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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ξεκινήσω λιγάκι με τις ενημερώσεις. Καταρχήν, ξεκινάμε με τα 

θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Να ξεκινήσω λίγο με μια ενημέρωση και να 

προχωρήσουμε μετά με τα προ ημερησίας και αυτό το σοβαρότερο θέμα που 

έχουμε. Απλώς να κάνω μία ενημέρωση. 

 Εχουμε υποβάλει μια πρόταση μαζί με την ΝΑΥΣΟΛΠ, που είναι 

θυγατρική του ΟΛΠ, μια πρόταση το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και η 

ΝΑΥΣΟΛΠ για έναν τίτλο προγράμματος, ένα τίτλο Ολοκληρωμένης Κατάρτισης, 

Εξειδίκευσης και Πιστοποίησης σε θέματα μετασκευών πλοίων για χρήση 

φυσικού αερίου ως κύριο μέσο καύσης, εγκατάστασης τμημάτων ελέγχου και 

μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων και συστημάτων διαχείρισης έρματος. Αυτά 

μέσω της ΝΑΥΣΟΛΠ το κάνουμε ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο να δώσουμε μια 

προοπτική στα ναυπηγεία μας και στις επισκευαστικές επιχειρήσεις σ' αυτή τη 

σύγχρονη τεχνολογία, γιατί όπως ξέρετε και μας ενημέρωσει, εγώ δεν είμαι στο 

κομμάτι της ναυτιλίας, ότι έχουν πρόβλημα πλέον τα πλοία, δεν μπαίνουν στις 

βόρειες θάλασσες όσα καίνε πετρέλαιο, τους έχουν απαγορεύσει και θέλουν 

καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον.  

 Θέλουμε την εξουσιοδότησή σας, εμείς κάναμε την πρόταση μαζί με την 

ΝΑΥΣΟΛΠ, απλώς ενημέρωση κάνουμε και φυσικά έχουμε και την 

εξουσιοδότησή σας γιατί την είχαμε πάρει, είναι από παλιά που είχαμε πάρει σαν 

Διοικητική Επιτροπή, είναι πράγματα που μακάρι να εγκριθούν, να αλλάξει λίγο 

το κλίμα, μακάρι να έρθει μια ισορροπία πλέον στην οικονομία μας και όλες 

αυτές οι προτάσεις να υλοποιηθούν και να υπάρχει και αυτή η βοήθεια στους 

εργαζόμενους και στους επιχειρηματίες και να ξαναπάρει ανάσα αυτό που λέμε 

ναυπηγοεπισκευή. Αυτό ήταν στην ενημέρωση. 

--------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, το σοβαρότερο θέμα που έχουμε να πούμε είναι αυτό που 

αντιμετωπίζει η χώρα μας, αυτό που συναντάμε σήμερα, αυτό που όλοι έχουμε 

προβληματιστεί, αυτό που εμείς που έχουμε επιχειρήσεις είμαστε 

προβληματισμένοι, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε 

συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Ανθρωποι που περιμένουν να πάρουν επιταγές, 

άνθρωποι που περιμένου να δώσουν επιταγές, άνθρωποι που κάνουν δουλειές, 

όπως υπάρχει ένας συνάδελφος τώρα το έθεσε πριν με δουλειές του ΕΣΠΑ τι θα 

γίνει, θα παραδώσουν δουλειές; θα πάρουν χρήματα; Αυτή η αγωνία δυστυχώς 

έρχεται πάλι σε μας, πάλι στη μεταποίηση, πάλι στη βιοτεχνία, πάλι στους 

ανθρώπους της εργασίας και της δουλειάς. Είμαστε εμείς που πρέπει να 

κουβαλήσουμε πάλι αυτό το σταυρό του μαρτυρίου, γιατί είναι σταυρός 

μαρτυρίου το να έχεις μια αβεβαιότητα, να μην ξέρεις τι θα γίνει αύριο, τι θα 

κάνεις με το προσωπικό σου, τι θα κάνεις με τις υποχρεώσεις σου, τι θα κάνεις 

με όλα αυτά και ποιο θα είναι και το μέλλον σου. Και ίσως άλλη μια φορά 

ευνοηθούν όλοι αυτοί που τόσο όμορφα κι ωραία βγάλανε τα χρήματά τους 

έξω, δεν έχουν προσφέρει το παραμικρό στη χώρα, δεν έχουν δημιουργήσει 

ποτέ μια θέση εργασίας και δυστυχώς βγαίνουν σήμερα και κάνουν 

πατριδοκαπηλία παντού, σε όλα τα μέσα και όπου υπάρχει μιλάνε για... είναι 

πατριώτες. Και αυτή την ξεφτίλα που είδαμε στη Βουλή πλέον ότι να 

προσπαθούν κάποιοι να πείσουν ότι είναι πιο πολύ Ελληνες από κάποιους 

άλλους. 

 Αυτά πρέπει να σταματήσουν, εμείς θέλουμε μία ενότητα, θέλουμε μία 

ομοψυχία, θέλουμε να βγει μπροστά η επιχειρηματικότητα και ζητάμε να 

δουλέψει η ψυχή του Ελληνα και μέσα από δουλειά και παραγωγή να 

ξαναβγάλουμε τη χώρα μας μπροστά και να την πάμε ψηλά. Δεν θέλουμε να 

ψάχνουμε αόρατους εχθρούς, πιστεύω να... Δεν θέλω να πάρω και θέση ως 

Επιμελητήριο γιατί είπαμε και με τα άλλα Επιμελητήρια να μην πάρουμε θέση. 
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Απλώς, να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου και να πούμε ότι είναι 

υποχρεωμένοι, δεν ξέρω τι θα κάνουν, όλοι μαζί αύριο το πρωί πρέπει οι 

τράπεζες να είναι ανοιχτές. Αύριο το πρωί πρέπει να ξαναδουλέψει η αγορά. 

Αύριο το πρωί πρέπει εμείς που παραμείναμε και κρατήσαμε τα μαγαζιά μας και 

τις δουλειές μας να έχουμε ένα πνεύμα αισιοδοξίας. Αύριο να μας πουν ότι, 

κύριοι, ναι, εσείς θα πάρετε ένα πριμ, θα πάρετε μία, μισό τα εκατό, μία 

μονάδα, μία επιδότηση γιατί κρατηθήκατε, πληρώνατε τις υποχρεώσεις σας, 

ήσασταν συνεπείς, εσείς πρέπει να πάρετε κάτι, ένα ευχαριστώ, ένα ηθικό 

ευχαριστώ και όχι να μιλάνε πάλι για φορολογίες, για έκτακτες εισφορές και έξω 

τα δις φεύγουν έξω, απεριόριστα, ανεξέλεγκτα, χωρίς κανέναν έλεγχο.  

 Πιστεύω ότι αυτό που ξέρουμε να κάνουμε εμείς θα το κάνουμε, εμείς θα 

δουλεύουμε αλλά με απογοήτευση δεν μπορούμε να δουλέψουμε ούτε να 

αποδώσουμε όπως πριν. Και κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, δεν πρέπει να 

πάρουμε καμία απόφαση, πρέπει να δούμε τις εξελίξεις. Τη μόνη απόφαση που 

πρέπει να πάρουμε εγώ πιστεύω για να μην μπούμε στις διαδικασίες γιατί 

υπάρχουν και τάσεις πολιτικές, όλα αυτά, να μην το μπλέξουμε πολιτικά το 

πράγμα, να πάρουμε μια θέση μόνο ότι ζητάμε ενότητα, ζητάμε ομοψυχία και 

ζητάμε με οποιονδήποτε τρόπο να βρουν τρόπο με το συμφέρον της χώρας 

φυσικά, όχι εις βάρος του συμφέροντος της χώρας, να είναι αύριο το πρωί οι 

τράπεζες ανοιχτές. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, πρέπει να το κάνουν. Αυτή πρέπει να 

είναι η θέση μας.  

 Και πάλι έχετε το λόγο, συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε αυτό το διάλογο. 

Ποιος συνάδελφος θέλει το λόγο; Ο κ. Πάλλας. 

ΠΑΛΛΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι, νιώθω πολύ περίεργα αυτές τις μέρες, 

γιατί κλείνω τα 60 αυτό το καλοκαίρι. Εχω δουλέψει από 6, 7, 8 χρονών παιδί, 

δεν έχω κάνει διακοπές, ανακατεύθηκα με τα πολιτικά τον καιρό της δικτατορίας 

με ρίσκο της ζωής μου τέλος πάντων κι από 'κει και μετά στο χώρο των 
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βιοτεχνών πιστεύω ότι έχω μια εμπειρία. Και πίστευα ότι κάποια πράγματα σ' 

αυτή τη χώρα πια μετά από τόσα χρόνια είναι παραδεδειγμένα ας πούμε, ότι δεν 

μπορείς να κάνεις κράτος με κρατικές επιχειρήσεις. Δεν μπορείς να στήσεις ένα 

σύγχρονο κράτος με χιλιάδες δημόσιους υπάλληλους. Δεν μπορείς να είσαι 

έρμαιο των συντεχνιών. 

 Κάποια πράγματα που μετά από τόσα χρόνια θεωρώντας τα πια δεδομένα 

τα βλέπω να επανέρχονται. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είχα την τύχη να 

ταξιδέψω πολλές φορές, ελάχιστες φορές με έξοδα του Επιμελητηρίου, τις 

περισσότερες φορές με έξοδα δικά μου, να συμμετάσχω σε δεκάδες συνέδρια, 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυο φορές σαν εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων, 

επί 7 χρόνια εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, 

στην πιο σημαντική του επιτροπή, θέλω να πω δηλαδή - δεν θέλω τώρα... εγώ 

τελειώνω πια. Δεν θέλω να πω τίποτα για... Θέλω να πω ότι έχω μια, πιστεύω 

ότι έχω μια γνώση, ρε παιδί μου, του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.  

 Πριν από δύο χρόνια είχαμε κάτσει σε ένα τραπέζι με τον Σούλτς,  τότε 

ήταν πρόεδρος της σοσιαλιστικής ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, τώρα είναι 

πρόεδρός του, και κάτσαμε ένα ολόκληρο βράδυ και μιλούσαμε και πίναμε και 

λέγαμε για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, ένας άνθρωπος που είχε όλη την 

κουλτούρα της Ευρώπης ας πούμε, τον πολιτισμό της Ευρώπης μέσα του, φίλος 

της Ελλάδας, προοδευτικότατος άνθρωπος, αριστερός σοσιαλδημοκράτης. Ο,τι 

άλλο ήρθε στην Ελλάδα από το '80 και μετά που θυμάμαι, που ήταν λίγο πολύ 

μια ισορροπημένη αλλά λίγο αυταρχική δημοκρατία, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η δημοκρατία, ένα σωρό ζητήματα εκδημοκρατισμού που 

μπήκανε στην Ελλάδα, όλα αυτά ήρθαν από την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η 

συνέχεια του πολιτισμού του αρχαίου κατά κάποιο τρόπο, μαζί με το Ρωμαϊκό 

βέβαια και άλλα πολλά, αλλά είναι αυτή που δημιούργησε τη μουσική, τη 

φιλοσοφία και αν θέλετε μερικοί επειδή φοβούνται να πουν τη λέξη, η Γερμανία, 
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η κεντρική Ευρώπη, εκεί είναι ο πυρήνας του σύγχρονου. Δεν μπορεί να τα 

μηδενίζουμε όλα αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε ποια Ευρώπη; Εμείς ανήκουμε...  

 Τέλος πάντων, για να το πάμε και πιο οικονομικά, Μεσογειακά 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα. Ασχετο. Κάνανε οι αγρότες κάποια τέτοια. Τα 

ξέρουμε όλα, τα καταδικάσαμε, το συντεχνιακό κράτος. Τα μεγάλα έργα 

επενδύσεων που γίνανε στις υποδομές, οι δρόμοι, το μετρό, το αεροδρόμιο, τα 

50 και πάνω δις, αυτό που λέμε σήμερα ΕΣΠΑ, τα λέγαμε Β', Γ' Κ.Π.Σ. Είχα κι 

εγώ την τύχη με κάποια από αυτά τα λεφτά να πω σε έξι προγράμματα και να 

εκσυγχρονίσω την επιχείρησή μου. Αλλιώς δεν θα υπήρχα. Θέλω να πω όλα 

αυτά δεν μηδενίζονται και πάνω απ' όλα η Ελλάδα το πρώτο Σύνταγμα που 

έκανε στην Επίδαυρο το 1823 πήρε το πιο προοδευτικό σύνταγμα τότε της 

εποχής, το γαλλικό και το εφάρμοσε στην Ελλάδα. Δηλαδή έγιναν οι ιδρυτικοί 

πατέρες, πώς το λένε, της Ελλάδας, ήταν τα δυτικά πρότυπα της δημοκρατίας 

εφάρμοσαν. Η Ελλάδα έχει μια... ήταν Ανατολή και έγινε Δύση 200 χρόνια. Αυτά 

τα πράγματα δεν μπορεί κάποιοι ανιστόρητοι να λένε τώρα ξαφνικά, ποιοι είναι 

αυτοί, μόνο εμείς έχουμε δίκιο. Ποιοι αυτοί, δηλαδή μια κομματική ηγεσία και 

όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι; Αχρηστος ο ένας, άχρηστος ο άλλος. Δεν υπάρχει 

τίποτα, η Ευρώπη δεν είναι τίποτα. Θεσμοί, διαπραγματεύσεις. Εκεί είναι η 

ουσία της δημοκρατίας. Ολα αυτά τα μηδενίσαμε. Γιατί; Γιατί ζητάμε λεφτά 

χωρίς αντάλλαγμα. Γιατί έτσι μάθαμε τόσα χρόνια.  

 Θέλω να πω δηλαδή είμαι βαθύτατα απογοητευμένος. Σαν να είναι μια 

αποτυχία της ζωής μου ας πούμε ότι κάποια πράγματα δεδομένα 

αμφισβητούνται. Και τέλος πάντων, τώρα που έχουμε φτάσει σε ενα κρίσιμο 

σταυροδρόμι, δηλαδή έχουμε μπει σε ένα δρόμο που δεν έχει, μια κατηφόρα 

που πολύ δύσκολα θα σταματήσει, ψάχνω  κι εγώ να βρω πώς θα σταματήσει 

αλλά μην το κάνουμε χειρότερο. Και τα πράγματα δυστυχώς πάνε χειρότερα. 

Ξεκινήσαμε με κάτι ταρζανιές στη διαπραγμάτευση. Φτάσαμε να κλείσουν οι 
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τράπεζες. Δεν το είχα ζήσει εγώ αυτό, έλεγα ότι δεν θα το ζήσω ποτέ. Τώρα 

σήμερα δεν μπορούν να πληρώσουν τις συντάξεις. Την προηγούμενη βδομάδα 

για να πληρώσουν τις μισές συντάξεις κουρέψανε όλα τα ταμεία. Εχουν βάλει 

χέρι στο ΕΣΠΑ που είναι παράνομο. 95% κοινοτική χρηματοδότηση, 5% εθνική. 

Εχουν βάλει χέρι σ' αυτά τα λεφτά. Εχουν να πληρώσουν από αρχές Απριλίου 

και απ' ό,τι μου λέγανε που τους πήρα εκεί δεν θα πληρώσουν τίποτα. 

Περιμέναμε, ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ενωση, 35 δις αναλογούν στην Ελλάδα φέτος 

μόνο απο το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, πέρα απ' τα άλλα, λεφτά 

κοινοτικά τα οποία το παλεύαμε τοσα χρόνια. Λέγαμε η Ευρώπη δεν έχει, είναι 

λιτότητα. Λένε όχι, δεν είμαστε λιτότητα. Βάζουμε το πρόγραμμα, τυπώνουμε 

λεφτά σαν την Αμερική, μοιράζουμε για να πάρει μπρος η ανάπτυξη. 87 δις 

μέχρι το Σάββατο είχαν εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα τα λεφτά των 

καταθέσεων που φύγανε από 'δω. Χωρίς αυτά τα λεφτά, δεν λέω να τα 

επιστρέψουμε, προσέχτε, δεν λεώ να επιστρέψουμε αυτά τα 87 πίσω, οι 

τράπεζες έχουν αυτη τη στιγμή γύρω στα 100 με 110 δις. Κανονικά, με τους 

κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης τους ελληνικούς η σχέση χορηγήσεων και 

καταθέσεων είναι τελειωμένες, πρέπει να κλείσουν αύριο όλες οι τράπεζες χωρίς 

αυτά τα λεφτά. Και ξαφνικά αυτά τα λεφτά λέμε δεν θέλουμε γιατί είμαστε 

εθνικά υπερήφανοι. 

 Εγώ δεν είδα κανέναν Αλβανό τον καιρό του Χότζα που ήρθαν εδώ να 

μου πλένει τα τζάμια και να μου λέει οτι είμαι εθνικά υπερήφανος. Τώρα πήραν 

κι αυτοί μπροστά και οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι και έχουν 7%-8% ανάπτυξη 

το χρόνο και μαζεύουν όλες τις ξένες επενδύσεις με 10% φόρο κι εμείς θέλουμε 

το φόρο το 26%, όταν πήγε το 26% τρελαθήκαμε εμείς. Λέγαμε 26% φόρο; 

Είναι δυνατόν; Και τώρα το 26% θέλουν να το κάνουν 29% γιατί λέει 

φορολογούν τον πλούτο, τον πλούτο το δικό μας, το μεροκάματό μας. Και 

100% προσαύξηση. Δηλαδή, τι να πω; Αυτή είναι η αντιπρόταση. 
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 Φωνάζανε μια ζωή μειώστε τις στρατιωτικές δαπάνες και τώρα λέει, εμείς 

θα πειράξουμε τις στρατιωτικές δαπάνες; Αριστερά που να μη θέλει να μειώσει 

τις στρατιωτικές δαπάνες δεν έχω ξαναδεί στην Ιστορία, θα τρελαθώ δηλαδή! 

Εθνικιστική Αριστερά υπέρ των στρατιωτικών δαπανών! Να λέει η Μέρκελ  

μειώστε τις στρατιωτικές δαπάνες, οχι, εμείς θα βάλουμε φόρο αντί γι' αυτό. 

Αντί να μειώσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες θα βάλουμε φόρο στον πλούτο, 

λέει. Τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι πλούτος. Οι επιχειρήσεις και όταν λέμε 

κέρδη δεν είναι οι ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες παίρνουν τα μερίσματά τους, 

φορολογούνται. Η επιχείρηση όταν έχει κέρδος είναι καλό για τη χώρα. Μικρή 

μεγάλη, δεν έχει σημασία. Πράγματα αυτονόητα που θεωρώ ότι εμείς εδώ 

τουλάχιστον έπρεπε να τα είχαμε λύσει ξαναγυρνάνε και λέμε, βάλε φόρους, 

ρίξτε ρε παιδιά φόρους. Ποιος θα πληρώνει αυτό το αδηφάγο κράτος, το οποίο 

είχε μειωθεί και τώρα ξαναμεγαλώνει και ο σκοπός είναι να μεγαλώσει, να 

πάρουμε τα λεφτά να πάρουμε κι άλλους! Πήραμε την ΕΡΤ! 3.000! Λες και 

θέλαμε κανάλι! Και τώρα έχουμε τρία κανάλια για να κάνουν προπαγάνδα την 

κατάλληλη στιγμή! Πάρε υπαλλήλους, πάρε τις καθαρίστριες, κράτα και τις 

παλιές. 420 καθαρίστριες σε κάθε Υπουργείο. Ελεος! 

 Δηλαδή έχουν άδικο όσοι τα λένε; Αυτή τη χώρα φτιάχνουμε; Αυτό 

θέλουμε να κάνουμε πια το 2015; Εντάξει, άμα θέλουμε αυτά και πιστεύουμε 

ότι υπάρχει κάποιος να μας δώσει κάτι, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα, τέλειωσα.  

 Διάβασα σήμερα ένα πολύ σημαντικό άρθρο. Πολύ αναλυτικό, μια 

μελέτη. Τι σημαίνει νόμισμα, τι σημαίνουν όλα αυτά, με διαφώτισε εμένα. Το 

έχει γράψει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Χρυσόγονος. Αναλυτικότατο. Το έχει 

στείλει στον Πρωθυπουργό και λέει εκεί τι σημαίνει, τι θα γίνει στην Ελλάδα αν 

γίνει αυτό που πάει να κάνει με το δημοψήφισμα. Τελειώνω, ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, Τάσο. Ο κ. Κανακάκης. 
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ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Επειδή η εισήγηση του Επιμελητηρίου δεν είχε βαθύ 

περιεχόμενο για να τοποθετηθούμε επί των θεμάτων που απασχολούν την 

ελληνική κοινωνία και τον τόπο μας, δεν είχα σκοπό να πω κάτι ιδιαίτερο αλλά 

μου έδωσε το δικαίωμα ο προηγούμενος ομιλητής, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη 

του και την παρότρυνσή του να αναγνωρίσουμε το χρέος που έχουμε στους 

νταβατζήδες μας.  

 Απ' ό,τι κατάλαβα είναι βαθιά πολιτικοποιημένος ο συνάδελφος, 

προέρχεται από ένα χώρο που κατέστρεψε την Ελλάδα τα τελευταία 20-30 

χρόνια, συγχαρητήρια. Είναι με τη Βουλγαρία που βρίσκεται στην ανάπτυξη με 

συντάξεις 190 ευρώ και μηνιάτικο 260 που έγινε τώρα γιατί ήταν 180. Αν 

θέλουμε μια τέτοια Ελλάδα των 260 ευρώ το μήνα μισθό και 180 σύνταξη, δεν 

χρειάζεται να ψαχνόμαστε πολύ, την έχουμε και μόνοι μας, έτσι; Είναι το μόνο 

εύκολο. 

 Η διαρκής φτώχεια που μας έχουν επιβάλει μπορεί να συνεχιστεί είτε με 

νταβατζήδες είτε χωρίς νταβατζήδες. Το λοιπόν, έχω την άποψη ότι εμείς σαν 

μικρομεσαίοι δεν πρέπει να είμαστε ούτε με τον αστυφύλαξ ούτε με τον 

χωροφύλαξ. Ο τόπος μας έχει φτωχύνει. Ούτε 8 δις μπορεί να πληρώσει 

ετησίως ούτε 11 δις. Με 1.800.000 ανέργους, με 400.000 μικρομεσαίους 

επιχειρηματίες να έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους, από πού θα πληρώσουμε, από 

πού θα πληρώσουμε 11 δις ετησίως; Πουλώντας όλα τα φιλέτα της δημόσιας 

γης και των δημόσιων επιχειρήσεων δεν μαζεύουμε 10 δις. 11 ζητάνε για φέτος. 

Και αν τα πουλήσουμε όλα αυτά, όλα αυτά αν τα πουλήσουμε μετά δεν θα 

μείνει από πού θα εισπράττει από το έρημο Δημόσιο ούτε ένα ευρώ. Θα πρέπει 

να τα πληρώνουμε όλα οι φορολογούμενοι πολίτες. Ούτε έχουμε δυνατότητα οι 

επιχειρήσεις που επιβιώνουμε με τόση δυσκολία να πάνε να πληρώνουν 29% 

φόρο και 100% προκαταβολή του επόμενου. Ούτε ο αγρότης μπορεί να 
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πληρώνει 29% φόρο που μέχρι προχθές ζούσε με επιδοτήσεις και ξαφνικά να 

φορολογείται με 29%. 

 Εν πάση περιπτώσει, πρέπει όταν προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες 

κατευθύνσεις να μην μας τρώει η λύπη και ο φόβος. Να μπορούμε να σταθούμε 

σε ένα επίπεδο, να αντισταθούμε, να παλέψουμε για τον τόπο μας, για τις 

επιχειρήσεις μας, για την οικογένειά μας. 

 Η ΝΑΥΣΟΛΠ που είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος για κάποια συνεργασία 

έχει δοθεί, σημερινή ενημέρωση, έχει δοθεί εντολή από το ΤΑΙΠΕΔ να κλείσει. 

Ναι και η ΝΑΥΣΟΛΠ και η άλλη εκεί με τα logistics διότι έβαλαν στη λειτουργία 

που δεν λειτουργούσαν 1 εκατομμύριο ευρώ τον ΟΛΠ ζημία και έχει δοθεί 

εντολή να κλείσει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ας κάνουμε την προσπάθεια και 

ό,τι προκύψει.  

 Υπάρχει φόβος στα Επιμελητήρια και γι' αυτό δεν προσπάθησαν πιστεύω 

να πάρουν μια σαφέστατη θέση απενάντι σ' αυτά που συμβαίνουν. Οχι στο 

Επιμελητήριό μας, στα Επιμελητήρια γενικότερα. Η άποψή μου είναι ότι το δικό 

μας Επιμελητήριο να σταθεί πρωτοπόρο, να καλέσει μια σύσκεψη 

Επιμελητηρίων, όχι προέδρων, Αττικής, Διοικήσεων, όχι τους δικούς σας, όλων 

των μελών της διοίκησης των Επιμελητηρίων της Αττικής, αίθουσες υπάρχουν 

μεγάλες, μπορούν να συσκεφθούν και να πάρουν αποφάσεις πώς θα μπορέσει 

να συνεχίσει να υπάρχει η επιχειρηματικότητα. Κάνατε και το λέω κάνατε γιατί 

έγινε σε επίπεδο προέδρων, στις προηγούμενες, δεν θυμάμαι, προπροηγούμενες 

εκλογές για συμμετοχή αντιπροσώπων σε διάφορα ίσως ψηφοδέλτια. Τελικά δεν 

πετύχατε να συμφωνήσετε και να συμμετέχουν κάποιοι και έτσι δεν υπάρχει 

εκπροσώπησή μας σοβαρή στη Βουλή. Το λοιπόν, να πάρουμε κάποια 

πρωτοβουλία εμείς να καλέσουμε όλα τα Επιμελητήρια της Αττικής σε μια 

αίθουσα να συσκεφθούμε, να δούμε ποιο είναι το μέλλον της 

επιχειρηματικότητας στον τόπο μας. Πώς μπορεί να στηριχθεί. Δεν πρέπει να 
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μας επηρεάζουν όλα αυτά άμεσα, χωρίς να έχουμε άποψη, χωρίς να έχουμε 

θέση, χωρίς να έχουμε δυνατότητα να παλέψουμε, να αντισταθούμε, να 

απαιτήσουμε. Μας πάνε σαν πρόβατα και δεν μιλάει κανένας μας. Πού είναι η 

επιμελητηριακή φωνή του Πειραιά; Ο Κορκίδης που βγαίνει στην τηλεόραση όλη 

μέρα; Και βγαίνει για το εμπόριο βγαίνει ο Κορκίδης, σωστά το είπε ο κύριος 

εκεί, εντάξει; Και τον τιμήσανε και σήμερα και τον βάλανε και στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΟΛΠ. Ετσι, να πουλήσουμε το λιμάνι, να φύγουν όλα, να μην 

μείνει τίποτα. Τέτοιες λύσεις δεν τις θέλουμε.  Νομίζω ότι υπάρχουν ικανοί 

άνθρωποι και στον Πειραιά και στα άλλα Επιμελητήρια των Αθηνών, της 

Αττικής, που μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Να τις καταθέσουμε, όχι να τις 

κρατήσουμε. Το να πούμε εμείς μεταξύ μας εδώ πέντε πραγματάκια δεν 

κάνουμε τίποτα. Να είναι αποφάσεις, συλλογικές, συνολικές, να μεταφερθούν 

και στην υπόλοιπη Ελλάδα και να τις καταθέσουμε και να απαιτήσουμε τη λύση 

τους.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπεθάνης. 

ΜΠΕΘΑΝΗΣ: Γεια σας. Δεν θα αναφερθώ στα προηγούμενα που είπε ο κύριος, 

όχι ο κύριος, ο άλλος ο κύριος, γιατί νοήμονες είμαστε όλοι, ο κ. Πάλλας λοιπόν, 

δεν θα αναφερθώ στον κ. Πάλλα ούτε θα έρθω σε αντίλογο γιατί ξέρουμε όλοι 

τι συμβαίνει, ξέρουμε αν έχουμε υποτιμημένο νόμισμα αυτή τη στιγμή που 

μιλάμε το ευρώ, ξέρουμε για τις συντάξεις, ξέρουμε για τους μισθούς, ξέρουμε 

για τις φορολογίες, ξέρουμε για την εξόντωση των Ελλήνων και του εμπορίου. 

 Εγώ θα αναφερθώ για το θέμα των ανασφάλιστων του ΟΑΕΕ. Κατά 

περιόδους έχω έρθει σας έχω ενημερώσει. Εχουμε μείνει κάπου, έχουμε 

βαλτώσει λίγο. Αν έχετε έρθει το ΚΕΑΟ, το ΚΕΑΟ είναι η ειδοποίηση που στέλνει 

ότι τι χρωστάτε και πρέπει να τα δώσετε εντός 15 ημερών. Η ομάδα μας έχει 

εξασφαλίσει την αίτηση αμφισβήτησης και οφειλής προς το ΤΕΒΕ 25 σελίδες και 
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εφόσον πάρουμε την απάντηση από το ΤΕΒΕ μετά πάμε αίτηση αμφισβήτησης 

οφειλής και στο ΚΕΑΟ και στο ΤΕΒΕ και συνεπάγεται τώρα φτάσαμε στο σημείο 

να προχωρήσουμε σε αγωγές κατά του ΤΕΒΕ. Φυσικά, ευρωπαϊκά δικαστήρια. 

Το κόστος της ιστορίας αυτής είναι 200 ευρώ για τα δικαστήρια που θα γίνουν, 

στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.  

 Τα αιτήματα τα ξέρετε. Ιατροφαρμακευτικές καλύψεις, για τις 100 δόσεις 

που κάνανε τι να τις κάνουμε; Αμα ήταν να πληρώνουμε δεν θα είχαμε... Τα 

950 μας ενδιαφέρουν, το τρέχον δηλαδή το δίμηνο. Αμα μπορούσαμε να 

δίνουμε δεν θα δημιουργούσαμε ούτε όφελος 30 χιλιάδες ούτε 50 ούτε 40 ούτε 

60. Οι 100 δόσεις, μες στις 100 δόσεις περιέχεται ιατροφαρμακευτικές, 

προστίματα κ.λπ.. Φυσικά κάνουν μια έκπτωση, αυτή που νομίζουν και μας 

κόβουν και δυο κατηγορίες, από τα 950 πέφτουμε στα 750. Δηλαδή βγαίνει ένα 

τελικό ποσό ας πούμε άμα χρωστάει ένας 30.000 ευρώ γύρω στο 1 χιλιάρικο να 

πληρώνει. Οπότε, δώρον άδωρον.  

 Το αίτημα της ομάδας, το έχω ξαναπεί να το ξαναπώ, είναι ότι πρέπει να 

φορολογούμεθα, μάλλον να πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές όπως 

πληρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Ο Ευρωπαίος πληρώνει από 3% επί του καθαρού 

εισοδήματος και δεν είναι αναγκασμένος ούτε ιατροφαρμακευτικές καλύψεις να 

έχει στον ασφαλιστικό του φορέα, μπορεί να πάει όπου θέλει, το ίδιο και για το 

ασφαλιστικό. Δεν εξαρτάται δηλαδή, δηλαδή που λες πας μια φορά μια 

φορολογική ενημερότητα και λέει φέρε μου το χαρτί από το ΤΕΒΕ. Οσοι πια 

είναι ανασφάλιστοι υπάρχει τρόπος να ασφαλιστούν στο ΤΕΒΕ. Πάνε και 

παίρνουν ένα χαρτί από το ΤΕΒΕ ότι δεν μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική 

κάλυψη και πάνε στο ΙΚΑ και με την Πρόνοια ασφαλίζονται και έχουν όλες τις 

ιατροφαρμακευτικές καλύψεις. Υπάρχει αυτό το σάιτ μας που είναι πανελλαδική 

ομάδα ανασφάλιστων του ΟΑΕΕ Αγρινίου γιατί αυτή η ομάδα έχει ξεκινήσει από 

το Αγρίνιο. Και έχουμε βάλει σε όλη την Ελλάδα συντονιστές, όπως είμαι εγώ 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

20 

στον Πειραιά, Αθήνα άλλος και σε όλα τα νησιά και μπορείτε να μπείτε στο σάιτ 

να δείτε ποιοι είναι οι συντονιστές στην περιοχή σας. Αυτά. Δηλαδή, υπάρχει 

τρόπος, Πανελλαδική Ομάδα Ανασφάλιστων του ΟΑΕΕ Αγρινίου. Δηλαδή 

υπάρχει τρόπος να τους αντιμετωπίσουμε. Για να πάμε στα δικαστήρια τα 

ελληνικά δεν πρόκειται να βρούμε δίκαιο γιατί όλοι οι πολιτικοί που έχουν 

περάσει έχουν μαζί τους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλη τη δικαιοσύνη. 

Οπότε λοιπόν με αυτούς δεν θα βρούμε τίποτα και πάμε κατευθείαν ευρωπαϊκά 

δικαστήρια. Χρήματα δεν παίρνουμε από κανέναν, όπως μερικοί επωφελήθηκαν, 

δεν θέλω να ονομάσω, ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ ονομαστήκανε κατά λάθος κι 

αυτοί και επωφελήθηκαν πολλοί από τον πόνο όλων μας. Εμείς δεν είμαστε 

τέτοιοι, είμαστε ακομμάτιστοι, δεν έχουμε, όποιος μπαίνει μέσα στην ομάδα και 

δείχνει πολιτικές βλέψεις τον πετάμε απέξω. Είμαστε ανεξάρτητοι και 

προχωράμε. 

 Αυτά είχα να σας πω. Τώρα από 'κει και πέρα αν θέλετε κάποιο 

τηλέφωνο κ.λπ. και χτυπήσετε στο σάιτ θα με βρείτε κι εμένα και θα βρείτε και 

όλη την ομάδα εκεί πέρα. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. κ. Τριποδάκη, θέλετε να πείτε κάτι; Να 

μας πεις μια εικόνα πώς πάνε οι εξαγωγές. κ. Παπαθανασίου; κ. Τσιτούρα; κ. 

Ψαρά; Αλλος συνάδελφος; κ. Βρεττάκο; Θέλετε το λόγο; Κανένας. 

 Κύριοι συνάδελφοι, κλείνουμε τη συνεδρίαση, να πούμε καλορίζικο στον 

Θόδωρο τον Μαθιουδάκη μετά την εκλογή πάλι, να του πούμε καλή δουλειά και 

πιστεύουμε το επόμενο Δ.Σ. να έχουμε καλύτερες ειδήσεις να ανακοινώσουμε.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, έχουμε ένα θέμα που είναι ο Απολογισμός. Ελένη, 

φώναξε την κα Δημητροπούλου.  
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 Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ πιστεύω να τον αναβάλλουμε τον Απολογισμό 

Δράσης, να τον κάνουμε την επόμενη φορά. Δεν είναι σήμερα η μέρα για τέτοια 

πράγματα. Να αφήσουμε λιγάκι, καλές είναι οι εισηγήσεις που κάναμε, να το 

αφήσουμε στο επόμενο Δ.Σ. και να... Πιστεύω ότι δεν είναι επί του παρόντος 

τώρα αυτό. Κάναμε αυτη τη διαδικασία που έπρεπε να γίνει, έπρεπε η 

Διοικητική να λειτουργεί, έλειπε το άτομο, γι' αυτό και κάναμε και σήμερα τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας αλλιώς θα το είχαμε αναβάλει κι αυτό αν 

μπορούσαμε. 

 Ελένη, είσαι έτοιμη να κάνουμε τον Απολογισμό ή να το αναβάλλουμε; 

Τον Απολογισμό Δράσης. Καλύτερα να τον αναβάλλουμε, ε; κ. Διευθυντά, να 

αναβάλλουμε τον Απολογισμό Δράσης για το επόμενο; Να το κάνουμε; Ωραία. 

Ελάτε, κ. Διευθυντά να το εισηγηθείτε. Θα κάνουμε τον Οικονομικό 

Απολογισμό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ο Οικονομικός Απολογισμός έχει σταλεί σε όλους σας και τον έχετε 

δει. Δύο νούμερα θα χρειαστεί να σας πω μόνο. Οτι το σύνολο των εσόδων 

κατά τη διάρκεια του 2014 ανέρχονταν στις 982.409,65 ευρώ ενώ οι δαπάνες 

ανήλθαν στο ποσό των 834.647,58 ευρώ. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Κοιτάξτε, θα σας πω. κ. Πάλλα, απλά εδώ είναι κάποια έσοδα από 

προγράμματα από το ΛΑΕΚ που είχαμε πάρει. Δεν έχουμε κάνει κάποιες 

πληρωμές, οι οποίες πληρωμές γίνανε φέτος μέσα στο 2015. Πάντως, αυτή είναι 

η εικόνα. Εμείς περιμέναμε χειρότερη κατάσταση ουσιαστικά από την αρχή της 

χρονιάς, όμως και με μια χρηστή διαχείριση και με περιορισμό των δαπανών 

κατορθώσαμε να πάμε σε ένα καλό επίπεδο. Φέτος μέχρι στιγμής είμαστε μία η 

άλλη, παρ' όλο που το γεγονός ότι το πρώτο πεντάμηνο, το εξάμηνο, έχουμε 

πληρώσει τις δαπάνες που έπρεπε να τις πληρώσουμε το '14 που αφορούσαν τα 

προγράμματα, εντάξει; Αυτό.  
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 Ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Το '14 με το '13, καλύτερα πήγαμε το '14 ως 

οικονομικό αποτέλεσμα μιλάω, έτσι; (παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Απλά, 

είχαμε περιορίσει πολύ τις δαπάνες, εντάξει; 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλω να 

πω ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων 

έγινε μετά από εργώδη προσπαθεια του Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος και 

αξίζουν συγχαρητήρια στην προϊσταμένη του Τμήματος, στην κα 

Δημητροπούλου.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ο Οικονομικός Απολογισμός; Εγκρίνεται. 

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2014. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η συνεδρίαση έλαβε τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή σας 

νύχτα. 

       
       

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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