάλεια για το μηχανουργείο καλό θα ήταν να 

ίσχυε και για τα ξυλουργεία. Δηλαδή, τι λέει ο νομοθέτης; Είναι στη 0 

κατηγορία, βάλε δύο πυροσβεστήρες, βάλε ένα φωτιστικό ασφαλείας, βάλε κι 

ένα πυροσβεστικό ερμάριο. Θα μπορούσε κάλλιστα και άριστα οι Υπηρεσίες οι 

ίδιες, η Διεύθυνση Ανάπτυξης να εφαρμόσει την υπουργική απόφαση και να μην 

τρέχει ο  πολίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία να κάνει μελέτη 

πυροπροστασίας.  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Με αλλαγή νόμου. 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Με αλλαγή νόμου, βεβαίως, ναι. Και να ξέρεις ότι είναι 

υπουργική απόφαση, δεν είναι νόμος. 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Εντάξει, του νομοθετικού πλαισίου.  

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Εντάξει. Σε ό,τι αφορά τώρα - να ολοκληρώσω κ. Γιάγκα. Σε ό,τι 

αφορά λοιπόν τώρα για ένα άλλο θέμα. Πριν τρεις βδομάδες, πριν τρεις ή 

τέσσερις Τετάρτες που είμαι εδώ ήρθε ένας ανθρωπάκος ξυλουργός, ανθρωπάκο 

τον λέω -ναι, βιοτέχνης βεβαίως- διότι ο άνθρωπος αυτός πείναγε, στην 

κυριολεξία πείναγε. Σ' αυτό τον άνθρωπο έκανε καταγγελία, στο Πέραμα έγινε 

και μπορώ να σου δώσω και τα στοιχεία, σ' αυτόν τον άνθρωπο έκανε 

καταγγελία ένας ρακοσυλλέκτης. Ο άνθρωπος αυτός έχει άδεια λειτουργίας από 

το 1984 αορίστου χρόνου. Πηγαίνει ο καταγγέλλων στην Πολεοδομία στον κ. 

Μέρμηγκα και του επιβάλλει, παρά το γεγονός ότι ζητάει τη γνωμοδότηση της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης και ο Βατικιώτης του βάζει κι ένα πρόστιμο 100 ευρώ 

του καταγγέλλοντος, του ρακοσυλλέκτη δηλαδή. Παρά ταύτα, ο κ. Μέρμηγκας 
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του έβαλε ένα πρόστιμο 500 ευρώ. Ο άνθρωπος δεν έχει να το πληρώσει. Ηρθε 

εδώ πριν τρεις Τετάρτες και θα πρέπει να επιληφθείτε, κ. Πρόεδρε, του θέματος 

αυτού γιατί είναι σοβαρό το θέμα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν μας το είπατε.  

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Ε, το είπα τώρα. Εντάξει, το είπα τώρα, δεν έχει σημασία. 

Εντάξει.  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Ο ογκόλιθος είναι αυτό που έρχεται. Αυτά είναι λεπτομέρειες. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τώρα μας το λέτε... 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Ναι, τώρα σας το λέω γιατί τώρα θα μπει το πρόστιμο, κ. 

Γιάγκα. Τώρα θα μπει, δεν έχει μπει ακόμα το πρόστιμο. Τώρα θα μπει το 

πρόστιμο. Λοιπόν, 500 ευρώ το ελάχιστο, έτσι; Λοιπόν, αυτά είναι... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σε παρακαλώ, αύριο κάνε μας μια έκθεση για το θέμα για να 

επιληφθούμε.  

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Βεβαίως. 

ΠΑΛΛΑΣ: Η πυρασφάλεια πάλι θα ισχύει 5 χρόνια ή θα αλλάζει;  

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Οκτώ.  

ΠΑΛΛΑΣ: Δεν αλλάζει κάτι σ' αυτό. 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Οχι, 8 χρόνια. 

ΠΑΛΛΑΣ: Δηλαδή ανεξάρτητα αν με την άδεια δεν κάνεις τίποτα, κάθε 8 χρόνια 

πρέπει να ανανεώνεις την πυρασφάλεια. 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Φυσικά. Το τυπογραφείο π.χ. θέλει πυρασφάλεια, έτσι; Και ας 

είναι 37 Κιλοβάτ, κ. Πάλλα, έτσι;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τι σημασία έχει;  
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ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Δεν είπα όχι εγώ. Εγώ λέω το εξής: Θα μπορούσε η Διεύθυνση 

Ανάπτυξης με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, η Διεύθυνση Ανάπτυξης 

να κάνει αυτή τη δουλειά και όχι να τρέχει τώρα ο καημένος ο βιοτέχνης στην 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Η Διεύθυνση Ανάπτυξης όπως και οι Υπηρεσίες όλες λειτουργούν με 

βάση τη νομοθεσία. Τη νομοθεσία την κάνει η κυβέρνηση, δεν την κάνει η 

Διεύθυνση Ανάπτυξης. 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Εγώ δεν είπα ότι φταίει η Διεύθυνση Ανάπτυξης, εγώ δεν έριξα 

ευθύνη στον Λειβαδάρο, έτσι;  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Το μεγάλο ζήτημα είναι το δεύτερο μέρος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα πρόστιμα, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Αυτό πρέπει να το δούμε. 

Θέλουμε, κ. Λειβαδάρο, μια βοήθεια σ' αυτό, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. 

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Για τον 4262 μιλάμε; Ο νόμος αυτός, κ. Λειβαδάρο, ο νόμος 

4262 θα φύγει. Είναι νερόβραστος. Αυτά.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Και από τον κ. Παρισιάδη και από τον κ. Λειβαδάρο, επειδή το 

έχουμε συζητήσει έτσι κι αλλιώς, θα σας παρακαλέσω να έχουμε ένα υπόμνημα, 

ούτως ώστε να το δούμε ως Επιμελητήριο το ζήτημα για τον 4262. 

(Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, προχωράμε λίγο στα θέματα.  

ΠΑΛΛΑΣ: Τι σημαίνει μη τήρηση όμως, είναι θέμα των ΚΥΑ. Δηλαδή μη 

τήρηση, ξέχασες ένα επουσιώδες; Δηλαδή εκεί πια είναι θέμα να το παλέψεις. 

Οταν βγουν η ΚΥΑ, τι εννοεί μη τήρηση; Αλλο να μην έχεις τίποτα και να τα 

πετάς όλα στο δρόμο. Τι σημαίνει μη τήρηση δηλαδή. Εκεί θέλει λίγο μια πάλη. 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Αυτός ο νόμος παραμένει ανενεργός, κοιμάται και θα ξυπνήσει ο 

δράκος μόλις φτιαχτούν και εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις και τα 

προεδρικά διατάγματα.  
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ΠΑΛΛΑΣ: Εκεί πρέπει να ασχοληθούμε. Ασ' το νόμο. Τι σημαίνει παραβίαση. 

Γιατί παραβίαση μπορεί να είναι κάτι... Πολλοί έχουμε μια παράβαση, μια 

μικροπαράβαση. Ανάλογα, δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι ό,τι και να κάνεις 

δεν πρέπει να σου κάνουν τίποτα. Μπορεί ο άλλος να ρίχνει βαριά μέταλλα στον 

υπόνομο. Είναι εγκληματίας και να τον κλείσουμε και όχι 150.000 πρόστιμο, 

ισόβια γιατί παθαίνεις καρκίνο. Εχει σημασία λοιπόν, το θέμα της ΚΥΑ είναι... 

Εκεί πρέπει να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σωστό και θα το δούμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο 

παιδιά στο 4ο θέμα. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση του Δ.Σ. για την συνεργασία του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά με το Επιμελητήριο Στουτγάρδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως ξέρετε υπογράφτηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας. Πάνω σ' 

αυτό όποιος συνάδελφος θέλει να προσθέσει κάτι ή να συμμετέχει ως 

επιχείρηση ή να κάνει κάποια πρόταση για τη συνεργασία αυτή να το θέσει στη 

Διοικητική και να ενταχθεί στην ομάδα αυτή πλέον που θα κάνουμε δουλειά με 

το αντίστοιχο Επιμελητήριο Βιοτεχνικό της Στουτγκάρδης λέμε, κ. Λειβαδάρο, 

δεν λέμε για το θέμα του νόμου, με το αντίστοιχο Επιμελητήριο της 

Στουτγκάρδης να προχωρήσουμε και να έχουμε κοινές δράσεις γιατί οι 

άνθρωποι αυτοί και πιέζουν και θέλουν να βοηθήσουν και αυτοί θέλουν να 

ωφεληθούν από εμάς κι εμείς από αυτούς. Είναι, όσοι πραγματικά συνάδελφοι 

θέλουν, είναι ανοιχτοί να συμμετέχουν, να το δηλώσουν στο διευθυντή τον κ. 
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Γιάγκα, να κάνουμε μια ομάδα να προχωρήσουμε όλες τις διαδικασίες. Μάλιστα 

που είπε κάτι παράδειγμα τώρα πάνω στο κομμάτι της εκπαίδευσης ο χρυσοχόος 

που έχουμε, ο Θόδωρας ο Μαθιουδάκης, ότι π.χ. σταμάτησαν οι σχολές, δεν 

υπάρχει εκπαίδευση αργυροχρυσοχόων σήμερα στην Ελλάδα. Αρα, λοιπόν, είναι 

ένα κομμάτι το οποίο μπορεί το Βιοτεχνικό που έχουμε τόσα μέλη 

αργυροχρυσοχόους, να εμπλακούμε σ' αυτή τη διαδικασία και στο κομμάτι της 

εκπαίδευσης αυτού του κλάδου. 

 Τέλος πάντων, θέλω να το κλείσω έτσι και να σας πω... (παρέμβαση 

εκτός μικροφώνου) 

 Στο τέλος, έχουμε άλλο θέμα πιο κάτω για πιστοποιήσεις. Το θέμα είναι 

να πούμε ότι εμείς φιλοξενήσαμε, όπως μας είχαν φιλοξενήσει όπως ξέρετε τον 

Ιούνιοι οι Γερμανοί στη Στουτγκάρδη, την περασμένη βδομάδα τους 

φιλοξενήσαμε εμείς. Ηρθε μια αποστολή με έξι άτομα από το Επιμελητήριο, 

κάναμε το καλύτερο δυνατόν να μείνουν κι αυτοί ευχαριστημένοι, όπως 

πραγματικά κάνανε το ίδιο κι αυτοί για μας όταν πήγαμε επάνω. 

Δημιουργήθηκαν δεσμοί και προσωπικοί και φιλικοί δηλαδή των δύο 

Επιμελητηρίων, των διευθυντών των Επιμελητηρίων γιατί μπορεί εμείς οι 

πρόεδροι να έχουμε ό,τι έχουμε, έχουμε τις δουλειές μας, οι διευθυντές και οι 

υπηρεσίες μιλάνε και οι υπηρεσίες συνεργάζονται. Πιστεύω ότι θα ειναι θετικά  

τα αποτελέσματα για το μέλλον και θα είναι μακροχρόνια δηλαδή σε κοινές 

δράσεις, κοινά προγράμματα. Είναι ένα δυνατό Επιμελητήριο και πιστεύω ότι κι 

εμείς θα ωφεληθούμε πάρα πολύ απ' αυτό. 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση για την πορεία των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Χαλόφτη. Είναι τρία προγράμματα, συμμετέχουμε σε τρία 

προγράμματα, προγράμματα τα οποία βοηθάμε κι εμείς την καταπολέμηση της 

ανεργίας, προσπαθούμε κι εμείς να συνεισφέρουμε με όλους τους άλλους 

φορείς, με Περιφέρεια, με Δήμους, με οργανώσεις κοινωνικές, προσπαθούμε κι 

εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Είναι τρία προγράμματα. Το ένα είναι με την Αναπτυξιακή 

Σύμπραξη με οδηγό την Unesco, το οποίο είναι το κομμάτι των γυναικών, 

χειροτεχνίας και οτιδήποτε, το άλλο είναι με το ΒΙΠΑ Σχιστού και το τρίτο είναι 

στον τομέα των πωλήσεων και του τουρισμού. Είναι λοιπόν τρία διαφορετικά, 

κλαδικά αναπτυξιακές συμπράξεις, η κάθε μία έχει ήδη βγάλει τα συμπεράσματά 

της για 78 ανέργους οι οποίοι θα εκπαιδευτούν θεωρία και πρακτική σε κάποιες 

επιχειρήσεις, κάποιες επιχειρήσεις κυρίως στο δεύτερο κομμάτι και στο τρίτο, 

τουρισμού, εμπορίου και για το ΒΙΠΑΣ στα ειδικά τεχνικά επαγγέλματα θα 

χρειαστούν η συνδρομή μελών για να κάνουν την πρακτική τους και όσοι από 

αυτούς ικανοποιούν τα θέλω των επιχειρήσεων μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

από ένα ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που έχει βγει εξειδικευμένα γι' αυτά τα 

προγράμματα, να  χρηματοδοτηθούν για πέντε επιπλέον μήνες η μισθοδοτική 

τους επιβάρυνση και οι ασφαλιστικές τους εισφορές.  

 Το ΒΙΠΑ Σχιστού ήδη έχει ξεκινήσει τις εκπαιδευτικές ενότητες και ήδη 

στο επόμενο, στα τέλη του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί. Αρα, το κομμάτι της 

πρακτικής θα απασχολήσει τα μέλη του Επιμελητηρίου και τα μέλη που 

συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη.  
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 Η τρίτη σύμπραξη που είναι το κομμάτι του τουρισμού και του 

τουρισμού, θα ολοκληρώσει τη διαδικασία εκπαίδευσης μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 

και θα κληθούν πάλι οι επιχειρήσεις μέλη όσοι θέλουν να κρατήσουν αυτά τα 

άτομα για λίγες μέρες πρακτικής χωρίς καμιά επιβάρυνση. 

 Επαναλαμβάνω και πάλι όσοι θα επιθυμήσουν να τους κρατήσουν, 

κάνουν δηλαδή για τη δουλειά, θα μπορούν να τους κρατήσουν μέσω του 

προγράμματος του ΟΑΕΔ.  

 Αν έχετε κάποια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανακάκης.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Τι πρόγραμμα αυτό που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΒΙΠΑΣ 

και τι εκπαίδευση γίνεται.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Δεν το ξέρετε; Επειδή αυτό είναι το τέταρτο στάδιο ενημέρωσης 

που κάνω εδώ. Είναι μία κοινότητα, δηλαδή έχει μπει το ΒΙΠΑ Σχιστού, ένα ΚΕΚ 

το οποίο κάνουν τη θεωρητική εκπαίδευση, την πρακτική εκπαίδευση θα 

κληθούν σε τεχνικά επαγγέλματα να την κάνουν σε διάφορους χώρους του 

ΒΙΠΑΣ ή σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις του τεχνικού κλάδου και μια και 

αναφερθήκατε και σ' αυτό, κρίθηκε αναγκαία η συμμετοχή αυτή ενόψει των 

νέων εργασιών που θα ξεκινήσουν με τις πλωτές εξέδρες, τις γεωτρήσεις κι 

οτιδήποτε, όπου τα τεχνικά αυτά επαγγέλματα τα ήδη υπάρχοντα που είναι στη 

χώρα μας δυστυχώς δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για να 

προσληφθούν ελληνικά χέρια. Δυστυχώς, εάν συνεχίζαμε και δεν προλαβαίναμε 

αυτό το προγραμματάκι ή ακόμα και τη διαδικασία που θα κάνουμε εμείς με την 

πιστοποίηση επαγγελματιών, θα αναγκαστούν οι ανάδοχοι, υπάρχει ειδική 

προδιαγραφή, να αναζητήσουν προσωπικό από το εξωτερικό. Προσπαθούμε να 

θωρακίσουμε αυτή την ... 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  
 

  61 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Και πάλι δεν το κατάλαβα. Υπάρχει εδώ φορέας που μπορεί να 

πιστοποιήσει εργασίες για πλωτές εξέδρες; 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Υπάρχει πρότυπο το οποίο το έχουν δανειστεί από το ΒΙΠΑΣ με 

σκοπό όταν θα γίνουν αυτές οι εκπαιδευτικές ενότητες να περάσουν 

συγκεκριμένα άτομα που έχουν προσληφθεί, είναι τα 78, υπάρχει η λίστα 

αναρτητέα, να εκπαιδευτούν και να έχουν την ευκαιρία αυτή. Αλλη ερώτηση.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Νομίζω δεν έγινα κατανοητός. Υπάρχει φορέας που μπορεί να 

πιστοποιήσει εδώ εργαζόμενους και εταιρείες για εργασίες στα τρυπάνια; Δεν 

υπάρχει;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Οχι, υπάρχει. Πάντως, άμα θέλετε μπείτε στο Tuv Registry 

Rheinland θα βρείτε το σχήμα εκπαίδευσης το οποίο αν κατατεθεί στον ΟΠΕΠ, 

υπάρχει μια διαδικασία, μπορεί να γίνει αυτή η εκπαίδευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό για πότε είναι; Δεν ΤΟΠΣΑ αυτό. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Το ΤΟΠΣΑ έχει τεχνικά επαγγέλματα και εκπαίδευση γι' αυτό το 

κομμάτι. Είναι το πρώτο επίπεδο όπου μπορούν να βγάλουν κάποιες βεβαιώσεις 

γι' αυτό τον κόσμο. Επειδή δεν είχε ετοιμαστεί ακόμα το κομμάτι του ΕΟΠΕΠ 

από το Υπουργείο το βρήκαμε σαν ένα κομμάτι θωράκισης με το ΒΙΠΑ Σχιστού. 

Γι' αυτό έγινε αυτή η αναπτυξιακή σύμπραξη, να δημιουργήσει τους πρώτους ας 

το πούμε κατάλληλους εργαζόμενους για τη νέα ανάγκη που θα δημιουργηθεί 

για τις πλωτές εξέδρες. Σίγουρα δεν ειναι το καταλληλότερο. Για πιστοποίηση 

όμως επαγγελματιών αυτού του τύπου υπάρχουν περιγράμματα εκπαίδευσης, τα 

οποία μπορούν να γίνουν σ' αυτή τη χώρα. Ηδη έχουν γίνει δοκιμές στην 

Κύπρο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Υπάρχουν περιγράμματα, Βασίλη, υπάρχουν περιγράμματα. Δεν έχει 

όμως ακόμη κανένας φορέας πιστοποιηθεί, διαπιστευθεί για να πιστοποιηθεί. 

Αυτό είναι. Και εμείς σε τελική ανάλυση... 
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ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Γι' αυτό ορμωμένοι, για την αγορά που έρχεται γι' αυτο το 

κάναμε. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κι εμείς σε τελική ανάλυση... Πάντως, Βασίλη, κι εμείς το 

Επιμελητήριο έχει μπει σ' αυτή τη διαδικασία ούτως ώστε να ξεκινήσει από ένα 

που ξεκινάμε τώρα, ψυκτικούς και υδραυλικούς, αυτά τα δύο ξεκινάμε, το τρίτο, 

το ξέρεις, το τρίτο είναι για τον τεχνίτη μικρής κλίμακας και από 'κει κι ύστερα 

θα πάμε και στα επόμενα σιγά σιγά. Αλλά μ' αυτά ξεκινάμε. Δεν έχουμε βεβαίως, 

όπως ξέρεις κι εσύ γιατί είσαι σ' αυτό τον κλάδο, κάθε ειδικότητα απαιτεί το δικό 

της περίγραμμα εργασιών. Ε, καταλαβαίνεις ότι ειναι τεράστιο αυτό το κομμάτι 

και ειναι επόμενο να μην το καλύπτουμε όλο. Αλλά γι' αυτό κάνουμε και 

συνεργασία με διεθνή φορέα πιστοποίησης ούτως ώστε άλλα εμείς, άλλα αυτοί, 

άλλα όλοι μαζί, να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα 

κομμάτια εκπαίδευσης.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Γι' αυτό παίρνουμε τεχνογνωσία. Ο σκοπός μας αυτός είναι, να 

μεταφέρουμε στην αρχή τεχνογνωσία. Και με τους Γερμανούς το ίδιο πράγμα 

κάνουμε. Να μεταφέρουμε, θα γίνουν τα πρώτα εκπαιδευτικά, θα βγουν και 

εκπαιδευτές μετά Ελληνες που θα κάνουν αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

για να μπορέσει να αναπτυχθεί.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. 
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ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση για την συνεργασία των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων 

Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που σας είπα και πιο πριν ότι έχουμε ξεκινήσει τα τρία 

Βιοτεχνικά Επιμελητήρια μαζί με το Επιμελητήριο, έχει και η Ροδόπη ένα τμήμα 

Βιοτεχνών, η Ροδόπη, το Επιμελητήριο της Ροδόπης και αυτό συμμετέχει και 

θέλει τη συμμετοχή και το Επιμελητήριο της Μαγνησίας που έχει μια μεγάλη 

βιομηχανική περιοχή εκεί και είχε και με τη Μέση Ανατολή κάποτε μια γραμμή η 

οποία κακώς έκλεισε, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι κι αυτοί θέλουν να 

συμμετέχουν. Ανοιχτό είναι αυτό, το Βιοτεχνικό Τμήμα του Επιμελητηρίου της 

Μαγνησίας.  

 Προσπαθούμε και κάνουμε κάποιες δράσεις από κοινού. Τώρα είμαστε 

στα σπάργανα, είναι στην αρχή, είναι η δεύτερη συνεδρίαση που έγινε στη 

Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε βάλει μπροστά το κομμάτι της εκπαίδευσης και της 

πιστοποίησης και δήλωσαν και τα άλλα δύο Επιμελητήρια ότι συμφωνούν, 

έρχονται μαζί μας, προχωράμε. Τώρα υπάρχουν εκεί, προσπαθούμε να βρούμε 

και το πλαίσιο συνεργασίας και...  Εκεί θα ήθελε ο κύριος, κ. Κανακάκη, θέλατε 

κάτι πριν, να τοποθετηθείτε, να πείτε κάτι;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ναι, γενικότερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, γενικότερα. Εσείς για την πιστοποίηση; Ωραία, ο κύριος 

Μουστάκας. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Καλησπέρα συνάδελφοι και συνάδελφε, γιατί μόνοι μας απ' ό,τι 

βλέπω. Με αφορμή, Πρόεδρε, θα σας κουράσω λιγάκι, είναι από τις λίγες φορές 
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που κουράζω, που ανεβαίνω και .... το να καθήσω να σας κουράσω λίγο σε 

θέματα ... 

 Με αφορμή λοιπόν τη συζήτηση που έγινε στο διοικητικό συμβούλιο του 

ΒΕΠ για την πιστοποίηση επαγγελμάτων αλλά και για τη συνάντηση με τον 

πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Στουτγκάρδης και τα όσα ακούσαμε στη 

συνάντηση αυτή θα ήθελα να αναφέρω τα παρακάτω: 

 Διαπίστευση ΒΕΠ από Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης στο πρότυπο 17024 

για την πιστοποίηση προσώπων. Η ενημέρωση για την προσπάθεια διαπίστευσης 

του ΒΕΠ από τον ΕΣΥΔ για το πρότυπο 17024 για την πιστοποίηση προσώπων 

έγινε προς το Δ.Σ. του ΒΕΠ από τον κ. Χαλόφτη στη συνεδρίαση 30.4.2014, στη 

σελ. 31 έως 33, είναι τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης στη 

συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Στουτγκάρδης στην 

παρουσίαση των δράσεων του ΒΕΠ στο σχετικό πλάνο του προτζέκτορα υπήρχε 

και η αναφορά ότι το Επιμελητήριο βρίσκεται σε διαδικασία διαπίστευσης για το 

πρότυπο 17024, το οποίο αφορά την πιστοποίηση προσώπων. 

 Το ερώτημα που θέτω είναι για ποιο λόγο το Επιμελητήριο θα πρέπει να 

διαπιστεύει το πρότυπο 17024. Για να πιστοποιήσει ποια πρόσωπα ή 

επαγγέλματα; Τα τεχνικά επαγγέλματα εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, 

υδραυλικού, εγκαταστάτη ψυκτικού, εγκαταστάτη ανελκυστήρων κ.λπ., τα 

οποία είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα σύμφωνα με το Ν. 3982/2011 και των Π.Δ. 

που εκδόθηκαν για κάθε επάγγελμα και έχουν και από την ισχύουσα νομοθεσία 

επαγγελματική άδεια που εκδίδεται από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των 

Περιφερειών. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω πιστοποίηση από 

τον οποιονδήποτε φορέα, είτε αυτός λέγεται ΒΕΠ είτε ένας από τους 

τουλάχιστον εφτά ιδιωτικούς φορείς που έχουν διαπιστεύσει από τον ΕΣΥΔ για 

το πρότυπο 17024 και λειτουργούν στην αγορά των φορέων πιστοποίησης 

προσώπων. 
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 Οι ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης προσώπων όπως είναι η Tuv, να μην τις 

αναφέρω όλες, που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην αγορά και 

αποτελούν εκ των πραγμάτων τους ανταγωνιστές των Επιμελητηρίων μας που 

πρόκειται να διαπιστεύσει κατά το 17024 για την πιστοποίηση των προσώπων. 

Αρα, από τη στιγμή κατά την οποία δεν μπορεί το Επιμελητήριο αλλά και 

κανένας άλλος από τους υπάρχοντες ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης προσώπων 

να πιστοποιήσει τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα τεχνικά επαγγέλματα, μερικά εκ 

των οποίων ανέφερα πιο πάνω, ποιους θα πιστοποιήσουμε και με βάση ποιο 

νομοθετικό πλαίσιο ή σύστημα πιστοποίησης; 

 Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι μόνο εκείνα τα επαγγέλματα 

τα οποία δεν ειναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας, 

δηλαδή δεν κατέχουν επαγγελματική άδεια η οποία να εκδίδεται από αρμόδια 

κρατική αρχή και ταυτόχρονα επιθυμούν να ενταχθούν σε διαδικασία 

πιστοποίησης. Δηλαδή, οι συνδικαλιστικοί τους φορείς θα ήθελαν σε συνεργασία 

με ένα φορέα πιστοποίησης, π.χ. το ΒΕΠ, να συμφωνήσουν και να φτιάξουν ένα 

σύστημα πιστοποίησης προσώπων να το προωθήσουν προς το αρμόδιο 

Υπουργείο για να εγκριθεί και να θεσμοθετηθεί είτε με προεδρικό διάταγμα είτε 

με υπουργική απόφαση, ώστε να είναι υποχρεωτικό. Συνεπώς, το Επιμελητήριο, 

σύμφωνα με τα όσα μας έχετε πληροφορήσει, θέλει να διαπιστεύσει ή βρίσκεται 

σε διαδικασία διαπίστευσης για το πρότυπο 17024 χωρίς να έχει προϋπολογίσει 

τα παρακάτω: 

 Συνολικό κόστος διαπίστευσης προς συμβούλους και προς ΕΣΥΔ, αλλά και 

το κόστος λειτουργίας ως φορέας πιστοποίησης σε σχέση με το κέρδος που θα 

αποκομίσει το Επιμελητήριό μας. Για να δούμε αν τελικά αυτή η ενέργεια θα 

αποδώσει έσοδα στο Επιμελητήριο. Ανταγωνισμός απο την ιδιωτική αγορά που 

υφίσταται σε αυτό το αντικείμενο απο τους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης, οι 

οποίοι έχουν ως αντικείμενο την πιστοποίηση προσώπων και λειτουργούν σ' 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

66 

αυτή την αγορά εδώ και αρκετά χρόνια; Κλάδους υποψήφιους για πιστοποίηση, 

δηλαδή υποψήφιους πελάτες; Δεδομένου ότι οι τεχνικοί κλάδοι που είναι 

ενταγμένοι στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα δεν μπορούν να 

αποτελέσουν πιθανούς υποψήφιους ενδιαφερόμενους αλλά και εκείνοι που 

λειτουργούν στην αγορά χωρίς να έχουν θεσμοθετημένες επαγγελματικές 

άδειες; Δεν γνωρίζουμε καταρχήν αν θα ήθελαν να ενταχθούν σε κάποια μορφή 

πιστοποίησης και επίσης αν θα ήθελαν να συνεργαστούν με το Επιμελητήριο ή 

με κάποιους ανταγωνιστικούς φορείς που λειτουργούν στην αγορά.  

 Τα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει να μας απαντηθούν από την 

Διοικούσα Επιτροπή προς το Δ.Σ. για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει κάποιο 

συνολικό σχέδιο για τη διαδικασία διαπίστευσης του Επιμελητηρίου κατά το 

17024 και αν αυτό το σχέδιο θα είναι προς οικονομικό όφελος του 

Επιμελητηρίου ή αν τελικά θα δημιουργηθεί ένας φορέας πιστοποίησης 

προσώπων κατά το 17024 στο Επιμελητήριο με την όποια οικονομική 

επιβάρυνση για την οποία θα ήθελα αναλυτικά να ενημερωθούμε. Και τελικά 

αυτός ο φορέας δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αφού δεν θα εχει κοινό στο 

οποίο θα απευθυνθεί. Και αν αναρωτηθεί κάποιος πώς λειτουργούν οι υπόλοιποι, 

οι άλλοι ιδιωτικοι φορείς και είναι βιώσιμοι στην αγορά, να σας ενημερώσω ότι 

οι παραπάνω φορείς που ανέφερα δεν είναι διαπιστευμένοι μόνο στο 17024 

αλλά έχουν και άλλες διαπιστεύσεις οπως είναι το ISO κ.λπ.. Ετσι, λειτουργούν 

στην αγορά αφού απευθύνονται ιδιαίτερα και σε άλλες αγορές πέρα της 

πιστοποίησης των προσώπων. 

 Θα ήθελα λοιπόν είτε σήμερα είτε σε επόμενη συνεδρίαση να έχουμε 

αναλυτική πληροφόρηση για τα παραπάνω για να δούμε το κόστος σε σχέση με 

το όφελος του Επιμελητηρίου από μία τέτοια δράση.  

 Πρόεδρε, να πω και για τη Στουτγκάρδη μια που είμαι τώρα στο βήμα. 

Στην ενημέρωση που είχαμε λοιπόν από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου μας 
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της Στουτγκάρδης, μετά από ερώτηση που κάναμε σε σχέση με τη δυνατότητα 

να πιστοποιούνται τεχνικά επαγγέλματα από το Επιμελητήριο, για παράδειγμα να 

κάνει ο τεχνικός ηλεκτρολόγος εργασίες που εντάσσονται σε πεδίο δράσης του 

τεχνικού υδραυλικού ή του τεχνικού ψυκτικού και το αντίθετο, διαπιστώσαμε 

ότι δεν είναι τόσο απλό όσο αναφέρεται από τον Πρόεδρο στη συνεδρίαση του 

Δ.Σ. του Επιμελητηρίου στις 23.7.2014 και σελ. 10-11 των πρακτικών. Η 

απάντηση από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Στουτγκάρδης ήταν ότι 

αυτή η διαδικασία από το Επιμελητήριο της Στουτγκάρδης μπορεί να γίνεται 

μόνο σε συγκεκριμένο και εξειδικευμένο πεδίο και μόνον κατόπιν συμφωνίας 

των εμπλεκόμενων κλάδων.  

 Κατά συνέπεια, επειδή το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα νομοθετικά 

ρυθμιζόμενα τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα, αυτά τα θέματα είναι με 

σαφήνεια καθορισμένα από προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις 

ώστε να μην εμπλέκεται κανένας αδειούχος τεχνικός στα επαγγελματικά 

δικαιώματα και υποχρεώσεις άλλου αδειούχου τεχνικού, θα παρακαλούσα τον 

Πρόεδρο του Επιμελητηρίου στις τοποθετήσεις του στο θέμα να μην 

αναφέρεται σε αυτό, διότι όπως προείπα το θεσμικό πλαίσιο των 

επαγγελματικών υποχρεώσεων και δικαιώματων είναι απόλυτα καθορισμένο και 

ξεκάθαρο. Οι κλαδικές ομοσπονδίες των τεχνικών επαγγελμάτων που είναι 

νομοθετικά ρυθμιζόμενα έχουν σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο 

Ανάπτυξης καθορίσει εδώ και χρόνια το συγκεκριμένο πλαίσιο και δεν υπάρχει 

ουδεμία διάθεση ή θέληση να εμπλέκεται ο ένας κλάδος στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του άλλου. 

 Δυνατότητες που έχει το Επιμελητήριο, εγώ αυτό ήθελα να σας πω, 

διερευνήσεις - δράσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει νομοθετικά 

ρυθμιζόμενα τεχνικά επαγγέλματα. Ο νόμος 3982/2011 απλοποίηση της 

αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

68 

έδωσε τη δυνατότητα μέσα στις διατάξεις που θα δημιουργηθούν στην αγορά: 

1) φορείς για την διενέργεια εξετάσεων απόκτησης επαγγελματικών αδειών 

όλων των τεχνικών επαγγελμάτων τα οποία αδειοδοτούνται, άρθρο 7 και 8 του 

Ν. 3982/2011. Και αντικείμενο προβληματισμού και συζήτησης μπορεί να 

αποτελέσει η δημιουργία φορέα διενέργειας εξετάσεων μέσα από τη δυνατότητα 

που δίνεται από τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3982/2011 και της ΚΥΑ 

14132/924/10.12.2013 περί αδειοδότησης φορέων διενέργειας εξετάσεων για 

τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων. 

 Τελειώνω Πρόεδρε, δεν θα σε κουράσω, δύο άρθρα ακόμα. Με τα άρθρα 

7 και 8... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, μην μπερδεύεις όμως την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος με 

την πιστοποίηση επαγγέλματος. Το μπερδεύεις αυτό. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν πειράζει, άσε με να τελειώσω και πες. Με τα άρθρα 7 και 8... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δημήτρη, μετά όπως είναι δωσ' το στον πρακτικογράφο να το 

περάσει στα πρακτικά. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: ...του 3982/2011, θα το δώσω, δίνεται η δυνατότητα ώστε οι 

προβλεπόμενες εξετάσεις για τη χορήγηση των επαγγελματικών αδειών να 

δημιουργούνται κατ' επιλογή του ενδιαφερόμενου από τους ... φορείς του 

δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Ικανοί θεωρούνται εκείνοι οι φορείς που θα 

δημιουργηθούν και θα αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ του 

14132. Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς δεν αντικαθιστούν την κρατική 

αδειοδότηση από την αρμόδια αρχή Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας, παρά 

μόνον διενεργούν εξετάσεις και εκδίδουν βεβαιώσεις επιτυχούς  εξετάσεις και 

οποιαδήποτε επαγγελματική άδεια.  
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 Δεύτερον, φορείς για την παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης σαν αντικατάσταση της απαιτούμενης 

επαγγελματικής εμπειρίας σύμφωνα με το Π.Δ. 122/2014 ΦΕΚ 196/23.9.2014.  

 Με το πρόσφατα εκδοθέν Π.Δ. το 122 καθορισμός των προϋποθέσεων 

αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό το πλαίσιο της 

αδειοδότησης των φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας στις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς 

και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχής τεχνικής υπηρεσίας δίνεται η 

δυνατότητα δημιουργίας φορέα, γενικά προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης αντικατάστασης επαγγελματικής εμπειρίας. 

 Για τις παραπάνω περιπτώσεις δημιουργίας φορέων αν το Επιμελητήριο 

θα ήθελε να τις διερευνήσει απαιτείται καλή επεξεργασία και μελέτη για τις 

απαιτήσεις και πάνω απ' όλα θα ήταν δυνατή η δημιουργία ενός τέτοιου φορέα 

σε σχέση με το κόστος που απαιτείται και το πιθανόν όφελος που θα προέκυπτε 

από την ενέργεια αυτή του Επιμελητηρίου.  

 Τέλος, Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο να σταθώ και στην εικόνα, όχι αυτή πάλι 

που έχουμε εδώ, για την εικόνα η οποία προχθές με τη συνάντηση με τον 

Πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Στουτγκάρδης ήταν απαράδεκτη. Απαράδεκτη 

η εικόνα που δείξαμε σαν αίθουσα του Επιμελητηρίου και ήσασταν εδώ. Δεν 

είναι δυνατόν να είναι ένας τόσο σοβαρός και πραγματικά αξιόλογο 

Επιμελητήριο των Γερμανών εδώ, η Στουτγκάρδη και αυτό που φαινόταν εδώ 

στην αίθουσα ήταν αν θυμάστε η υπάλληλος εκεί βάραγε σφραγίδες, ο κόσμος 

μπαινοέβγαινε, ας το βάζατε κάποια ώρα βραδυνή. Αν δεν μπορούσαν ή εν πάση 

περιπτώσει, ας κοιτάξουμε, εδώ έχουμε τόσους χώρους...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, εκεί μας πήγαν κι αυτοί... 
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, άλλο θέλω να καταλήξω. Δεν ξέρω εγώ πώς είναι εκεί 

αλλά για μένα η εικόνα αυτή ήταν απαράδεκτη. Ας βάλουμε εδώ λοιπόν μία 

φυσαρμόνικα, τόσα έξοδα έχουμε κάνει, δεν είναι τίποτα μια φυσαρμόνικα κι 

όταν υπάρχει κάποιος προσκεκλημένος να μην δείχνει αυτό, έμπαινε ο κόσμος 

έβγαινε, η κοπέλα εκεί πέρα καλά έκανε, έκανε τη δουλειά της. Ε, ωραία, είπα 

να βάλουμε μια φυσαρμόνικα. Είναι τόσο κόπος;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτές είναι οι εγκαταστάσεις, παιδιά.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει, αφού αυτές είναι οι 

εγκαταστάσεις, σε έναν άλλο χώρο να τους πάμε να κάνουμε. Θέλανε εδώ πέρα; 

Αν σας ευχαριστούσε αυτή η εικόνα που είδαμε, εντάξει. Εμένα δεν με 

ευχαρίστησε αυτή η εικόνα και ήταν απαράδεκτη και με μειώνει και σαν Ελληνα 

και γι' αυτά και όχι μόνο αυτό, Πρόεδρε. Και κάτι άλλο σαν παρατήρηση. Αν 

θυμάσαι ανέπτυξες, τώρα που είμαστε μόνοι μας εδώ, ανέπτυξες όλα τα 

προβλήματα της Ελλάδος. Ποια; Από το μνημόνιο μέχρι τα πάντα. Εγώ ποτέ μου 

δεν θα κατηγορούσα τη χώρα μου σε ξένο εδώ πέρα. Αν διαβάσετε, δεν ξέρω 

αν κρατάγατε πρακτικά, αν έχετε κρατήσει πρακτικά να ακούσετε ακριβώς τι 

είπατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατηγόρησα κανέναν. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, δέστε τα πρακτικά. Η εικόνα ήταν λίγο... Εγώ ποτέ αν 

πήγαινα σε κάποια άλλη χώρα δεν θα έλεγα κάτι για τη χώρα μου. 'Η θα σου 

έλεγε ο Γερμανός κάτι για τη χώρα του αν πήγαινες στη Γερμανία θα 

κατηγόραγε τη Γερμανία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είμαστε βιοτέχνες και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αλλο η λύση και άλλο τώρα το μνημόνιο... Εδώ θα μπορούσατε 

Πρόεδρε, με συγχωρείτε, θα μπορούσατε εδώ να βάλετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέτε πράγματα που δεν υπήρχαν. 
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Οχι, όχι, υπήρχαν. Αν κρατήσατε πρακτικά θέλω να τα 

ξανακούσετε. Και κάτι άλλο. Είπαμε για ανάπτυξη. Εδώ γίνεται ένα μεγαλύτερο 

έργο στον Πειραιά, το λιμάνι. Αναφέρατε κάτι γι' αυτό; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τα έχουμε πει αυτά τώρα, μην το συζητάμε.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Για τη Στουτγκάρδη μιλάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, για τη Στουτγκάρδη. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Α, τα είπατε στη Γερμανία; Δεν το γνωρίζουμε. Εδώ δεν τα 

είπατε, Πρόεδρε. Εδώ μας φωνάξατε να έρθουμε εδώ να ακούσουμε. Δεν το 

άκουσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τους πήγαμε σε ναυπηγείο, τους ξεναγήσαμε. Τους πήγαμε στο 

Πάρκο. Τους πήγαμε σε ναυπηγείο, μέχρι γεύμα τους κάναμε σε ναυπηγείο να 

δουν πώς είναι η θάλασσα, πώς είναι το λιμάνι. Μην το λέτε αυτό τώρα. Εδώ 

ήταν μια άλλη ιστορία στο Επιμελητήριο.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανακάκη, ελάτε.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, μισό λεπτό. Δημήτρη, συγγνώμη τώρα, κ. Μουστάκα, το θέμα 

αυτό το έχουμε αναλύσει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ' επανάληψη. Το έχουμε 

πει παλιά, το ξαναείπαμε και το ξαναείπαμε και θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. 

Ας μην μπερδεύουμε, ας μην κάνουμε σύγχυση της άδειας λειτουργίας των 

επαγγελμάτων, την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Θα μου απαντήσετε τώρα;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, θα σου απαντήσω άλλη ώρα. Αλλά την άδεια εξασκήσεως 

επαγγέλματος με την πιστοποίηση. Η πιστοποίηση είναι άλλο πράγμα και δεν το 

ζητάει, πρόσεξε να δεις τώρα, αυτό το ζητάει η αγορά. Δεν το επιβάλλουμε 

εμείς. Αλλά πέρα απ' ό,τι οτιδήποτε, από το τι ζητάει η αγορά, θέλω απλώς να 
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σας ενημερώσω και να σας πω ότι ήδη ετοιμάζεται νομοθετικό πλαίσιο από την 

πολιτεία όπου θα καθιστά υποχρεωτική την πιστοποίηση. Γι' αυτό εμείς το μόνο 

που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή να τρέχουμε για να προλάβουμε τις εξελίξεις. 

 Σχετικά με τη σχεση κόστους, αυτό που πήγε να πει ο Πρόεδρος, σχέση 

κόστους-οφέλους κ.λπ., ακούστε να δείτε. Το Επιμελητήριο δεν πρέπει και δεν 

είναι τέτοιος φορέας που κάθε φορά θα σκέφτεται τι θα κερδίσει μέσα από μια 

δράση. Αλλά είναι τέτοιος φορέας που σημαίνει, που πρέπει να δείχνει τι 

αξιοπιστία έχει στα μέλη του. Αυτό το κομμάτι... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν σας κατηγορούμε γι' αυτό που κάνετε. Δεν σας είπα... Εγώ 

είπα, Πρόεδρε, να μας πει τα έξοδα. Αν συμφέρει, αν είναι να δώσουμε 100.000 

και πάρουμε 10....  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εμείς, κ. Μουστάκα, μισό λεπτό. Να σας πω το εξής σχετικά με τις 

δαπάνες. Εμείς προβαίνουμε σε αλλαγή των ηλεκτρονικών μας συστημάτων 

εδώ, του πληροφοριακού μας συστήματος στο Επιμελητήριο. Είχαμε εφαρμογές 

οι οποίες άντεξαν χρόνια ολόκληρα, 15 χρόνια δουλεύουν οι εφαρμογές αυτές. 

Μπορώ να πω ότι ήμουν ο πρωτεργάτης όταν έγιναν αλλά αυτό το ξεχνάω, και 

σήμερα αλλάζουμε το πληροφοριακό μας σύστημα. Και ξέρετε πόσο το 

αλλάζουμε; Ξέρετε πόσο; Με μηδέν κόστος. Μηδέν.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Μπράβο σας.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Για να σας πω σχετικά με τη διαχείριση. Εάν πάτε σε οποιοδήποτε 

Επιμελητήριο πάτε σε όλη την Ελλάδα, οποιοδήποτε, ρωτήστε πόσο είναι το 

κόστος εγκατάστασης των εφαρμογών του Μητρώου και του διπλογραφικού 

συστήματος. Ρωτήστε τους πόσο είναι. Εμείς εδώ... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν σας κατηγορήσαμε. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν μιλάμε για κατηγορία. Απλά λέμε για τον τρόπο διαχείρισης των 

πραγμάτων. Δεν είπαμε ότι... δεν μιλάμε για κατηγορία. 
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν θέλω να μου απαντήσετε σήμερα. Εγώ θέλω να 

διερευνήσετε αυτά που σας είπα και σας τα έκανα γραπτά γιατί τα ξεχνάμε στα 

λόγια και από 'κει και πέρα... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εγώ μπορώ να σας πω ότι το κόστος αυτών...  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Καλά είναι να έχει όφελος και να είναι μηδέν.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το κόστος μέχρι αυτη τη στιγμή για τη διαδικασία διαπίστευσης είναι 

γύρω στις 5.000 ευρώ. (Διάλογοι) 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εάν έχουμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι να είναι γνώστες που 

να πιστοποιούν όλο αυτό τον κόσμο, γιατί εδώ προσπαθούμε... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θα σε βάλουμε εσένα. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εδώ προσπαθεί η ΓΣΕΒΕΕ που έχει τους κλάδους... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Γιατί θέλεις να μας μπλέξεις τώρα τι κάνει η ΓΣΕΒΕΕ, τι κάνει η ΓΣΕΕ 

και τι κάνει η πώς το λένε; Γιατί μας μπλέκεις; Ε, ναι, αλλά τώρα που είναι να 

σου απαντήσω, φεύγεις;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Νεράκι να μην πιω;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Δεν πειράζει, ένας ένας λέει και καληνύχτα. Το σύστημα του 

Επιμελητηρίου είναι. Οχι για σένα, συνάδελφε. Οχι για σένα. 

 Εδώ οι προλαλήσαντες ξεκινήσανε, είπανε τα δικά τους για τα 

βυρσοδεψεία, παραδώσανε τα κλειδιά, τα λουκέτα και την κοπανήσανε. Εγώ 

είμαι στο Επιμελητήριο και είμαι σε όλα τα συμβούλια, τα προβλήματά τους δεν 

έχει τύχει να τα ακούσω. Δεν ξέρω γιατί τα κρατάνε μυστικά. Δεν αφορούν την 

κοινωνία του Πειραιά; Δεν μας αφορούν όλους σαν Επιμελητήριο; Ολους μας 

αφορά. Τα είπανε, τα ψιλοχώσανε λίγο και στην Διοικούσα εδώ πέρα και την 

κάνανε. Μας κάνανε και μια ψιλοπολιτική ανάλυση τύπου αγανακτισμένοι του 
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Συντάγματος, λες και όλοι εμείς ζούμε σε άλλο κόσμο, ζούμε σε κάποιο 

παράδεισο. 

 Εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, είναι γνωστό σε όλους βάλλεται από 

παντού η μικρομεσαία επιχείρηση. Οι διοικήσεις όλων των Επιμελητηρίων, όχι 

του δικού μας, περνάνε τη δυσκολία  μεταπολεμική εποχή διοίκησης 

Επιμελητηρίων. Εχουμε να κάνουμε με κυβερνήσεις που είναι αδιάφοροι 

απέναντι στη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, της μικρομεσαίας 

επιχείρησης. Είναι εχθρική απέναντί μας. Θα κλείσουμε όλοι. Το λοιπόν, πρέπει 

και οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων να προσανατολιστούν σε κάποια άλλη 

κατεύθυνση πλέον. Επιβάλλεται να πάνε κάπου αλλού. Πρέπει να συσπειρώσουν 

τα μέλη τους. Εδώ οι πιο πολλοί είμαστε εκπρόσωποι συλλογικών οργανώσεων, 

σωματείων, ενώσεων κι όλα αυτά. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας μας, 

μεταξύ μας.  

 Εγώ κανω μια πρόταση. Την επόμενη Τετάρτη να καλέσετε εδώ όλους 

όσοι συμμετέχουν σε διοικητικά όργανα συλλόγων, ενώσεων, σωματείων, 

ομοσπονδιών πρώτα απ' όλα να μάθουμε όλοι τι προβλήματα έχουμε ο κάθε 

κλάδος. Αμα πηγαίνουν 50 βιβλιοπώλες, άμα πάνε 50 βιβλιοπώλες πόρτα θα 

φάνε. Αλλά πάμε 500 Πειραιώτες βιοτέχνες θα έχουμε αποτέλεσμα. Μιλάμε 

τώρα για τα βυρσοδεψεία, τώρα το πρωτοάκουσα. Οταν έγινε το ΒΙΠΑΣ έγινε 

για να μαζευτούν εκεί πέρα οι ιδιαίτερα ρυπογόνες επιχειρήσεις και κύρια τα 

βυρσοδεψεία. Εχει πάει κανένας; Νομίζω ένας είναι, δεν ξέρω. Δεν θα 

μπορούσαν να είχαν συγκεντρωθεί εκεί μέσα όλοι αντί να είναι σαλόνι, γιατί 

σαλόνι το έχουν εκεί πέρα, απαγορεύεται να... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ας μην φεύγανε, ρε φίλε! Τι με νοιάζει εμένα; Αμα λένε μια κουβέντα και 

την κάνουν όλοι!!! Ε, είναι μια λογική δηλαδή... Ερχεται ο Σπύρος πετάει πέντε 

κουβεντούλες, έχουν λέει και οι ναυπηγοεπισκευαστές άδεια. Ποιοι έχουν; Εδώ 

είναι ο Λειβαδάρος. Το 2009 είχαν 950 επιχειρήσεις. Τώρα έχουν 315 και δεν 
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δουλεύει καμία. Τα πετάμε, τα λέμε και την κάνουμε; Και γιατί ο καθένας που 

έρχεται και λέει μια κουβέντα και ρίχνει και την  μπηχτή του στη Διοικούσα. Ρε 

παιδιά, άμα δεν σταθούμε όλοι εδώ, θα της κάνουμε κριτική και την καλή και τη 

σκληρή και όλα. Αλλά αν δεν σταθούμε όλοι εδώ υπεύθυνα να συσπειρωθούμε 

από κοντά, να κάνετε επιτροπές, δεν φτάνετε, είσαστε πέντε; Αλλοι 15. Εγώ 

τίθεμαι στη διάθεσή σας, να κάνετε επιτροπές, να μπορέσουμε να 

αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Τώρα, συμβούλια τύπου καφενέ, τα λέω 

και φεύγω, τελειωμένα. Η κοινωνία έχει άλλες ανάγκες. 

 Πιάνει ο Μώραλης, εδώ έχουμε κάνει μια συσπείρωση οι φορείς του 

Πειραιά μέσα από το Επιμελητήριο κατά της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού, να 

παραμείνει δημόσιος χαρακτήρας, ενιαίο και αδιαίρετο λιμάνι. Συμφώνησε και ο 

Μώραλης. Εχθές ξαφνικά βάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο να δημιουργήσει 

Λιμενικο Ταμείο Πειραιά για την κρουαζιέρα και την ακτοπλοϊα. Δηλαδή να 

κατακερματίσουμε τον ΟΛΠ. Να πολυδιασπαστούν οι δυνάμεις αντίδρασης 

πώλησης του λιμανιού και να γίνει το παιχνίδι, να χάσουμε το λιμάνι πολύ 

σύντομα να πάει στην Cosco ας πούμε και να λειτουργεί τα συμφέροντα τα 

πολυεθνικά της Α.Ε. Αν δεν είμαστε ενωμένοι δεν θα αντιδράσουμε. Και δεν 

μπορεί ούτε μόνο η ΟΜΥΛΕ, ούτε οι ναυπηγοεπισκευαστές, ούτε ξέρω 'γω οι 

φορτηγατζήδες που ασχολούνται με το λιμάνι να συσπειρωθούν και να 

αντιδράσουν. Πρέπει όλος ο Πειραιάς. Η πώληση του λιμανιού καταστρέφει το 

εμπόριο. Καταστρέφει τη βιοτεχνία. Θέλουν να κάνουν το Πέραμα, το Πέραμα 

μεταποίηση. Να φέρνουν ημιτελή προϊόντα από την Κίνα και στα εργοστάσια 

της ζώνης του Περάματος να τα συναρμολογούν και να τα βγάζουν στην 

υπόλοιπη Ευρώπη CE. Και δεν κινείται κανένας. Καταστρέφονται οι έμποροι. 

 Θέλουν να φτιάξουν μέσα εκεί στης κρουαζιέρας το τέρμιναλ μόλ και 

ξενοδοχείο. Ποιος θα βγαίνει έξω να αφήνει ένα ευρώ στον Πειραιά; Στο μολ θα 
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πηγαίνουν όλοι, όπως οι τουρίστες με τα βραχιολάκια στα ξενοδοχεία. Αν δεν 

αντιδράσει ο Πειραιάς και ειδικά τα Επιμελητήρια το έχουμε χάσει το παιχνίδι. 

 Είχε έρθει η Στουτγκάρδη. Ρωτήσατε τη Στουτγκάρδη τι επιδοτήσεις έχει 

πάρει, τι επιχορηγήσεις; Γιατί εμείς δεν έχουμε πάρει τίποτα. Γιατί βγαίνουν και 

λένε στις τηλεοράσεις ότι στο πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας η 

Ελλάδα γενικότερα δίνει μηδέν. Εχουμε καταθέσει πρόταση; Το ΕΒΕΠ του 

εγκρίθηκε τώρα πρόγραμμα από το Υπουργείο Εργασίας στήριξης της εργασίας, 

των εργαζομένων 7 εκατομμύρια. Εμείς πήραμε;  

 Είναι ερωτηματικά για μένα αυτά όλα. Ο καθένας από μας θα μπορούσε 

να είχε βοηθήσει την καταπολέμηση της ανεργίας αν ήξερε ότι παίρνει έναν 

υπάλληλο για δύο χρόνια πληρωμένο από ένα πρόγραμμα. Και να το έχει 

παλέψει από καλύτερες θέσεις την επιβίωση της επιχείρησής του. Εχουμε τα 

νησιά. Εχουμε εκπροσώπους; Μαθαίνουμε τα νέα τι γίνεται στα νησιά; Δεν 

μαθαίνουμε τίποτα.  

 Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε και τη δημιουργία επιτροπών που θα είναι 

πλάι στη Διοίκηση και τους εκπροσώπους στα νησιά να μας έρχονται τα 

μηνύματα. Να δούμε και το θέμα που πάει να περάσει τώρα οι 100 δόσεις για 

όσους οφείλουν. Να γίνει μια ενοποίηση των οφειλών προς Δημόσιο, ΙΚΑ, 

Εφορίες κι αυτά όλα και να γίνουν 100 δόσεις. Κάπου κυκλοφορεί ότι θα ζητάνε 

εγγυητική. Αν χρειάζεται να υπάρχει εγγυητική, δηλαδή κάποιος που χρωστάει 

300 χιλιάρικα να καταθέτει εγγυητική επιστολή τραπέζης 300.000, σημαίνει ότι 

έχει τα 300. Πάει και τα δίνει και παίρνει και τις εκπτώσεις. Δεν θα μπει κανένας 

στη ρύθμιση. Ας το δούμε αυτό και αν χρειαστεί να στείλουμε και κάποια 

επιστολή.  

 Θεωρώ ότι πρέπει να βγάλουμε ένα ψήφισμα σήμερα ότι δεν 

συμφωνούμε με την πρόταση δημιουργίας Λιμενικού Ταμείου Πειραιά και τον 

κατακερματισμό του ΟΛΠ και θέλουμε λιμάνι αδιαίρετο, ενιαίο, σύγχρονο, πύλη 
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ανάπτυξης της οικονομίας για τους επαγγελματοβιοτέχνες και το λαό του 

Πειραιά. Αυτό είναι ένα σχέδιο ψηφίσματος που λέω και πρέπει να βγει και να 

βγει και με δελτίο τύπου. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Το ίδιο ισχύει και για το Κερατσίνι, Δραπετσώνα και Πέραμα. Αν κάνει και 

ο Βρεττάκος το ίδιο στο Κερατσίνι, το ίδιο στο Πέραμα ο Λαγουδάκης και η 

Νάνου στη Σαλαμίνα, θα έχουμε ένα... ΟΛΠ. Δεν θα υπάρχουν θέσεις εργασίας 

για κανέναν και πουθενά και εν πάση περιπτώσει, όταν γίνεται ένας ενιαίος 

αγώνας αυτό το λιμάνι να στηριχθεί και να στηρίξει το λαό του Πειραιά, ε, δεν 

τον κάνουμε κομμάτια επειδή του ήρθε μια ιδέα του Μαρινάκη ή του Μώραλη ή 

των...   

 Ειπε προηγουμένως εκεί ο συνάδελφος ο Γρηγόρης, έχει φύγει κι αυτός, 

δεν μένει κανένας, ότι κάποιοι ρίχνανε νερό ας πούμε στο μύλο κάποιου και 

αναπτυσσότανε. Ναι, ρε παιδιά, και τι έγινε; Πολλοί ρίχναμε νερό κάπου. Ε, δεν 

σημαίνει ότι όλους αυτούς τους ανθρώπους τους χαρίζουμε στο νερόμυλο τον 

ίδιο. Τους έχουμε ανάγκη όλους. Πρέπει όλοι να συστρατευθούμε, να 

παλέψουμε να μην καταστραφεί ο Πειραιάς και οι επιχειρήσεις μας.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε, ευχαριστούμε τον κ. Κανακάκη. Κάνει μια πρόταση, εγώ 

πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε, να κάνουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο άλλο το 

οποίο να το δούμε λιγάκι, να το δούμε σαν Διοικούσα να δούμε πώς μπορούμε 

να το κάνουμε. Οκέι. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Δεν τον έχουμε καλέσει, τον καλέσαμε μια φορά. Θα τον καλέσουμε σε 

μια άλλη εκδήλωση, είχε έρθει προεκλογικά. Νομίζω είχε έρθει, δεν είχε έρθει ο 

Μώραλης; Α, ήταν να έρθει και δεν ήρθε, ναι. Θα τον καλέσουμε να μας 

ακούσει. 
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 Τώρα, νομίζω ότι κλείσαμε, τελειώσαμε τα θέματα. Εχουμε μείνει και 

λίγοι.  

 Οι ανακοινώσεις τώρα εντάξει τα είπαμε γενικά, δεν είμαστε και απαρτία 

τώρα για να πούμε τώρα ότι έχουμε και πολλά θέματα να πούμε. Απαρτία 

είμαστε, κύριε. Αλλη φορά θα το κάνουμε έτσι, διαφορετικά φάγαμε τον χρόνο. 

 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε και τον κ. 

Λειβαδάρο που είναι εδώ για την εισήγησή του και θέλουμε κ. Λειβαδάρο τη 

συνεργασία γι' αυτό το θέμα που είναι πολύ σοβαρό των αδειοδοτήσεων. Αυτό 

μπορεί να το βρούμε μπροστά μας και θα είναι... γιατί ποινικοποιείται η 

επιχειρηματικότητα. 

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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