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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ                ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ              ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ        ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ        ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ       ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ       ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ             

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΟΥΧΛΑ ΜΑΡΙΑ 

ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ     ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ      ΜΠΟΥΤΣΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ – ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ     

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ      

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ     ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

            

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ     ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ     ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ    ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ     ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

 

 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ    ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΙΔΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΕΠ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ     ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση.  

 Θα μπουν δύο θέματα προ ημερησίας διατάξεως που ζητάνε τα μέλη μας. 

Ο κ. Μουστάκας έχει το λόγο. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ζήτησα το λόγο 

προ ημερησίας διατάξεως για τρία θεματάκια που έχω. Πρώτον, είναι για την 

εικόνα του Επιμελητηρίου αυτή που βλέπετε. Εμένα με λυπεί πάρα πολύ. Είναι η 

τέταρτη συνεδρίαση που καταφέραμε ευτυχώς να κάνουμε, να συνεδριάσουμε, 

μετά από 3-4 προσκλήσεις. Τέταρτη ειναι σήμερα. Λυπάμαι πάρα πολύ, 

Πρόεδρε, για την εικόνα αυτή. Εγώ θα ήθελα να κάνετε χρήση του 

καταστατικού για τα μέλη τα οποία δεν έρχονται και έπρεπε ήδη να το είχαμε 

ξεκινήσει, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ καιρό. Και ένα δεύτερο, θελω να 

μας ενημερώσετε αν πράγματι τα μέλη ακόμα και απο τη Διοικητική Επιτροπή 

βάσει του 1712 αν έχουν συνταξιοδοτηθεί ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει 

διαγραφές και είναι σήμερα στις διοικούσες επιτροπές δηλαδή και στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Αυτο θέλω να το μάθω.  

 Οπως ξέρετε ο νόμος είναι αρκετά αυστηρός και θεωρώ ότι ήδη 

ξεκινήσαμε με την ευκαιρία που ανέλαβα και τα χρέη του Προέδρου της 

Ομοσπονδίας του Πειραιά, ξεκίνησα ήδη από εκεί να ξεκαθαρίσω το μητρώο, θα 

ήθελα κι εδώ να ξέρουμε αν πράγματι είναι, γιατί έχουμε διαπιστώσει πάρα 

πολλά άτομα τα οποία έχουν κάνει διαγραφή στην Εφορία, έχουν κλείσει τις 

επιχειρήσεις και κρατάνε παράνομα τις θέσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κι εδώ στο 

Επιμελητήριο, γι' αυτο το βάζω κι εδώ θέμα, να το κοιτάξετε κι αυτό. Στο 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα θέλω να μας ενημερώσετε.  

 Ενα δεύτερο θέμα που θέλω να βάλω είναι με το θέμα της Ομοσπονδίας 

της ΟΒΣΠ του Πειραιά. Σας είχα πει και σε επανειλημμένα Διοικητικά Συμβούλια 

πριν αναλάβω ότι δεν έχετε πληρώσει τις συνδρομές και έχω και το μπλοκ 

αποδείξεων εδώ μαζί, το οποίο τελευταία φορά που έχετε καταθέσει κι έχετε 
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πάρει χρήματα, έχετε δώσει χρήματα στην Ομοσπονδία είναι 1.500 ευρώ στις 

24/12/13 έναντι του 2009. Από το '09 λοιπόν η Ομοσπονδία του Πειραιά έχει να 

πάρει χρήματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, σας το είχα φέρει και σε άλλα 

Διοικητικά Συμβούλια και ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δυστυχώς μέχρι 

σήμερα δεν μας έχετε απαντήσει πλην σας λέω τα τελευταία χρήματα που έχω 

τις αποδείξεις εδώ. Και μάλιστα το γράφετε ότι μας δίνετε το 3% του πόρου 

έναντι του 2009. Θέλω και σ' αυτό να μου απαντήσετε σήμερα.  

 Και θέλω να μου απαντήσετε και σε ένα, στο προηγούμενο Δ.Σ. σας είχα 

επισημάνει και σας είχα ζητήσει αν τελικά θέλω να μου πείτε τι κάνατε με το, 

σας είχα ζητήσει να στείλετε ένα έγγραφο διαμαρτυρίας κι εσείς προς την 

Περιφερειάρχη την κα Δούρου για το θέμα των αδειοδοτήσεων των 

επαγγελμάτων, τα οποία έχουν καθυστερήσει να γίνουν, σας το είχα πει και στο 

προηγούμενο Δ.Σ., μάλιστα στη συνάντηση των Επιμελητηρίων ήσασταν κι 

εσείς παρών, άρα το γνωρίζετε το θέμα. Αν στείλατε τελικά επιστολή και αν 

πήρε θέση το Επιμελητήριο γι' αυτό το κλαδικό το θέμα. Αν έχετε στείλει 

πραγματικά θα ήθελα να μου δείξετε την επιστολή αυτή. 

 Και, τέλος, σας είχαμε στείλει κι ένα έγγραφο απο την κλαδική 

ομοσπονδία την ΠΟΣΕΗ. Οπως γνωρίζετε στις 23 του Μαϊου γίνεται το συνέδριο 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Πειραιά για πρώτη 

φορά στον Πειραιά, εμείς είχαμε ήδη επισκεφθεί και τον Αντιπεριφερειάρχη 

Πειραιά και στον Δήμαρχο, ήδη έχουν ανταποκριθεί και στον τοπική 

Ομοσπονδία των Επαγγελματοβιοτεχνών Πειραιά και στραφήκαμε προς όλα τα 

Επιμελητήρια, αν μπορείτε κι εσείς να συνεισφέρετε κάτι έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να αξιολογήσουμε με το θέμα, μια που έρχονται δηλαδή αρκετά, 

73 σωματεία και θα μας εκπροσωπήσουν εδώ, τουλάχιστον να φανούμε, να 

προβάλλουμε κι εμείς τον Πειραιά και σαν σωματείο τη βοήθειά σας, αν υπάρχει 

αυτή.  
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 Αυτά ήθελα να πω και θέλω ειδικά με το θέμα της ομοσπονδίας θέλω 

άμεση λύση γιατί όπως βλέπετε κι εδώ το Επιμελητήριο η εικόνα αυτή που 

δημιουργείται εδώ είναι απαράδεκτη, το ίδιο σιγά σιγά θα γίνει και με τις 

ομοσπονδίες και με τα σωματεία αν δεν έχουμε πόρους και δεν έχουμε δηλαδή 

να συντηρήσουμε, το οποίο δικαιούμαστε. Πέστε μου, θέλω να μου πείτε τι έχει 

γίνει με αυτό το θέμα, διαφορετικά να δούμε κι εμείς πώς θα στραφούμε ή προς 

την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων ή εν πάση περιπτώσει, όπου μας απαιτεί ο 

νόμος. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τσιριγώτης. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Ηθελα να, καταρχάς Τσιριγώτης Πέτρος για τα πρακτικά, ήθελα 

να πω ότι πριν απο ένα, ενάμιση χρόνο, είχα τονίσει από αυτό εδώ το βήμα ότι 

πρέπει επιτέλους άνθρωποι οι οποίοι μας αγνοούν επιδεικτικά και δεν έρχονται 

στα συμβούλια βάσει του νόμου, μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να τους 

παραιτήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτούς, όσοι είναι, μπορεί να 

ενδιαφέρονται, να φέρουν νέες ιδέες, νέο αίμα εν πάση περιπτώσει. Και εκτός 

των άλλων, εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν 

τον κόπο να ξανακατεβούν στις εκλογές. Κάθε φορά κατεβαίνουν, παίρνουν 50, 

60,80, δεν ξέρω πόσους ψήφους και μετά δεν ξαναπατάνε. Ε, δεν νομίζω ότι 

μπορούμε με αυτή την εικόνα να προσφέρουμε στη βιοτεχνία. Και δεν μιλώ για 

τους δικούς σου, για τους δικούς μου, για τους δικούς του. Μιλάω για όλους, 

για να μην παρεξηγηθώ.  

 Δεύτερον. Εδώ και ενάμιση μήνα είχα μια περιπέτεια. Με φωνάξανε από 

την Εφορία για να μου κάνουν έναν έλεγχο του '11. Εν πάση περιπτώσει, όλη 

αυτή η περιπέτεια ήταν για ένα τιμολόγιο που είχα λάβει εγώ τον 11ο, 10ο-11ο 

του 2011 990 ευρώ από μία εταιρεία η οποία είναι ηλεκτροκατασκευαστική, ένα 

γνήσιο τιμολόγιο, θεωρημένο από την Εφορία κανονικά, με έναρξη κανονική, ο 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

12 

οποίος τον καλέσανε να του κάνουν έλεγχο και αυτός δεν πήγε να παραβρεθεί 

στον έλεγχο προφανώς και του βγάλανε όλη τη χρήση, δεν ξέρω πώς να το πω 

στη γλώσσα τους και όσοι από εμάς, επειδή αυτός δεν είχε κάνει ούτε 

συγκεντρωτικές, ούτε ΦΠΑ ούτε συγκεντρωτικές προμηθευτών και έσοδα-έξοδα 

ξέρω 'γω, όσοι είχαμε κάνει εμείς όταν κάναμε συγκεντρωτική αγορών, είχαμε 

βάλει το συγκεκριμένο, εγώ ας πούμε το συγκεκριμένο τιμολόγιο το είχα 

δηλώσει. Μας βρήκαν από εκεί και μας καλέσανε, όχι εμένα, 50 άτομα, οσοι 

είχαν συναλλαγή με αυτό τον άνθρωπο.  

 Εκείνο που με στενοχώρησε είναι ότι επί ενάμιση μήνα προσπαθούσα να 

πείσω την Εφορία και την ελέγκτρια ότι η συναλλαγή είναι κανονική.  Της έκανα 

δύο ή τρεις φορές υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου και της έλεγα ότι εγώ ο ίδιος 

παρέλαβα το εμπόρευμα και το πλήρωσα μετρητοίς διότι ο νόμος μου έδινε το 

δικαίωμα μέχρι 3.000 τότε να το πληρώνω μετρητά, της είπα ότι στα 990 ευρώ 

που δεν είχε και ΦΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη. Κυρία που ήρθατε τώρα, έχετε έρθει για μία 

εκδήλωση, είναι στο άλλο Επιμελητήριο. Εδώ είναι Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι 

στο απέναντι, στο Επαγγελματικό. Γεια σας.  

 Πέτρο, συγγνώμη, συνέχισε. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Λοιπόν, προσπάθησα να της εξηγήσω ότι δεν είχα λόγους σε μία 

περίοδο που είχα 901.000 τζίρο, είχα πληρώσει 67.000 ΦΠΑ, είχα δώσει 37.500 

Εφορία, ότι δεν είχα κανένα, δεν μπορούσα να έχω κάποιο όφελος ρε παιδί μου 

από 990 ευρώ τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ να κερδίσω τι; 330 ευρώ την Εφορία; 

Δηλαδή αντί να πληρώσω 37.500 θα πλήρωνα 38.000; Ε, λοιπόν, αυτό δεν 

μπόρεσε να το καταλάβει ποτέ. Δεν μπόρεσα να αποδείξω ότι δεν είμαι 

ελέφαντας. Δεν μπόρεσα να αποδείξω ότι μια νόμιμη συναλλαγή που μου έδινε 

το δικαίωμα ο νόμος να τα δώσω μετρητά τα χρήματα, επέμενε ότι εγώ έπρεπε 

να έχω δώσει επιταγή. Σε μία νόμιμη εταιρεία. Γιατί το λέω αυτό, νόμιμη 
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εταιρεία. Γιατί μου λέει δεν μπήκες να ελέγξεις αν είναι νόμιμη η εταιρεία. Μα 

της εξηγώ και της λέω, εσείς την ελέγξατε το '13 για το '11 που πήρατε χαμπάρι 

ότι δεν έκανε συγκεντρωτικές για το ΦΠΑ και... καταλαβαίνεις τι λέω τώρα. 

Αρα, λοιπόν το '11 αν την έλεγχα ήταν κανονική. Ηταν νόμιμη. Το '13 

διαπιστώσατε ότι δεν είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, ξέρω 

'γω, Ισολογισμούς, γιατί ήταν Α.Ε. Ούτε αυτό μπόρεσε να το καταλάβει.  

 Εγώ θα ήθελα να στείλουμε ένα έγγραφο προς το Υπουργείο 

Οικονομικών, το οποίο θα έπρεπε να βάζει και κάποιες διαχωριστικές γραμμές. 

Δεν μπορεί να θεωρεί σε ένα τζίρο 900.000, 1.000 ευρώ τιμολόγιο εικονική 

συναλλαγή. Εγώ το θεωρώ ότι δεν είναι λογικό. Να ήμουνα ένας άνθρωπος ο 

οποίος είχε 50 τιμολόγια, το σύνολο, το 30%, λέω ένα παράδειγμα, ίσως να είχα 

ένα όφελος. Να είχε ΦΠΑ ίσως να είχα όφελος. Δεν είχα όμως εγώ κανένα 

όφελος. Ηταν μια πραγματική συναλλαγή που δεν μπορούσα να το αποδείξω 

όμως. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε. Εδωσες 410 ευρώ πρόστιμο. Δεν έγινε και 

τίποτα. Ναι, δεν με πείραξαν τα χρήματα καθόλου. Το ηθικό μέρος με πείραξε. 

Με πείραξε το ότι δεν μπόρεσα να αποδείξω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι ότι μπαίνει στον φάκελο. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Οχι, ούτε αυτό με πείραξε. Με πείραξε το ηθικό μέρος, ότι δεν 

μπόρεσα να αποδείξω το ότι δεν ειμαι ελέφαντας. Αυτό με πείραξε πιο πολύ απ' 

όλα. Το ότι είπα τόσους λόγους υπέρ μου, τους οποίους δεν τους έλαβε κανείς 

υπόψη. Μα κανένας. Δεν τους έλαβε κανένας υπόψη. Δηλαδή, συγγνώμη, πες 

ότι το τιμολόγιο ήταν 10.000 και είχε και ΦΠΑ, θα με εκτελούσαν στο Σύνταγμα 

δηλαδή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και μπορούμε να την πατήσουμε όλοι τώρα έτσι, γιατί είναι 

πολλές εταιρείες "μαϊμού". 
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ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Τώρα, καλά, που δεν θέλουν και θεώρηση; Τώρα, καλά, πιάσε τ' 

αυγό και κούρευτο. Φαντάσου από 'δω και πέρα τι μπορεί να συμβεί. Εχεις δίκιο 

σ' αυτό, βεβαίως. Εχεις δίκιο. 

 Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ξέρω πώς μπορούμε τώρα με τη νομική 

υπηρεσία να φτιάξουμε ένα έγγραφο το οποίο θα το στείλουμε στο Υπουργείο 

Οικονομικών οπωσδήποτε. Τι πράγμα; Οπωσδήποτε να στείλουμε ένα έγγραφο, 

να μπαίνουν καποιες κόκκινες γραμμές. Δεν μπορεί, ας πούμε αυτό το απλό που 

σου λέω, στα 900 χιλιάρικα πήγα στο 1 χιλιάρικο να γλιτώσω τι; Δηλαδή παίζει 

ρόλο αυτό, ρε παιδιά. Δεν είναι ότι είχα 50.000 τζίρο και ήταν 10.000 το 

τιμολόγιο, άρα θα έβγαινα μηδενικός. Δεν θα πλήρωνα καθόλου Εφορία, δεν θα 

πλήρωνα καθόλου ΦΠΑ. Να έχει ας πούμε και κάποιο όφελος. Εγώ δεν είχα 

κανένα όφελος από αυτό. Αυτό λέω. Να μην είχα πληρώσει καθόλου Εφορία και 

με αυτό να γλίτωνα την Εφορία ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, να είχα κάποιο 

όφελος. Εδωσα 37.500 σου λέω πολύ απλά. Ωραία, θα έδινε 38.000. Ε, και τι 

έγινε; (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ο ελεγκτής; Ο ελεγκτής μου είπε με πολύ, δηλαδή την ώρα που μου το 

έλεγε η κοπέλα η οποία ήταν πολύ αξιοπρεπής, έκλαιγε, το είδα ότι τα μάτια της 

δακρύσανε, μου λέει, δεν μπορώ. Μου το έστειλε η ΔΟΥ Καρδίτσας, εγώ πρέπει 

να βάλω πρόστιμο. Δεν γίνεται. Και της λέω καλά, τότε γιατί με φώναξες να 

απολογηθώ αφού ούτως ή άλλως θα το έβαζες το πρόστιμο; Γιατί μου το έριξες 

το πρόστιμο και να τελειώνει η υπόθεση. Μου λέει είναι η διαδικασία. Αλλά όταν 

μου το έλεγε η κοπέλα έκλαιγε. Δηλαδή, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Γι' 

αυτό λέω ότι πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να βάλει κάποιες κόκκινες 

γραμμές. Να πει ναι μεν αλλά. Δηλαδή δεν μπορεί τα 990 ευρώ, τι όφελος θα 

είχε η Γκαβογιάννης Α.Ε. που μου έκοψε το τιμολόγιο; Στα 990 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ τι όφελος θα είχε; Κανένα. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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 Οχι, δεν με κατάλαβες. Ειδικά στα 990 είναι ένα ποσό που θα έφευγε ο 

άνθρωπος από την Καρδίτσα να έρθει στην Αθήνα να μου κόψει μια εικονική 

συναλλαγή, να την πάρω εγώ, να πάρει κάποια χρήματα, γιατί εντάξει και γιατί 

θα το έκοβε το τιμολόγιο; Για την ψυχή της μάνας του; Ετσι δεν είναι; 

Υποτίθεται ότι όταν κάνεις μια εικονική συναλλαγή υπάρχει και από τον άλλον 

ένα οικονομικό ενδιαφέρον. Να πάρει κάποια χρήματα, ένα όφελος. Με δικό του 

ήταν και μάλιστα για την ακρίβεια, γιατί το θυμάμαι πολύ καλά ότι έγραφε 

Γκαβογιάννης το αμάξι, αλλά όταν μου έκοψε το τιμολόγιο δεν είδα ότι - το είχα 

δει το Γκαβογιάννης οπότε ήμουν ήρεμος. Απλώς δεν ήταν Γκαβογιάννης Α.Ε., 

ήταν Γκαβογιάννης ΕΠΕ το αμάξι. Αλλά ήταν του ίδιου ανθρώπου. Οχι, εκείνη 

τη στιγμή δεν πήγε το μυαλό μου, ρε φίλε. Και που και οι δύο εταιρείες ήταν 

του ίδιου ιδιοκτήτη βέβαια, εννοείται αυτό.υτό. 

 Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το δούμε αυτό. Μην το 

αμελήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, Πέτρο θα το δούμε και μάλιστα... (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου)  

 Εγινε, Πέτρο.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Οχι, δεν μιλάω, εγώ τελείωσα, πλήρωσα το πρόστιμο. Εγώ 

μιλάω να κάνουμε ένα έγγραφο μήπως και μπορέσουμε έστω και ένας να μην 

πάθει το ίδιο που έπαθα εγώ, είναι όφελος για τον βιοτέχνη, ρε παιδιά. Αυτό 

εννοώ, δεν μιλάω για μένα προσωπικά. Εγώ τελείωσα, το αποδέχθηκα το 

πρόστιμο, το πλήρωσα, τελείωσε η υπόθεση. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ναι, αλλά σε κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν γραμμές. Σε κάποια 

πράγματα πρέπει να μπουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Νομίζω ότι δύο τρία 

πραγματάκια πρέπει να τα εισηγηθούμε. Δεν σημαίνει ότι θα ακουστούμε 
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βέβαια, αλλά να το εισηγηθούμε. Να λέμε κι εμείς στους συναδέλφους ότι 

ορίστε, εμείς στείλαμε αυτό το χαρτί.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να σας ενημερώσω λιγάκι για την οικονομική ενίσχυση 

της Ομοσπονδίας. Τώρα που έχω το χαρτί αυτό μπορώ να σου πω. Είναι ότι 

31/5/13 πήρε 1.000 ευρώ και 31/12/13 πήρε άλλα 1.500 ευρώ, 2.500 ευρώ 

σύνολο πήρε το '13. Αυτά τα στοιχεία έχουμε στο Επιμελητήριο. Το '14 δεν 

μπορούσαμε να δώσουμε γιατί λόγω της μη υποχρεωτικής συνδρομής που 

υπήρχε όλη αυτή η διαδικασία με τα Επιμελητήρια που έγινε αυτό δεν δόθηκε 

το '14. Το θέμα του '13 έχει πάρει αυτά, να έχεις στα στοιχεία σου, να στο 

δώσω λιγάκι.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, το έχω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Η Δυτική Αττική δεν έχει πάρει τίποτα ούτε το '08 ούτε το '09 

ούτε το '10 ούτε το '11.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, έχω τις αποδείξεις. Είναι έναντι του '09. Από το '09 

μας χρωστάτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Είναι έναντι του '09 και το γράφετε και στο μπλοκ αποδείξεων 

εσείς, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο έχει υπογράψει εδώ, έτσι; Δεν έχω υπογράψει 

εγώ. Η απόδειξη στο μπλοκ είναι δικιά σας. Σας έχω δώσει το μπλοκ, εδώ έχετε 

υπογράψει. Και μάλιστα σας το έχει καταθέσει με απόδειξη απ' ό,τι μου λέει η 

γραμματέας εδώ πέρα, στο ΒΕΠ έγινε στις 24/12/13. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εναντι του '09; Ποιος μπορεί να το γράψει αυτο;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αμφιβάλλετε; Θα σας καταθέσω, αυτό εδώ είναι και το 

πρωτότυπο. Με συγχωρείς πάρα πολύ, Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να το δείτε, κ. Διευθυντά;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εδώ γράμματα ξέρετε. Διαβάστε το. 

Εχω και αντίγραφο. Τι γράφει; Είναι το μπλοκ της Ομοσπονδίας. Γράφει έναντι; 

Κι εσείς γιατί το παραλάβατε; Και πώς κόψατε απόδειξη και δώσατε έναντι του 

'09; Εσείς δηλαδή τι γράφετε στα χαρτιά σας μέσα, άλλα; Δηλαδή για το '09 και 

γράφετε για το '13, για το '14; Για να καταλάβω. Αυτό θέλω να μου πείτε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν έχουν πάρει άλλες Ομοσπονδίες καθόλου.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πέστε μας Πρόεδρε την άποψή σας τι θέλετε να κάνουμε κι 

εμείς θα το ... όπως μπορούμε. Πέστε μας εσείς. Εγώ σας εξηγώ και σας δείχνω 

τα χαρτιά της Ομοσπονδίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, θα ενημερωθείτε. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δηλαδή τι θέλετε να κάνει; Να κλείσει και η Ομοσπονδία; Να 

δούμε αυτό το χάλι που είναι εδώ πέρα το Επιμελητήριο; Να κλείσουν και τα 

σωματεία; Αν είναι αυτή η γραμμή να μας το πείτε ξεκάθαρα. Εμείς σας ζητάμε 

νομικά να μας πείτε γιατί απο το '09 δεν δίνετε χρήματα στην Ομοσπονδία. Από 

το '09 έχουμε να πάρουμε. Αν είχε πάρει η προηγούμενη Διοίκηση, γιατί αν 

θυμάστε και σε προηγούμενα συμβούλια που είχα αναφερθεί, ο προέδρος εδώ 

πέρα μας είχει πει ότι τότε να πούμε, γιατί δεν είχες στραφεί στην προηγούμενη 

Διοίκηση. Δηλαδή αν είχε κάνει ένα λάθος η προηγούμενη Διοίκηση τελειώνει, 

έτσι; Αν κάνετε ένα λάθος σήμερα η νέα Διοίκηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, το βάλατε το θέμα, θα πάρετε την απάντηση, θα 

απαντηθεί.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ακριβώς, θέλουμε να απαντήσετε να δούμε κι εμείς. Αλλά το 

θέλω γραπτώς, γιατί θέλω να ενημερώσω τα μέλη μου, έχω μεθαύριο 

συμβούλιο στην Ομοσπονδία και το θέλω γραπτώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Να μου στείλετε το έγγραφο, η επίσημη θέση του 

Επιμελητηρίου και από 'κει και πέρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την επίσημη την έχουμε στείλει και γραπτώς. Υπάρχει επίσημη 

θέση γι' αυτό. Υπήρχε και επιτροπή που συμμετείχατε που είχε γίνει για τις 

οικονομικές ενισχύσεις. Είχε γίνει συνάντηση για τις οικονομικές ενισχύσεις.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Και δώσατε τότε που εγινε η συνάντηση πριν δύο χρόνια με τον 

πρώην πρόεδρο, δώσατε για το '09.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο πρώην πρόεδρο; 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι ξεκάθαρο, κ. Μουστάκα, και να μην το ξαναλέμε. Αναδρομική 

καταβολή χρημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων δεν υπάρχει. Το συζητήσαμε 

στην Επιτροπή πριν δύο χρόνια. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αυτό που λέτε να μας το δώσετε γραπτώς. Γραπτώς το 

θέλουμε. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τα χρήματα που πήρατε αφορούσαν στο 2013.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Για το '13; Ωραία. Εμείς θα στραφούμε όπου είναι... Πρόεδρε, το 

θέλω γραπτώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Λοιπόν, μπαίνουμε στα θέματα ημερησίας διατάξεως. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Θα μου απαντήσετε και για τα άλλα θέματα, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρετε απάντηση γραπτώς.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ηθελα να ρωτήσω, αναδρομικά χρήματα δεν δίνουμε μόνο 

στην Ομοσπονδία, δεν δίνουμε στη ΓΣΕΒΕΕ, δεν δίνουμε πουθενά ή απλώς το 

λέμε τώρα έτσι για το λόγο του αληθές; Πώς το λέμε, πώς το εννοούμε; 

Δηλαδή, αν χρωστάμε, να μας πείτε και πόσα χρωστάμε και αν τα έχουμε δώσει 

αναδρομικά ή όχι. Γιατί αυτό το αναδρομικά δεν δίνουμε δεν με καλύπτει.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστά. Οταν ήσασταν μέλος της Διοίκησης έπρεπε να είχατε 

φροντίσει να δώσετε τα χρήματα το διάστημα εκείνο που ήσασταν μέλος της 

Διοίκησης. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα 

έσοδα των Επιμελητηρίων. Οι συνδρομές έχουν καταργηθεί, άρα αυτά τα οποία 

πρεσβεύετε ή προσβλέπετε να πάρετε ή προσβλέπουν πολλοί να πάρουν από το 

Επιμελητήριο δεν θα υπάρχουν, γιατί οι συνδρομές πλέον έχουν καταργηθεί, 

εντάξει; Δεν υπάρχουν πλέον συνδρομές. Υπάρχουν τέλη για το ΓΕΜΗ. Οι 

συνδρομές πλέον έχουν - δεν έχει σημασία ... Σημασία έχει ότι δεν 

προβλέπονται πλέον από το ΓΕΜΗ να ενισχυθούν οι Ομοσπονδίες. Και πρέπει να 

δούμε, για να μπορέσει κάποιος να σχεδιάσει από το τι θα κάνει το επόμενο 

διάστημα σε σχέση με τα οικονομικά θα πρέπει να δούμε η φετινή χρονιά πώς 

θα πάει. Γιατί όντως μέχρι τώρα είμαστε τουλάχιστον 30%-40% σε σχέση με 

πέρσι ως προς τα έσοδα, γιατί τα όσα προσδοκά κανένας από το ΓΕΜΗ μέχρι 

τώρα δεν έχουν έρθει. Υπάρχει μια ελπίδα να μαζευτούν χρήματα από τα τέλη 

ΓΕΜΗ μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που θα γίνουν τώρα για 

τις επιχειρήσεις.  

 Λοιπόν, συνδρομές όμως δεν καταβάλλονται, άρα δεν μπορεί κανένας να 

ζητήσει. Επίσης, έχουν σταματήσει όλες ακόμη οι οικονομικές ενισχύσεις προς 

κάθε σωματείο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το δικό μας Επιμελητήριο. Ισχύει 

σχεδόν σε όλα τα Επιμελητήρια. Υπάρχουν  Επιμελητήρια τα οποία τώρα δεν 

μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στις στοιχειώδεις ανάγκες τους.  

 Μισό λεπτό, Νίκο. Να ενημερωθείτε, παιδιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εκδήλωση είναι στο άλλο Επιμελητήριο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Απλά να ενημερωθείτε. Το Επιμελητήριο της Φλώρινας σταμάτησε 

να ... Μιλάμε και για μισθοδοσίες δηλαδή. Στα Γρεβενά αντιμετωπίζουν το ίδιο 

πρόβλημα. Στη Μακεδονία και άλλα Επιμελητήρια αντιμετωπίζουν το ίδιο 

πρόβλημα. Βλέπετε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για να δουν πώς θα 
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επανέλθει, αν θα επανέλθει η συνδρομή, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο 

και να σχεδιάσει κανένας τι χρήματα μπορεί να πληρώσει ως οικονομικές 

ενισχύσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, κ. Μουστάκα, εμείς ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, δεν το 

συζητάμε. Απλώς η πραγματικότητα είναι κι αυτή που σου λέει και ο 

διευθυντής. Οτι σήμερα τα Επιμελητήρια, από πέρσι πλέον, από πέρσι 

προσπαθούμε να κρατηθούμε όλα τα Επιμελητήρια και να δούμε τι θα γίνει. 

Εντάξει, το θέμα είναι κι εμείς εδώ πέρα οι βιοτέχνες δεν είμαστε απέξω. Αρα 

λοιπόν από 'κει και πέρα δεν έχουμε απέναντί σας κάτι ή απέναντι σε άλλα 

σωματεία. Μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Να πάει καλά οικονομικά το 

Επιμελητήριο και να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ισα ίσα την Ομοσπονδία σας κ. Μουστάκα, κάναμε συνάντηση με 

την Ομοσπονδία σας και εσείς ήσασταν εδώ πέρσι που κάναμε τη συνάντηση 

και συμφωνήσατε σ' αυτά τα ποσά που πήρατε και βεβαίως υπάρχει ένα θέμα... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Κάνατε λάθος, αν λέτε προσωπικά για μένα κάνετε λάθος. Εγώ; 

Με μένα συμφωνήσατε; Εγώ μια ζωή φωνάζω. Με τον πρόεδρο, τον πρώην 

πρόεδρο συμφωνήσατε. Κάνετε μεγάλο λάθος. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν ήταν ο Σιγάλας. Ο Μουστάκας ήταν. Μη μου λέτε τώρα, ο 

Μουστάκας ήταν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Οχι, Πρόεδρε, θέλω να μου απαντήσεις τώρα τα θέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια θέματα;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Τα θέματα που σας έβαλα. Δεν σας έβαλα μόνο για ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, να σας ενημερώσω ότι η κα Μιχοπούλου εχθές είχε ένα 

ατύχημα, δεν θα είναι εδώ και στο επόμενο θέμα, είχε μια μετωπική με το 
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αμάξι. Τώρα είναι καλά, περαστικά. Η κα Μιχοπούλου, η Οικονομική Επόπτης, 

είχε ένα ατύχημα εχθές γι' αυτό δεν θα είναι εδώ και στο επόμενο θέμα που 

είναι... 

 Τα υπόλοιπα θέματα, κ. Μουστάκα, δεν τα ξέρω απέξω, δεν τα γνωρίζω. 

Θα σας ενημερώσω.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν γνωρίζετε αν στείλατε επιστολή στην Περιφερειάρχη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το γνωρίζω, δεν θυμάμαι. Θα σας ενημερώσω.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Θέλω την επιστολή αν την έχετε στείλει, Πρόεδρε, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε με το 1ο θέμα. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 09/03/2015. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Β' Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι η κα Δημητροπούλου εδώ; Ο κ. Γιάγκας; Ο 

διευθυντής ο κ. Γιάγκας.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Σας έχει αποσταλεί η τροποποίηση. Αφορά μόνο προσαρμογές πλέον 

στις απαιτήσεις του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Επειδή καθορίστηκαν νέοι 

κωδικοί για να γίνονται σαφή τα έσοδα από το ΓΕΜΗ από διάφορες πηγές του 

ΓΕΜΗ. Είναι άλλα τα τέλη τήρησης της μερίδας ΓΕΜΗ και είναι άλλα τα τέλη 

από πιστοποιητικά ή από αντίγραφα τα οποία χορηγούμε. Και γι' αυτό έχουμε 

αναπροσαρμόσει τον προϋπολογισμό σύμφωνα με τις οδηγίες και του 

Υπουργείου και των εταιρειών που συνεργαζόμαστε μηχανογραφικά. Δεν είναι 

τίποτε άλλο δηλαδή, δεν έχει να κάνουμε ούτε με αύξηση ούτε με μείωση 

κονδυλίων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια ερώτηση; Ωραία, ψηφίζεται. Ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Στρατηγική Ανάπτυξη του Επιμελητηρίου και των Επιχειρήσεων. 

Εισήγηση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της 09/03/2015. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε μια επιτροπή εδώ του Επιμελητηρίου, υπήρχαν δυο τρεις 

συνεδριάσεις, το θέμα είναι "Στρατηγική ανάπτυξη του Επιμελητηρίου και των 

επιχειρήσεων".  

 Ηδη αλλάζει, ήδη καταρχήν να σας ενημερώσω ότι πάρθηκε μία απόφαση 

από την κυβέρνηση, υπάρχει ενημέρωση ότι οι εκλογές θα αναβληθούν το πιο 

πιθανό κάνα εξάμηνο γιατί είναι μέχρι τέλος του χρόνου να γίνει μια 

διαβούλευση γιατί θα αλλάξει η επιμελητηριακή νομοθεσία. Ζητάει κάποιες 

προτάσεις από εμάς, ίσως πρέπει να βάλουμε ένα θέμα, ένα Διοικητικό 
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Συμβούλιο με τις προτάσεις μας πλέον ή κάποιος συνάδελφος που θέλει να 

κάνει, γιατί μας έχουν ζητήσει κάποιες προτάσεις για την επιμελητηριακή 

νομοθεσία. Αν θέλει κάποιος συνάδελφος να προτείνει κάτι να το συζητήσουμε. 

Μας ζητάνε μάλιστα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, μας στείλανε ένα έγγραφο 

προχθές ζητάνε μέχρι 20 του μηνός απάντηση; Μέχρι 20 του μηνός θέλουν 

απάντηση. Μάλλον θα αναβληθεί αυτό το θέμα. Τώρα δεν είναι λογικό αυτό, 

δηλαδή μέσα σε 10 μέρες να συζητήσεις. Αλλά αν έχει κάποιος κάτι και θέλει να 

το θέσει άμεσα, να το βάλουμε σε μία ατζέντα, να δούμε κι εμείς τι ζητάμε. 

Ζητάει και η Κεντρική Ενωση, ζητάνε και τα άλλα Επιμελητήρια κι εμείς ως 

Βιοτεχνικό θα έρθουμε σε μία επαφή τα τέσσερα Βιοτεχνικά μήπως έχουμε 

κάποια εξειδικευμένα θέματα να βάλουμε ως Βιοτεχνικά Επιμελητήρια. Αλλά κι 

εσείς σαν Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων δέστε το αυτό στην επόμενη 

συνεδρίαση. Δηλαδή αν έχετε κάτι να θέσετε μέσα εκεί να ζητήσουμε να μπει 

μέσα στην Επιμελητηριακή νομοθεσία είναι κάτι που θα βοηθήσει αυτή την 

προσπάθεια. 

 Τώρα, αυτά είναι τα αποτελέσματα της επιτροπής που συμμετείχαν 

κάποιοι συνάδελφοι θα τα εισηγηθεί ο κ. Κωνσταντόπουλος που συμμετείχε και 

από τη Διοικητική στην επιτροπή.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα και από εμένα. Εύχομαι σε 

όλους χρονια πολλά, Χριστός Ανέστη, εύχομαι υγεία προσωπική, οικογενειακή 

και συνέχεια υγεία στις δουλειές μας γιατί όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι 

συγκοινωνούντα δοχεία, έχουν συνάφεια μεταξύ τους. Οταν πηγαίνουν καλά και 

τα δυο πάνε όλα καλά. 

 Με την από 9/3 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν κάποιοι 

συνάδελφοι μέλη επιτροπής ώστε να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο για τη 

διατύπωση θέσεων που αφορούν τη βιοτεχνία. Συνεδριάσαμε αρκετές φορές, 

επανήλθαμε, με της βοήθεια της κας Γκλεζάκου, του κ. Κυριακίδη, του κ. 
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Χαλόφτη δημιουργήσαμε ένα σχέδιο που πάνω σ' αυτό θα κουβεντιάσουμε 

σήμερα και θα μπορέσουμε να το στολίσουμε με νέες ιδέες, με καινούριες ιδέες 

από συναδέλφους και καλό θα είναι κάθε κομμάτι που κουβεντιάζουμε, καλό θα 

είναι να φωνάζουμε και κάποιο Γενικό Γραμματέα από κάποιο Υπουργείο να 

μπορεί να ακούει τις απόψεις μας και τις ιδέες μας. 

 Είναι γεγονός ότι πιστεύω ότι καταφέραμε κάτι, επανήλθαμε τρεις 

τέσσερις φορές όλα τα μέλη που οριστήκαμε στην επιτροπή, συμμετείχε ο κ. 

Πάλλας, η κα Μπούτση, ο κ. Δανέλης, ο κ. Νικολακάκης, ο κ. Μαθιουδάκης και ο 

ομιλών. Κάναμε κάποια διαβούλευση, νομίζω ότι θα το κουβεντιάσουμε τι 

ακριβώς έχουμε κάνει και εγώ προσωπικά θα ήθελα τις απόψεις σας να 

μπορέσουμε να το στολίσουμε αυτό το πράγμα.  

 Το πρώτο θέμα είναι οι κεντρικοί άξονες των προτάσεων του ΒΕΠ. 

Πρώτο είναι το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ζητάμε να υπάρχει ίση 

αντιμετώπιση με το χώρο των βιομηχανικών μονάδων στις χρεώσεις της ΔΕΗ 

και των λοιπών φόρων υπέρ τρίτων. 

 Δεύτερον είναι οι μη μισθολογικοί. Κόστος ασφαλιστικού και εισφορές. 

Να δοθεί ελευθερία μετά από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη για 

το μη μισθολογικό κόστος. Συγκεκριμένα, να δίδεται το σύνολο του μικτού 

μισθού στον εργαζόμενο και αυτός με τη σειρά του να καταβάλλει στον 

ασφαλιστικό φορέα τις εισφορές. Αυτό για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του 

συνολικού κόστους που βαραίνει τις επιχειρήσεις ως δεύτερη επιλογή 

προτείνουμε να γίνει απελευθέρωση στην επιλογή των επιχειρήσεων για 

ασφαλιστικο φορέα εντάσσοντας και την επιλογή για ιδιωτικό. Για τον τρόπο 

αυτό θα αναγκαστούν και οι δημόσιοι φορείς να αποκτήσουν ανταγωνιστική 

συνείδηση. Θα μπορούσε να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα στους νέους 

εργαζομένους τους να επιλέγουν εκτός του φορέα ασφάλισης του δημοσίου να 

επιλέγουν εγκεκριμένο από το Υπουργείο ιδιωτικό φορέα ασφάλισης, όπως και 
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στην Αμερική. Θα μπορεί για παράδειγμα να έχει την επιλογή για συνταξιοδοτικό 

πρόγραμμα μόνο από ιδιωτικο φορέα και φαρμακευτικό στο δημόσιο, σε 

προγράμματα επιλογής μετά από διαπραγμάτευση στον ιδιωτικό φορέα.  

 Τρίτον είναι η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. Οι βεβαρημένες εισφορές στον 

ΟΑΕΕ δεν ανταποκρίνονται στον βαθμό ανταπόδοσης ούτε καν σε σχέση με τα 

αντίστοιχα λοιπά Ταμεία της χώρας. Οι ήδη προτάσεις του φορέα προς τους 

ασφαλιζόμενους για πρόγραμμα μειωμένων καταβολών για περίοδο δύο ετών 

έχουν πυροσβεστικό χαρακτήρα και αντίκτυπο στο συνταξιοδοτικό τους. Η 

πρόταση η ανωτέρω στην ενότητα 2 θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα τη 

μείωση του κόστους για τον επιτηδευματία και αντίστοιχα ελάφρυνση για το 

Ταμείο.  

 Τέταρτο θέμα είναι η ρευστότητα της βιοτεχνίας. Εδώ θα μπορούσαμε 

επιγραμματικά να διαβάσουμε όλα αυτά, ο καθένας αν μπορεί να έχει μια ιδέα 

πάνω στα κομμάτια αυτά, στη ρευστότητα, στην ασφάλιση, μπορούμε να τα 

καταγράψουμε και να επανέλθουμε πάλι για να τα στείλουμε στις αρμόδιες 

υπηρεσίες.  

 Η ρευστότητα στη βιοτεχνία, οι πόροι από το ΤΕΠΥΧ για το ΕΤΕΑΝ όπως 

εφαρμόστηκε έχει μικρή ανταπόκριση στις επιχειρήσεις. Οι ίδιες οι τράπεζες 

διαχειριστές είναι γνωστό ότι μποϋκοτάριζαν την εφαρμογή των προγραμμάτων 

ρευστότητας. Ο φορέας διαχείρισης πλέον εάν είναι το ΕΤΕΑΝ να μην αποτελεί 

τροχοπέδη των επιχειρήσεων και να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των 

επιχειρήσεων. Η ρευστότητα απαιτείται άμεσα προς τις επιχειρήσεις. Τα 

αιτήματα των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες και το ΕΤΕΑΝ είχαν διάρκεια 

ανταπόκρισης άνω των 2 μηνών. Η ρευστότητα πέραν του  δανεισμού θα 

πρέπει να έχει και ανταγωνιστικό επιτόκιο. Επιτόκια ύψους 9% το 2014 και 

πλέον 12% έως 15% το 2015 δεν δημιουργούν ανταγωνιστική ανάπτυξη προς 

τις επιχειρήσεις. Ολα αυτά όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δάνειζε με 
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μηδενικό επιτόκιο και τώρα με 0,5% δεν είναι δυνατόν οι τράπεζες να 

διεκδικούν τέτοιου ύψους επιτόκια. 

 Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών προς τις τράπεζες. Τόκοι υπερημερίας. 

Συνάδελφοι, η λύση των 100 δόσεων είναι ορθή. Για να μην γίνει όμως η λύση 

πρόβλημα αναγκαία είναι τα εξής, κατά τη δική μου εκτίμηση: για τις 

επιχειρήσεις που είναι κόκκινες πρέπει να παγώσουν τα οφειλόμενα προς τις 

τράπεζες τα χρήματα που εισέπραξαν χωρίς τόκους και τόκους υπερημερίας που 

υπερδιπλασιάστηκαν, κούρεμα 50%. Εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει κούρεμα 

50% πρέπει το κράτος να αγοράσει τα δάνεια αυτά και να εγγυηθεί το 50%, το 

δε υπόλοιπο να έχει περίοδο χάριτος και επιτόκιο euribor συν μία μονάδα. Για 

κάθε εργαζόμενο πρέπει να χορηγηθεί το ποσό των 10.000 με μέγιστο ποσό τις 

150.000 τοκιζόμενο με euribor συν μία μονάδα σαν κεφάλαιο κίνησης. Δηλαδή 

έχεις έναν εργαζόμενο, να παίρνεις 10.000 κεφάλαιο κίνησης. Αν έχεις 10 να 

πάρεις 100.000. Μέχρι 150.000 μπορείς. Δηλαδή με αυτό τον τρόπο θα 

μπορέσει να γίνει μια ανάπτυξη, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να βάλουν 

μπροστά τη μηχανή. Βέβαια θα μου πείτε εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε 

ζητάμε λεφτά. Εν πάση περιπτώσει. Εμείς όμως έχουμε υποχρέωση και στον 

εαυτό μας και στα μέλη μας να δείξουμε οτι πραγματικά ασχολούμεθα και το 

πρόβλημα αυτό να το αναδείξουμε. 

 Αλλα θέματα είναι η φορολογία, εισφορές και τέλη. Εδώ θα καλέσω τον 

κ. Τάσο Πάλλα στο βήμα να μας αναπτύξει τα θέματα αυτά.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

Να προσθέσω κάτι σ' αυτό; Απ' ό,τι κατάλαβα είναι ιδέες που πρέπει να 

προωθηθούν, έτσι δεν είναι; 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, είναι ένας κορμός και παράλληλα δεν έχει 

τελειώσει. Παράλληλα ο καθένας με τις προτάσεις του να μπορέσουμε να το 

εμπλουτίσουμε.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Θα πρέπει λίγο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και κάποιους 

ανθρώπους που παράγουν και παρά την παθογένεια της βιοτεχνίας .... παρ' όλα 

αυτά είναι τυπικοί στις τράπεζες, φοβούμενοι να μην χάσουν την ρευστότητα, 

.... ο οποίος πληρώνω τα δάνειά μου και τους τόκους... Αν σταματήσω να 

πληρώνω την Alpha Bank, η οποία για μένα είναι η χειρότερη τράπεζα, θα έχω 

πρόβλημα με την Εθνική που δίνω, ρευστοποιώ τις εταιρείες μου. Αρα, λοιπόν, 

εγώ είμαι σε ένα δίκοπο μαχαίρι και προσπαθώ να έχω καλυμμένες μεν τις 

υποχρεώσεις στην τράπεζα για να έχω μια ρευστότητα.  Αυτό όμως στα τόσα 

χρόνια με έχει εξουθενώσει γιατί πληρώνω πραγματικά όπως λες 10% και 11% 

επιτόκιο. Αυτοί οι άνθρωποι σαν και μας που δεν είμαστε... δεν πρέπει να 

έχουμε ... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα έχεις κάποιο μπόνους. Πρέπει.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Δεν το αναφέρεις καθόλου.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Το γεγονός σήμερα... 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Θα πρεπει να το θέσεις κι αυτό. Οτι αυτοί οι οποίοι έχουν 

μεγάλο δανεισμό πρέπει να βοηθηθούν, να πάρουν, να ομαδοποιηθούν τα 

δάνειά τους και να πάρουν αντίστοιχο δάνειο με την εγγύηση του κράτους συν 

μία μονάδα.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να γυρίσει και το ΕΤΕΑΝ το παλιό, το ΤΕΜΠΜΕ 

και στη συνέχεια το ΕΤΕΑΝ να μπορέσει πάλι να γυρίσει.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Ναι, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά λέω ότι πρέπει και αυτούς τους 

ανθρώπους που είναι συνεπείς... (διάλογοι)  
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να το συμπεριλάβουμε, βεβαίως. Βεβαίως θα το 

συμπεριλάβουμε, πρέπει. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Το λέω σαν ιδέα να συμπεριληφθεί κι αυτό.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα το γεγονός ότι κάποιοι επιχειρηματίες σήμερα 

δεν είναι στο κόκκινο, είναι τυχεροί. Δεν επένδυσαν στις δύσκολες χρονιές από 

το '07 έως τώρα, έτσι; Αυτό είναι πλεονέκτημα, είναι καλό τουλάχιστον να μην 

έχεις χρέος σήμερα. Είναι μεγάλη ανάσα. Και αυτό γιατί το λέω. Πολλές 

επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο κόκκινο γιατί προηγουμένως ανέφερες κάτι με 

ένα πρόβλημα. Θα μπορούσε να σου επιβληθεί πριν από μερικά χρονια το 20%-

30% του τζίρου σου. Δηλαδή να σου πει η Εφορία 100.000 πρόστιμο, 150.000 

πρόστιμο. Αν δεν μπορείς να πληρώσεις μία δόση δύο, το δεύτερο χρόνο θα 

είχες 200. Θα πήγαινες κατ' ανάγκη στο κόκκινο ήθελες δεν ήθελες. Αυτή η 

παθογένεια λοιπόν της ελληνικής... 

ΠΑΛΛΑΣ: Να τα συζητήσουμε όλα μαζί στο τέλος;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στο τέλος όλα μαζί. Θέλω να πω αυτοί που είναι στο 

κόκκινο δεν φταίνε. Φταίει η πολιτεία που έχει οδηγήσει τον επιχειρηματικό 

κόσμο στο κόκκινο. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Εγώ είπα ότι πρέπει να βοηθηθούν αυτοί που ασφυκτιούν αυτή 

τη στιγμή και δεν ειναι στο κόκκινο. Είπα εγώ να μην βοηθηθούν;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοι μιλάνε ότι θα έχουν μπονους κ.λπ. αυτοί οι 

άνθρωποι που πραγματικά είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. 

 Τάσο, έχεις το λόγο. 

ΠΑΛΛΑΣ: Σ' ευχαριστώ Αντιπρόεδρε που άφησες τα πιο επίκαιρα και ζουμερά 

για μένα, δηλαδή το φορολογικό και το... γιατί είναι πραγματικά θέματα, τώρα 

βλέπετε με όλες αυτές τις συζητήσεις για τη συμφωνία κ.λπ., αυτά κυριαρχούν. 

Δηλαδή τα εργασιακά και τα φορολογικά. Και τα φορολογικά αφορούν εμάς και 
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εδώ έχουμε τους φοβερούς συντελεστές του 26% και του 33% και την τριπλή 

φορολόγηση. Δηλαδή πληρώνεις με αυτούς τους φοβερούς συντελεστές, 

ξαναπληρώνεις σαν φόρο επιτηδεύματος και πληρώνεις τρίτη φορά για το ίδιο 

εισόδημα σαν έκτακτη εισφορά. Δηλαδή η φορολόγηση είναι από 50% και 

πάνω, 60% και πάνω. 

 Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί, αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο και 

πολύ άμεσο, κάθε είδους έκτακτη εισφορά και κάθε είδους περαίωση. Τελεία και 

παύλα. Τέρμα οι περαιώσεις, τέρμα οι έκτακτες εισφορές. Αμεση κατάργηση της 

τριπλής φορολόγησης που είπα και πριν και σταδιακή μείωση των φορολογικών 

συντελεστών του 26% και 33%, με τη λογική οτι καμία υπερφορολόγηση δεν 

έφερε ποτέ περισσότερα έσοδα. Αντίθετα, συντελεί στη φοροδιαφυγή που για 

μας τους σοβαρούς, πιστεύω ότι είμαστε εδώ, για να είμαστε εδώ και να 

συμμετέχουμε στο Επιμελητήριο που έχουμε, δεν έχουμε λεφτά αλλά βλέπουμε 

προοπτική, δουλεύουμε, έχουμε κάποιες επιχειρήσεις που στέκονται κουτσά 

στραβά, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ο ανταγωνισμός από ανθρώπους που 

δεν πληρώνουν κι όλα αυτά. Αυτά σε σχέση με τους φόρους. 

 Τώρα, ένα ακόμα όχι πιο σημαντικό αλλά πολύ σημαντικό σίγουρα αλλά 

επίκαιρο γιατί είχε βάλει το Υπουργείο Εργασίας μέχρι τις 30 Απριλίου έδωσε 

παράταση και επειδή έχει μπλέξει και στις συζητήσεις με την τρόικα παίρνει όλο 

παρατάσεις, είναι το θέμα το εργασιακό. Το Υπουργείο έφερε ένα νόμο προς 

συζήτηση, προς διαβούλευση, το οποίο ουσιαστικά είναι το θεσμικό πλαίσιο που 

ίσχυε μέχρι το 2009. Δηλαδή αυτό που ονομάζει ελεύθερες συλλογικές 

διαπραγματεύσεις και εμείς επιμένουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με ελεύθερες 

συλλογικές διαπραγματεύσεις γιατί στην πραγματικότητα γίνεται ενας διάλογος 

κουφών για τα μάτια του κόσμου, πάει το σωματείο των εργαζομένων, τώρα 

σωματείο των εργαζομένων σε εισαγωγικά. Στον ιδιωτικό τομέα σωματείο των 

εργαζομένων δεν τους ξέρει η μάνα τους. Τα κόμματα τους έχουν διορίσει, 
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έχουν ψηφίσει πεθαμένοι, συνταξιούχοι κ.λπ., κανείς δεν ελέγχει τι γίνεται. Και 

φυσικά και τα δικά μας τα σωματεία δεν είναι και σε πολύ καλύτερη κατάσταση, 

πώς εκφράζονται οι ομοσπονδίες και πώς εκφράζονται τα πρωτοβάθμια 

σωματεία. Γίνεται λοιπόν ένας διάλογος κουφών, εμείς πάμε και λέμε δεν 

δίνουμε, γινοταν μέχρι το '09, δεν σας δίνουμε τίποτα, αυτοί λένε ζητάμε 40% 

και θεσμικά κ.λπ., ξέρουν ότι θα διαφωνήσουμε, πάμε στον ΟΜΕΔ. Αυτό είναι 

ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση. Ο ΟΜΕΔ ο οποίος είναι ένας οργανισμός 

με 50 Κατρούγκαλους και 50 Μητρόπουλους, όλοι δικτυωμένοι με αντίστοιχους 

πρωτοδίκες, βγάζει μία απόφαση. Αυτή η απόφαση δεν αλλάζει, είναι πιο ισχυρή 

απο το ευαγγέλιο και το κοράνι. Δεν αλλάζει ποτέ. Αποφάσεις του '50 

συνεχίζουν και προστίθενται επάνω και γίνεται ένα οικοδόμημα τρελό. Ο,τι 

σημαίνει αυτό για τις εργασιακές σχέσεις του 2015. 

 Αυτό είναι το καθεστώς των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Με το νόμο αυτό που εισηγείται το Υπουργείο γίνεται ολική επαναφορά, 

σημαίνει δηλαδή τι. Οτι θα πάμε μόλις ψηφιστεί και θα έρθει το σωματείο θα 

φέρει τη συλλογική σύμβαση του 2009 με ο,τι έχει μαζευτεί και θα πει από 'δω 

και πέρα μιλάμε. Και εν τέλει εμείς δεν θα συμφωνήσουμε και θα πάει στον 

ΟΜΕΔ και ένας δικηγόρος από τους γνωστούς εργατολόγους θα πάρει μία 

απόφαση η οποία θα είναι δεσμευτική. Και μετά θα πάει στον Υπουργό και ο 

οποίος αυτη την απόφαση, την οποία την έχουν πάρει ας πούμε 

εκπροσωπούμενοι εργοδότες εγώ κι άλλοι πέντε και οι εργαζόμενοι αυτός κι 

άλλοι τέσσερις από το κόμμα και με την υπογραφή του θα την κάνει 

υποχρεωτική για όλους μας. Αυτό είναι το καθεστώς που ίσχυε μέχρι το 2009 

και αν θέλετε και κατι πιο σημαντικό δεν είναι μόνον ότι πληρώνουμε 

παραπάνω. Εμείς θέλουμε να πληρώνουμε παραπάνω αυτούς που αξίζουν. Γιατί 

δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με μισθούς ας πούμε Αφρικής. Εχουμε 

μηχανήματα, θέλουμε να πάμε μπροστά. Ομως, θέλουμε να δίνουμε σ' αυτούς. 
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Αντίθετα, αυτό το καθεστώς σιγά σιγά από το '90 και μετά με τον ΟΜΕΔ, 

Οργανισμός Μεσολάβησης Διαιτησίας, επέβαλε την επετηρίδα του δημόσιου 

τομέα γιατί το μόνο κριτήριο που υπάρχει στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και 

μη μου πείτε τίποτε άλλο, είναι η επετηρίδα. Δηλαδή οι τριετίες και οι πολυετίες. 

Το δημόσιο πήγε στο ιδιωτικο κι έτσι καταστράφηκε και η παραγωγικότητα του 

ιδιωτικού τομέα. 

 Εγώ λοιπόν έχω ετοιμάσει ένα κειμενάκι το οποίο νομίζω θα το συζητήσει 

η Διοικητική Επιτροπή, σας το βάζω, το οποίο λέει: Το ΒΕΠ είναι υπέρ των 

ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων όπως αυτές ισχύουν σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες, διατηρούν αυτό το θεσμό, γιατί δεν τον διατηρούν όλες. 

Αλλά χωρίς τις κρατικές και κομματικές παρεμβάσεις και στρεβλώσεις που 

οδήγησαν στο παρελθόν το θεσμό αυτό στο ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή στον 

αυθαίρετο καθορισμό των αμοιβών της εργασίας χωρίς καμία αναφορά στις 

πραγματικές συνθήκες σε κάθε κλάδο.  

 Η διαπραγμάτευση αυτή πρέπει να γίνεται ελεύθερα ανάμεσα σε 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, χωρίς παρεμβάσεις 

τρίτων και απο μηδενική βάση λαμβανομένων υπόψιν των πραγματικών 

συνθηκών και προοπτικών του κλάδου. Κι εδώ προκύπτει το ζήτημα. Σου λέει, 

εργοδότες και εργαζόμενοι δεν τα βρήκαν και τι έγινε; Να βάλουμε έναν 

διαιτητή από πάνω, ένα χωροφύλακα. Λέω, εάν αυτή η λογική επικρατήσει 

παντού, εγώ δεν τα βρίσκω με τον νοικάρη μου και θέλουμε κι έναν τρίτο. 

Δηλαδή κάθε διαφορά που υπάρχει πρέπει να έχουμε έναν από πάνω, ο οποίος 

να μας επιβάλει τη γνώμη του. Δεν γίνεται ελεύθερη, δημοκρατική κοινωνία 

έτσι. Θα κάτσουν να τα βρουν μέχρι που θα τα βρουν. Εχουν κι οι δυο 

συμφέρον. Σε περίπτωση, λέω, που δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικές 

οργανώσεις, δεν θα πρέπει να αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη μορφή 
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διαπραγμάτευσης πέραν της κλαδικής σε επιχειρησιακό ή τοπικό επίπεδο κατά 

την ελεύθερη βούληση των μικρών.  

 Η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρών επιχειρήσεων. Το 98,5% είναι μέχρι 3 

άτομα. Τι κλαδικές διαπραγματεύσεις να κάνεις εκεί; Ποια σωματεία; Ποιος ξέρει 

πού, τι; Εγώ ξέρω τους δικούς μου. Μπορεί εμένα να βολεύει να κάνω στην 

επιχείρησή μου μια διαπραγμάτευση και μια σύμβαση. Γιατί πρέπει σώνει και 

καλά να μου καθίζεις ας πούμε την κλαδική; Οι μεγάλες επιχειρήσεις κάνουν 

εργοστασιακή.  

 Αρα, δεν υπάρχει αποκλειστικά ένας μόνος τρόπος διαπραγμάτευσης, ο 

κλαδικός, που βολεύει, έχει στόχευση. Βολεύει τα κόμματα. 

 Επίσης, η διαδικασία των ελεύθερων διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να 

νοθεύεται από εξωτερικές παρεμβάσεις εξωοικονομικών παραγόντων όπως ήταν 

στο παρελθόν ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ο οποίος ευθύνεται 

για την καθιέρωση μιας δημοσιοϋπαλληλικού τύπου επετηρίδας στις αμοιβές 

εργασίας.  

 Η ανάθεση της αποκλειστικής ευθύνης των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων στους εκπροσώπους των εργοδοτών και εργαζομένων θα 

έχει μακροπρόθεσμα ευεργετικές συνέπειες στην αντιπροσωπευτικότητά τους 

και στην επικράτηση ενός αρμονικού κλίματος στις επιχειρήσεις προς όφελος 

της εθνικής οικονομίας.  

 Αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση κάνω να μπει, που το ζητάει το 

Υπουργείο σαν άμεση θέση.  

 Αφήσαμε κάποιο άλλο, Αντιπρόεδρε, που δεν έχουμε; Α, μερικές γενικές 

παρατηρήσεις, ναι, συγγνώμη, τα είχαμε αφήσει. Μερικές σκόρπιες δηλαδή που 

δεν  ξέρουμε πού να τις εντάξουμε και αυτές είναι οι εξής: 
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 Πρώτον, η καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε κάθε επίπεδο, 

να μην βγαίνουμε και τρώμε εμείς οι βιοτέχνες το μισό μας χρόνο και παραπάνω 

τρέχοντας απο εφορία και σε τράπεζα και από 'δω κι από 'κει, κατάργηση της 

φυσικής παρουσίας του εργοδότη σε κάθε επίπεδο Διοίκησης. Η κατάργηση 

όλων των φραγμών στον ελεύθερο ανταγωνισμό με το άνοιγμα των 

επαγγελμάτων και όχι αυτό που γίνεται τώρα ξανακλείνουν τα επαγγέλματα και 

τα φαρμακεία πάλι στον Πειραιά θα γίνει το φοβερό το καλοκαίρι να κλείνουν 

μεσημέρια γιατί θέλουν να πάνε για μπάνιο κι εμείς όλο το καλοκαίρι να θέλουμε 

να πάρουμε ένα φάρμακο, κάθε μέρα, όχι Δευτέρα και Τετάρτη, κάθε μέρα να 

μην υπάρχει φαρμακείο στον Πειραιά γιατί έτσι αποφάσισε ο Φαρμακευτικός 

Σύλλογος. Και ευκολότερη πρόσβαση στην αποπληρωμή των κοινοτικών 

προγραμμάτων. Μέχρι κάποια χρόνια, το '07, '08 υπήρχε βελτίωση, από τότε 

υπάρχει κάθετη χειροτέρευση. Για να πάρεις ακόμα και πέντε φράγκα από την 

ΕΛΑΝΕΤ πρέπει να, κυριολεκτικά δηλαδή να φας περισσότερο χρόνο για τα 

χαρτιά. Και απαγόρευση αύξησης των δημοτικών τελών, επανεξέταση του 

ύψους των χρεώσεων απέναντι στις επιχειρήσεις, γιατί πολλοί χρεώνουν τις 

επιχειρήσεις και αλαφρώνουν τα σπίτια.  

 Υπάρχει κάτι που το ξεχάσαμε; Νομίζω τα είπαμε όλα και τα 9 σημεία. 

Αυτά όλα πιστεύω λοιπον ότι πρέπει, τα άμεσα δηλαδή φορολογικό, συλλογικές 

διαπραγματεύσεις πρέπει να βγουν, όλα πρέπει να βγουν σε επικεφαλίδες, αυτά 

τα άμεσα να πάνε στο Υπουργείο σαν θέση του ΒΕΠ έστω και δεν χρειάζεται 

παραπέρα επεξεργασία, σ' αυτό το επίπεδο μια χαρά είναι και για όλα τα 

υπόλοιπα ή και γι' αυτά αν θέλετε, να προγραμματίσουμε από τώρα μέχρι το 

χειμώνα, η συνεδρίαση του Ιουνίου θα είναι με θέμα μη μισθολογικό κόστος 

ξέρω 'γω. Η συνεδρίαση του Ιουλίου θα είναι με θέμα αυτό. Από τώρα θα 

καλέσουμε τους αντίστοιχους Υπουργούς και αν δεν θέλουν πιο κάτω, ώστε να 

γίνει εδώ μια πολύ αναλυτική συζήτηση και εμείς θα είμαστε εξοπλισμένοι και 
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αυτοί θα μας πουν τι θέλουν και θα τους πούμε κι εμείς πώς έχει η 

πραγματικότητα, γιατί πολλοί δεν έχουν περάσει το πόδι τους έξω από 

βιοτεχνία. 

 Εχουμε τίποτε άλλο, Αντιπρόεδρε; Ευχαριστώ πολύ.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Συνάδελφοι, αισθάνομαι την ανάγκη 

να καταθέσω τις σκέψεις μου - ναι, έχουμε χρόνο, δεν μας κυνηγάει κανένας. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Στη Γερμανία η χειροτεχνία και στο Βέλγιο ο ΦΠΑ είναι 6%. 

Στην Ιταλία και στην Ελλάδα είναι 22% και 23%.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ήθελα να πω δυο λόγια για τη χρηματοδότηση, γιατί 

πέρσι τέτοια εποχή το Μάη εδώ μέσα στο Επιμελητήριο στην παρουσίαση του 

προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμπόριο, μεταποίηση και 

τουρισμός, ήμουν εγώ εκείνος ο οποίος σηκώθηκα και υποστήριξα ότι το 

πρόγραμμα ήταν σε σωστή βάση κι ολα αυτά. Ενα χρόνο μετά, σήμερα αν 

ανατρέξει κανείς και δει ποιες επιχειρήσεις είχαν εγκριθεί και πάρει δυο 

τηλέφωνα τρία και δει για ποιο λόγο δεν υλοποιούν το πρόγραμμα, θα 

καταλάβει γιατί δεν υλοποιείται. Γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση από τις 

τράπεζες, γιατί για να πάει κάποιος σε μια τράπεζα να βάλει το 30% του ζητάει 

εγγυητική επιστολή και δεν υλοποιούνται τα προγράμματα, με αποτέλεσμα - θα 

πεις την άποψή σου, δεν έχει σημασία, μετά- τις τελευταίες δυο τρεις μέρες 

διάβαζα και στις εφημερίδες ότι τα χρήματα του ΕΣΠΑ που είναι για τη 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και για τη μεταποίηση και για τον τουρισμό 

και για τη γεωργία και για προγράμματα απασχόλησης τα έχει πάρει η 

κυβέρνηση και τα χρησιμοποιεί ώστε να πληρώνονται οι μισθοί, οι συντάξεις και 

δόσεις στο ΔΝΤ και κάπου αλλού, δεν ξέρω πού. 
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 Σίγουρα αν βάλει κανείς κατά προτεραιότητα τι πρέπει να κάνει η 

κυβέρνηση σίγουρα είναι αυτό που έκανε, έτσι; Δεν το συζητώ. Αλλά από την 

άλλη μεριά όμως και ένας βιοτέχνης που είτε χρεώθηκε είτε έβαλε την 

υπογραφή του και πήρε ένα μηχάνημα και δεν μπορεί να πάρει τα χρήματά του 

για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του δεν είναι ό,τι καλύτερο.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και δεν φταίει κι αυτός.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Του δώσανε την ευκαιρία να πάρει το πρόγραμμα, του 

δώσανε την έγκριση και μετά ερχόμαστε και του κόβουμε τα πόδια, γιατί δεν 

μπορεί να προχωρήσει η υλοποίηση. Και όχι μόνο αυτό, σας είπα πήραν και τα 

χρήματα και τα έχουν... πώς το λένε... Εγώ ήμουν ένας απ' αυτούς που 

υλοποίησα το πρόγραμμα, πρόλαβα και πήρα τα χρήματα, ειλικρινά το λέω, 

αλλά από 'κει και μετά έχω και 5-6 συναδέλφους που γνωρίζω που είναι σ' αυτή 

την κατάσταση, έτσι; Εχουν υποβάλει τα αυτά, έχουν κάνει και δεν μπορούν να 

πάρουν τα χρήματά τους.   

 Νομίζω ότι πρέπει να θιχθεί το θέμα και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή 

η κατάσταση γιατί, εντάξει, σήμερα λέμε αυτά και αύριο μπορεί να είμαστε σε 

άλλα πράγματα και γεγονότα, έτσι;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. Θυμάμαι ο συνάδελφος ο Αλεξόπουλος πριν 

τρία χρονια είχε πει, συνάδελφοι, ήρθε Αρμαγεδδώνας. Σπύρο, ο Αρμαγεδδώνας 

συνεχίζει την ολοκληρωτική καταστροφή όπως καταλαβαίνεις και τώρα νομίζω 

ότι είμαστε σε χειρότερη φάση απ' ό,τι ήμασταν πριν τρία χρόνια. Εύχομαι να 

ξεπεραστούν τα προβλήματα και να μπούμε σε τάξη όλοι. 

 Συνάδελφοι, αισθάνομαι την ανάγκη να πω δυο πραγματάκια, να 

καταθέσω τις σκέψεις μου και θα κάνω μια γενική κατάσταση στη σκέψη μου. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι ιθύνοντες σε Ελλάδα και Ευρώπη ότι η 

καταπολέμηση της ανεργίας περνάει μέσα από την ανάπτυξη των μικρομεσαίων 
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επιχειρήσεων. Είναι πλέον διεθνώς αποδεκτό ότι η ενίσχυση της μικρομεσαίας 

επιχειρηματικότητας διασφαλίζει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας απ' ό,τι οι 

μεγάλες δημόσιες ή ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό που είπε ο κ. Πάλλας, το 98% 

είναι έως τρεις υπαλλήλους, εργαζόμενους εν πάση περιπτώσει. Ιδιαίτερα στην 

ελληνική οικονομία που σε ένα μεγάλο βαθμό στηρίζεται στον τομέα των 

υπηρεσιών η μικρομεσαία επιχείρηση παίζει κομβικό ρόλο. Επομένως, 

οποιοδήποτε σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομίας μας που αναγκαστικά ως 

πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να έχει την απασχόληση, οφείλει να ξεκινήσει 

από την αναζωογόνηση της μικρομεσαίας επιχείρησης μέσα από ειδικά σχέδια. 

Το πιο βασικό είναι να ξεκινήσουν οι τράπεζες τις χρηματοδοτήσεις. Εδώ 

χρειάζεται μια γενναία μείωση, κούρεμα, από τα προηγούμενα του ιδιωτικού 

χρέους εκμεταλλευόμενοι και τα μηδενικά πλέον επιτόκια της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. 

 Ακολούθως πρέπει να ξεκινήσει η ελάφρυνση του Τειρεσία, αφού πρέπει 

να αυξηθεί η χρηματοδοτική βάση. Ταυτόχρονα, πρέπει οι τράπεζες να εισάγουν 

χρηματοδοτικά εργαλεία όπως η στήριξη νέων επιχειρήσεων, καινοτομικών 

σχημάτων αλλά και η χρηματοδότηση επενδυτικών σχημάτων απευθείας, με 

απευθείας συναλλαγή.  

 Σημαντικό επίσης είναι να προχωρήσουμε στη σύνταξη και την εφαρμογή 

τοπικών και κλαδικών σχεδίων ανταγωνιστικότητας, κάτι που απουσιάζει στη 

χώρα μας τουλάχιστον μετά από την μεταπολίτευση. Ακόμη και χρήματα να 

πέσουν στην αγορά από τις τράπεζες, αυτά σύντομα θα φύγουν στο εξωτερικό 

αν δεν ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά μας. Αν δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε 

πρώτες ύλες εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό 

χρειαζόμαστε επειγόντως εξειδικευμένα σχέδια ανταγωνιστικότητας ανάλογα με 

αυτά που συντάσσουν και εφαρμόζουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. 

Υπενθυμίζω ότι πίσω από την έκρηξη των γερμανικών εξαγωγών κρύβεται ένα 
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πολύ λεπτομερές σχέδιο ανταγωνιστικότητας που με σύνεση προχώρησε πριν 

από 11 χρόνια η κυβέρνηση Σρέντερ στην ατζέντα του 2000, πριν 20 χρόνια. 

Εμείς δεν σχεδιάζουμε τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια σήμερα και βάζουμε κάτω 

από το χαλί το σκουπίδι να το βρουν οι επόμενοι. Ετσι δεν προχωράμε. 

 Είναι απίστευτο που ακόμα η Ελλάδα ακόμη και μετά την κρίση 

βαδίζουμε χωρίς κανένα σχεδιασμό. Νομίζω πως τα Επιμελητήρια οφείλουν να 

πιέσουν, και το Επιμελητήριό μας με τη σειρά του, και να συνδράμουν στη 

σύνταξη τέτοιων σχεδίων και σε τοπικό και σε κλαδικό επίπεδο.   

 Οσον αφορά τα φορολογικά πρέπει να ξεχωρίζει η φορολογία των 

παραγωγικών τάξεων από τις μη, με μηδενική φορολογία στις παραγωγικές 

τάξεις από τα προηγούμενα. Οι προηγούμενες δεκαετίες, τις προηγούμενες 

δεκαετίες οι πολιτικοί μοίραζανε χρυσά αυγά. Οι σημερινοί πρέπει να 

ενδιαφερθούν για την υγεία της χήνας, συνάδελφοι. Πρέπει να  υπάρχει χήνα 

για να κάνει αυγουλάκι για να δούμε τι θα γίνει αργότερα, γιατί άμα 

σακατευθούν όλες οι επιχειρήσεις δεν θα έχουμε μέλλον. 

 Ως προς τη ρευστότητα είπα και προηγούμενα ότι η τράπεζα είναι 

αναγκαία, το ΕΤΕΑΝ να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε παλιά το ΤΕΜΠΜΕ. 

Επίσης, όσον αφορά τα θέματα βιοτεχνίας θα πρέπει η πολιτεία να μας 

συμβουλεύεται και δεν πρέπει να αποφασίζουν άλλοι για μας χωρίς εμάς. Αυτό 

είναι βασικο πιστεύω. 

 Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη ότι η πολιτεία να δώσει 

τα κίνητρα ώστε να διασωθούν οι επιχειρήσεις μας και το εργατικό δυναμικό της 

χώρας. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η κατάσταση της αγοράς είναι τραγική 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Ενωσης. Το πρώτο τρίμηνο του '95 

5.341 επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο και ... βιοτεχνία που να βάζει λουκέτο 

... Λοιπόν, οι 3.239 είναι ατομικές, οι 1.200 Ο.Ε., 392 Ε.Ε., 210 ΕΠΕ, 188 Α.Ε. 

Εκτιμάται ότι το α' εξάμηνο του '15 συνολικά λουκέτα θα ξεπεράσουν τις 8.500, 
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τουτέστιν 60 λουκέτα την ημέρα. Εύχομαι να διαψευστούμε όλοι κι εγώ βέβαια 

που το λέω και καλό θα είναι να υπάρξει ανάπτυξη και να ανοίγουν δουλειες και 

να έχουμε όλοι ό,τι καλύτερο. 

 Συνάδελφοι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό ήταν, έχει κάτι να 

συμπληρώσει κανένας; Ελπίδα έχουμε και άφθονη. Ελπίδα έχουμε. Ετσι 

ακριβώς. Θέλει να προσθέσει κάποιος συνάδελφος κάτι; 

          Ανακεφαλαιώνω τις θέσεις της Επιτροπής: 

1. Υψηλό Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Ζητάμε να υπάρχει ίση αντιμετώπιση με το χώρο των βιομηχανικών μονάδων 
στις χρεώσεις της ΔΕΗ και των λοιπών φόρων υπέρ τρίτων, 

2. Μη μισθολογικό κόστος-Ασφαλιστικές Εισφορές. 

Να δοθεί ελευθερία μετά από συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη για 
το μη μισθολογικό κόστος. Συγκεκριμένα, να δίδετε το σύνολο του μικτού 
μισθού στον εργαζόμενο και αυτός με τη σειρά του να καταβάλει στον 
ασφαλιστικό φορέα τις εισφορές. Αυτό για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του 
συνολικού κόστους που βαραίνει τις επιχειρήσεις. Ως δεύτερη επιλογή, 
προτείνουμε να γίνει απελευθέρωση στην επιλογή των επιχειρήσεων για 
ασφαλιστικό φορέα εντάσσοντας και την επιλογή για ιδιωτικό. Με τον τρόπο 
αυτό θα αναγκαστούν και οι δημόσιοι φορείς να αποκτήσουν ανταγωνιστική 
συνείδηση. Θα μπορούσε να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα στους νέους 
εργαζόμενους τους να επιλέγουν εκτός του φορέα ασφάλισης του δημοσίου να 
επιλέγουν (εγκεκριμένο από το Υπουργείο) ιδιωτικό φορέα ασφάλισης (όπως 
στην Αμερική). Θα μπορεί για παράδειγμα να έχει την επιλογή για 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μόνον από ιδιωτικό φορέα και φαρμακευτικό στο 
δημόσιο. Σε προγράμματα επιλογής μετά από διαπραγμάτευση στο ιδιωτικό 
φορέα.   

3. Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. 

Οι βεβαρυμμένες εισφορές στον ΟΑΕΕ δεν ανταποκρίνονται στο βαθμό 
ανταπόδοσης ούτε  καν σε σχέση με τα αντίστοιχα λοιπά ταμεία της χώρας. Οι 
ήδη προτάσεις του φορέα προς τους ασφαλισμένους, για πρόγραμμα μειωμένων 
καταβολών για περίοδο δύο ετών έχουν πυροσβεστικό χαρακτήρα και αντίκτυπο 
στο συνταξιοδοτικό τους. Η πρόταση ανωτέρω στην ενότητα 2 θα μπορούσε να 
έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του κόστους για τον επιτηδευματία και 
αντίστοιχα ελάφρυνσης για το ταμείο.  

4. Ρευστότητα της Βιοτεχνίας. 

Οι πόροι από το ΤΕΠΙΧ και το ΕΤΕΑΝ όπως εφαρμόστηκε είχε μικρή 
ανταπόκριση στις επιχειρήσεις. Οι ίδιες οι Τράπεζες διαχειριστές είναι γνωστό ότι 
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μποϊκοτάριζαν την εφαρμογή των προγραμμάτων ρευστότητας. Ο φορέας 
διαχείρισης πλέον, αν είναι το ΕΤΕΑΝ, να μην αποτελεί τροχοπέδη των 
επιχειρήσεων  και να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των επιχειρήσεων. Η 
ρευστότητα απαιτείται άμεσα προς στις επιχειρήσεις. Τα αιτήματα των 
επιχειρήσεων προς τις Τράπεζες και το ΕΤΕΑΝ είχαν διάρκεια ανταπόκρισης άνω 
των 2 μηνών. Η ρευστότητα πέραν του δανεισμού θα πρέπει να έχει και 
ανταγωνιστικό επιτόκιο. Επιτόκια ύψους 9% το 2014 και πλέον 12- 15% το 
2015 δεν δημιουργούν ανταγωνιστική ανάπτυξη προς τις επιχειρήσεις. Όλα 
αυτά όταν η ΕΚΤ δάνειζε με μηδενικό επιτόκιο και τώρα με 0,5% δεν είναι 
δυνατόν οι Τράπεζες να διεκδικούν τέτοιου ύψους επιτόκια.  

5. Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς Τράπεζες-Τόκοι 

Υπερημερίας. 

Πρόταση μας θα ήταν με νομοθετική ρύθμιση να αφαιρεθούν ή να μειωθούν τα 
καταχρηστικά επιτόκια ιδιωτών και επιχειρήσεων ειδικά μετά το PSI. Η μείωση 
δανειακών κεφαλαίων κατά 25% και αντίστοιχα η μείωση το λιγότερο 50% των 
καταχρηστικών επιτοκίων πιστεύουμε ότι θα είναι μια ουσιαστική ανάσα για το 
σύνολο της επιχειρηματικότητας. Δεν αποτελεί υγεία στην οικονομία η ευημερία 
και η χρέωση των βαρών των ΤΡΑΠΕΖΩΝ που ανήκουν  ΙΔΙΩΤΕΣ σε 
επιχειρήσεις και στο λαό και στον αντίποδα να παρουσιάζουν θετικά 
αποτελέσματα οι τράπεζες αυτές με αύξηση των κόκκινων δανείων. Πιστεύουμε 
ότι η παρέμβαση αυτή θα αποτελεί ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια στην 
επιχειρηματικότητα. Στο τέλος, μη βιώσιμη επιχειρηματικότητα έχει σαν 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει ανάπτυξη και τα κόκκινα δάνεια θα αυξάνονται 
συνεχώς. Θα αποτελεί επίσημη εσωτερική ΠΤΩΧΕΥΣΗ της χώρας.  

6. Φορολογία-Εισφορές-Τέλη.  

Πρέπει να εφαρμοστεί ένα σταθερό και απλό φορολογικό σύστημα.  
Παράδειγμα η Κύπρος. 
Για όλες τις εταιρείες ισχύει ενιαίος φορολογικός συντελεστής 10%, ο οποίος 
είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.    Επιπρόσθετα, διάφορες 
φορολογικές απαλλαγές ισχύουν κατά τον εταιρικό φόρο, όπως : Εξαιρέσεις 
όσον αφορά εισοδήματα από μερίσματα που λαμβάνονται από αλλοδαπές 
εταιρίες Εξαιρέσεις όσον αφορά εισοδήματα από τόκους υπό προϋποθέσεις 
Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση ζημιών Εισοδήματα από μόνιμες εγκαταστάσεις 
στο εξωτερικό εξαιρούνται από την επιβολή φόρου στην Κύπρο υπό 
προϋποθέσεις Εισοδήματα από κεφαλαιουχικά κέρδη που προέρχονται από την 
πώληση μετοχών ή άλλων αξιογράφων δεν υπόκεινται στον εταιρικό φόρο 
Εισοδήματα από εταιρικές αναδιοργανώσεις δεν υπόκεινται στο φόρο 
Φορολογική απαλλαγή φόρου που έχει πληρωθεί στο εξωτερικό. 
Ναυτιλιακές Εταιρείες Η Κύπρος θεωρείται ως ένα από τα ανταγωνιστικότερα 
ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο όσο αφορά τα κόστη εγγραφής και τους 
φορολογικούς συντελεστές.  Τα κέρδη από τη λειτουργία των κυπριακών 
εγγεγραμμένων σκαφών και τα μερίσματα από πλοιοκτήτριες εταιρείες δεν 
υπόκεινται σε επιβολή φόρου. Το εισόδημα που προκύπτει από τις 
δραστηριότητες διαχείρισης πλοίων υπόκεινται σε εταιρικό φόρο ύψους  4,25%. 
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Εναλλακτικά, η ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να επιλέξει όπως καταβάλει ποσοστό 
ίσο με 25% φορολογικό συντελεστή χωρητικότητας σκαφών υπό διαχείριση, 
εάν αυτό κρίνεται ευεργετικότερο.   Διεθνή Εμπιστεύματα Τα διεθνή 
εμπιστεύματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο τυγχάνουν ευρείας 
χρήσης ως εργαλεία του διεθνούς φορολογικού προγραμματισμού, παρέχοντας 
τα ακόλουθα φορολογικά πλεονεκτήματα:   Εισοδήματα και κέρδη του 
κυπριακού διεθνούς εμπιστεύματος που προέρχονται από πηγές εκτός Κύπρου 
εξαιρούνται από την επιβολή οποιουδήποτε φόρου στην Κύπρο υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. Μερίσματα, τόκοι και άλλα εισοδήματα που λαμβάνονται στο 
εμπίστευμα από κυπριακή εταιρεία διεθνών δραστηριοτήτων δεν υπόκεινται σε 
φόρο ούτε σε παρακράτηση φόρου. Τα κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν 
από τη διάθεση μετοχών ή άλλων αξιογράφων του εμπιστεύματος δεν 
υπόκεινται στην επιβολή φόρου. Αντίθετα, θεωρούμαστε η πρώτη δύναμη όσο 
αφορά τη σημαία και δεν εισπράττουμε κανένα φόρο. Αν εφαρμοστεί η 
ανωτέρω φορολόγηση για παράδειγμα θα μπορούσε να μειωθεί στο 50% αν τα 
πλοία με Ελληνική σημαία θα είχαν πλήρωμα κατ’ ελάχιστο το 80% του 
συνόλου του. Αυτό θα βοηθούσε στη μείωση της ανεργίας στη Ναυτιλία.  
Επί μέρους παρατηρήσεις: 
*Κατάργηση κάθε είδους έκτακτων εισφορών και περαιώσεων. Άμεση 
κατάργηση της τριπλής φορολόγησης (τέλος επιτηδεύματος, έκτακτη εισφορά) 
και σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών του 26% και 33%. 
Αφορολόγητο αποθεματικό για επενδύσεις. Κατάργηση κάθε είδους φόρου υπέρ 
τρίτων. 
*Απαγόρευση αύξησης των δημοτικών τελών και επανεξέταση του ύψους των 
χρεώσεων στις επιχειρήσεις. 
7.Συλλογικές Συμβάσεις-Ουσιαστική Αλλαγή ΟΜΕΔ (Η μέχρι σήμερα 
εμπειρία των Μελών μας από την λειτουργία του ΟΜΕΔ, όσο υπήρχε η 
δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, ήταν πως ο θεσμός της 
μεσολάβησης είχε υποβαθμισθεί και είχε μετατραπεί απλώς σε ένα διαδικαστικό 
υποχρεωτικό στάδιο προτού τα μέρη προσφύγουν στην διαιτησία. Ωστόσο, η 
μεσολάβηση είναι η διαδικασία αυτή που μπορεί και πρέπει να ενισχύσει τον 
ειλικρινή διάλογο μεταξύ των μερών και η διαιτησία να αντιμετωπίζεται ως 
εσχάτη λύση επίλυσης των συλλογικών διαφορών, καθώς αυτή δεν αποτελεί μια 
συλλογική συμφωνία, αλλά μια απόφαση ενός τρίτου προσώπου. Η ενίσχυση, 
λοιπόν, του θεσμού της διαιτησίας σε βάρος της μεσολάβησης αποβαίνει κατά 
την άποψη μας σε βάρος του κοινωνικού διαλόγου και των ελεύθερων 
διαπραγματεύσεων).  
Επί μέρους παρατήρηση: 
*Υποχρεωτική διαιτησία σε αστικές διαφορές μικρού ύψους για αποσυμφόρηση 
των δικαστηρίων, γρήγορη απονομή δικαιοσύνης και δραστικός περιορισμός των 
αναβολών. 
 
  8.Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης και Επαγγελματικής 
Κατάρτισης. 
Ως εκπρόσωποι των βιοτεχνικών επιχειρήσεων είμαστε οπαδοί της δυτής 
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εκπαίδευσης. Εκπαίδευσης που έχει εκλείψει στις μέρες μας και ως αποτέλεσμα 
να χάνονται τα τεχνικά επαγγέλματα στην τρέχουσα χρονική περίοδο.  
Χειροτεχνικά επαγγέλματα που πλέον μετά το κλείσιμο του ΕΟΜΜΕΧ έχουν 
μείνει άστεγα. Το Βιοτεχνικό επιμελητήριο μπορεί και πρέπει να έχει θεσμικά 
αυτό το ρόλο. 
Πιστεύουμε επίσης ότι το επίδομα ανεργίας να μετατραπεί σε επίδομα 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  Σε συνδυασμό με τα ήδη προγράμματα χρηματοδότησης θα δοθεί η 
ευκαιρία σε περισσότερες επιχειρήσεις να ωφεληθούν.  
Για παράδειγμα; Άνεργος που επιδοτείται με 300€ μηνιαίως θα λαμβάνει το 
επίδομα μόνον σε περίπτωση εύρεσης εργασίας από τον ΟΑΕΔ ή τον ίδιο. Η 
επιχείρηση θα μπορεί σε κάθε περίπτωση συνδυαστικά να υπαχθεί σε 
προγράμματα χρηματοδότησης εισφορών ή και συνολικής χρηματοδότησης. 
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα από την μία πλευρά ο άνεργος να μην 
απομακρύνεται από την αγορά εργασίας και να αποδυναμώνεται ψυχολογικά 
αυτός και το οικογενειακό του περιβάλλον και ο οργανισμός (ΟΑΕΔ ) θα 
εξοικονομήσει πόρους.  
Προτεραιότητα του ΒΕΠ είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
ποιότητας και τελικά της προστιθέμενης αξίας των σχετικών προγραμμάτων με 
στόχο την μέγιστη δυνατή τοποθέτηση ανέργων στην αγορά εργασίας και την 
προσαρμογή των εργαζομένων στις επερχόμενες αλλαγές μέσω της 
αναβάθμισης των προσόντων τους. 
Βασική προϋπόθεση είναι τα προγράμματα αυτά να ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες των ανέργων, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. 
Το ΒΕΠ αλλά και τα άλλα επιμελητήρια του κλάδου, πρέπει να μπορούν να 
διαδραματίσουν ένα νέο, περισσότερο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο, ως 
συνδετικοί κρίκοι μεταξύ της Πολιτείας, των επιχειρήσεων και του εργατικού 
δυναμικού. 
Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητες είναι: 

 Η κατοχύρωση της ενεργούς συμμετοχής του ΒΕΠ στο σχεδιασμό και 
ιδιαίτερα την εφαρμογή των προγραμμάτων προώθησης της 
απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και 
εργαζομένων στους κλάδους και την γεωγραφική περιοχή ευθύνης του. 

 Η συμμετοχή του ΒΕΠ στην ανάπτυξη συστημάτων, μηχανισμών και 
προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων  με 
βάση τα πλέον αποδοτικά διεθνή μοντέλα. 

 Η ανάπτυξη, εδραίωση και συμμετοχή του ΒΕΠ σε ένα σύστημα για την 
έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση των ελλείψεων και αναγκών σε 
δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα, με ενεργό συμμετοχή του ΒΕΠ 
για σημαντικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας  για τον 
τουριστικό τομέα. 

 Η αναβάθμιση της ποιότητας και η βελτίωση της εφαρμογής των 
προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης, με στόχο τη 
μεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα των νέων σε θέσεις εργασίας. 

 Η εκ των προτέρων κατανομή των διαθέσιμων σχετικών πόρων του νέου 
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ΕΣΠΑ σε τομείς της οικονομίας με έμφαση στους δυναμικότερους 
κλάδους και η εφαρμογή προγραμμάτων μέσω συμπράξεων της Πολιτείας 
με τα Επιμελητήρια και τους Κοινωνικούς Εταίρους. 

 
Το ΒΕΠ προτείνει επίσης την επανάληψη, για το προσεχές έτος, των 
εξειδικευμένων προγραμμάτων διατήρησης και προώθησης της απασχόλησης 
που εφάρμοσε ο ΟΑΕΔ την περίοδο 2010-12, μέσω των οποίων επετεύχθη η 
διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας. 
Το ΒΕΠ προτείνει την στοχευμένη παρέμβαση των προγραμμάτων διατήρησης 
της απασχόλησης σε κλάδους και δραστηριότητες για τους οποίους μπορεί με 
την εμπειρία του και τη  τεχνογνωσία που διαθέτει να μεγιστοποιήσει το 
αποτέλεσμα και να ανατρέψει το αρνητικό ισοζύγιο ανεργίας –απασχόλησης. 
Στα πλαίσια αυτά, το ΒΕΠ προτείνει την διεύρυνση όλων των προγραμμάτων 
ενίσχυσης της απασχόλησης στους αυτοαπασχολούμενους, σε επιλεγμένους 
παραγωγικούς κλάδους, και τις οικογενειακές επιχειρήσεις που απασχολούν 
μέχρι 2 άτομα.   
Επί μέρους παρατήρηση: 
*Ευκολότερη πρόσβαση, λιγότερες και ευέλικτες διαδικασίες για την συμμετοχή 
της βιοτεχνίες στο ΕΣΠΑ καθώς και άμεση αποπληρωμή των υλοποιούμενων 
κοινοτικών προγραμμάτων.  

 

 Συνάδελφοι, εγκρίνεται; Θα ξαναεπανέλθουμε; Εγκρίνεται; Πρόεδρε, 

εγκρίνεται;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τελείωσα είπα, εγκρίνεται. Πάμε.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, καληνύχτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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