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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ   ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ    ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ    ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΣΟΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΟΘΩΝ    ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ    ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

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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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο Επιμελητήριό 

μας τον κ. Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τον κ. 

Παπαδεράκη. 

 κ. Γενικέ, σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε 

στην πρόσκλησή μας για να παραστείτε στη σημερινή συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας και προκειμένου να 

ανταλλάξουμε απόψεις για το μέλλον και το ρόλο των Επιμελητηρίων. Και να 

μας παρουσιάσετε το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.  

 κ. Γενικέ, γνωρίζετε ότι ο Πειραιάς είναι κατεξοχήν βιοτεχνική και 

βιομηχανική πόλη και θα θέλαμε όσο μπορείτε λόγω ιδιότητος, να 

δημιουργήσετε υποδομή τέτοια ώστε να αναπτυχθεί η βιοτεχνία και η 

βιομηχανία.  

 Γνωρίζετε ότι το 25% σήμερα είναι παροχή υπηρεσιών και εμπόριο, το 

75% είναι παροχή υπηρεσιών και εμπόριο και το 25% είναι η μεταποίηση και η 

βιοτεχνία. Αυτό θα πρέπει να αντιστραφεί προκειμένου να έχουμε ανάπτυξη. 

Αυτό είναι το δικό μου ζήτημα.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Δεν είναι 25%, κ. Πρόεδρε, είναι λιγότερο.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ελάχιστο. Να μην χαλάμε τις καρδιές μας. Λιγότερο είναι. 

Θα πρέπει λοιπον να αλλάξουν τα πράγματα. 

 Συνάδελφοι, το 1ο θέμα να το προχωρήσουμε τώρα ή μετά. 

 κ. Γενικέ, ήδη ο Πειραιάς συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για να 

διεκδικήσει επιτυχώς την ανάληψη του ρόλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας 

στην Ευρώπη για το 2021 και πέρα απ' αυτό συμμετέχει το Επιμελητήριο και θα 

παρέχει όλα τα στοιχεία και τα ζητήματα που θα μπορέσει να τα υλοποιήσει. Το 

Σχέδιο Αστικών Παρεμβάσεων που θα αναμορφώσει ριζικά τον Πειραιά.  

 Σας είπα ότι θα πρέπει να παράξουμε και ό,τι μπορούμε να το 

προχωρήσουμε. 
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ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Παρουσίαση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Εχει προσκληθεί ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Καταναλωτή κ. 

Παπαδεράκης Αντώνης, ο οποίος θα αναπτύξει και τις θέσεις του 

Υπουργείου σχετικά με το μέλλον και το ρόλο των Επιμελητηρίων.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Γενικέ, έχετε το λόγο. 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τη Διοικούσα Επιτροπή, το Διοικητικό 

Συμβούλιο για την πρόσκληση, την οποία θεωρώ τιμητική για μένα. Επ' ευκαιρία 

να ευχηθώ στον Πρόεδρο που απ' ό,τι έμαθα είχε ένα ατύχημα. Περαστικά να 

είναι και να μην είναι κάτι σοβαρό. 

 Τη θεωρώ τιμητική για μένα γιατί είναι μια πρόσκληση από ένα 

Επιμελητήριο που εκφράζει ένα πολύ σημαντικό τομέα μιας πολύ μεγάλης και 

σημαντικής πόλης. Εκφράζει την βιοτεχνική δραστηριότητα του Πειραιά που ο 

Πειραιάς όπως γνωρίζουμε ήταν το πρώτο βιομηχανικό κέντρο της χώρας μας, η 

μεγαλύτερη εργατούπολη που λέγαμε της χώρας μας παλιότερα. Και ο Πειραιάς 

σήμερα ζει αυτό που ζούμε, αυτό που έχει ζήσει όλη η ελληνική οικονομία τα 

τελευταία χρόνια, την βιομηχανική και παραγωγική αποδιάρθρωση, την 

βιομηχανική απαξίωση και με την έννοια αυτή έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτή η 

συζήτηση στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Πειραιά, με την έννοια ότι πρέπει να 

δούμε πώς θα ανασυγκροτήσουμε όλο αυτό που λέμε βιομηχανική, βιοτεχνική, 

γενικά παραγωγική δραστηριότητα στην πατρίδα μας. Και σ' αυτή την 
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προσπάθεια νομίζω ότι ο Πειραιάς και λόγω της ιστορίας αλλά και λόγω της 

συσσωρευμένης εμπειρίας έχει ολες εκείνες τις προϋποθέσεις να είναι ένας 

σημαντικός πόλος αυτής της προσπάθειας. Πολύ περισσότερο δε που ο Πειραιάς 

έχει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας που είναι και πρέπει να αναδειχθεί 

ακόμα περισσότερο σε ένα από τα μεγαλύτερα διαμετακομιστικά κέντρα της 

πατρίδας μας, να παίξει καθοριστικό ρόλο σε όλο αυτό το δίκτυο που λέμε των 

μεταφορών, που τα τελευταία χρόνια λόγω της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, 

της οικονομικής δραστηριότητας το δίκτυο μεταφορών έχει όλο και μεγαλύτερη 

σημασία, αυτό που λέμε logistics έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία στην όλη 

οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα. 

 Βέβαια, δεν είναι της αρμοδιότητάς μου να αναφερθώ στα θέματα που 

έχουν να κάνουν με τη βιοτεχνική, βιομηχανική παραγωγή. Παρ' όλα αυτά, δεν 

νομίζω ότι και αυτά τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα και σε ό,τι αφορά το 

ρόλο του Επιμελητηρίου γενικότερα, αλλα και σε ό,τι αφορά το σύστημα 

δημοσίων συμβάσεων για το οποίο προσκλήθηκα να σας πω δυο λόγια, είναι 

ανεξάρτητα και δεν πρέπει να τα δούμε ανεξάρτητα από την προσπάθεια αυτή. 

Την ανασυγκρότηση δηλαδή, την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής 

οικονομίας. 

 Ας ξεκινήσω απο το θέμα που λέμε Επιμελητήρια. Σύμφωνα με το νόμο 

γνωρίζετε όλοι ότι θα έπρεπε τα Επιμελητήρια να προχωρήσουν σε εκλογές 

μέχρι τέλος του χρόνου. Αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση του τόπου είδαμε 

ότι ήταν αναγκαίο και επιβεβλημένο να προχωρήσουμε σε αναθεώρησε του 

ρόλου των Επιμελητηρίων στην όλη διαδικασία αυτού που περιέγραψα 

προηγουμένως, της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας 

μας. Πρέπει τα Επιμελητήρια να αποκτήσουν ένα πιο ισχυρό, ένα νέο ρόλο σ' 

αυτή την προσπάθεια.   
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 Ετσι, κρίθηκε αναγκαίο και σύμφωνα και με τις προτάσεις που υπήρχαν 

παλαιότερα, να προχωρήσουμε σε αναθεώρηση της επιμελητηριακής 

νομοθεσίας, είτε με τη μορφή νέου νόμου είτε με τη μορφή τροποποιήσεων, 

ουσιαστικών όμως τροποποιήσεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Κι 

έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο κρίνουμε σκόπιμο να παραταθεί η θητεία των 

υφιστάμενων συμβουλίων έως ότου, μέχρι του χρόνου, μάλιστα θα περάσει τις 

επόμενες μέρες η σχετική τροπολογία του νόμου στη Βουλή όπου θα μεταθέτει 

την διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών για τα Επιμελητήρια το Σεπτέμβριο του 

2016. 

 Μέχρι τότε απόφασή μας είναι να έχουμε νέο νόμο και μάλιστα να 

έχουμε ένα νέο νόμο μέχρι το Φεβρουάριο, το αργότερο Μάρτιο του 2016. Ετσι, 

λοιπόν, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και  Προστασίας Καταναλωτή που 

έχουμε τη θεσμική αρμοδιότητα για την αναθεώρηση και την εποπτεία των 

Επιμελητηρίων, ξεκινάμε στο αμέσως επόμενο διάστημα την προσπάθεια για την 

επεξεργασία αυτού του νέου θεσμικού πλαισίου.  

 Η προσπάθεια αυτή θα ξεκινήσει με την συγκρότηση που θα γίνει αμέσως 

αυτές τις ημέρες μιας πρώτης ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει τη 

συγκέντρωση προτάσεων που έχουν ήδη γίνει και από την Κεντρική Ενωση 

αλλά και από τα Επιμελητήρια, επιμέρους Επιμελητήρια και θα οργανώσει ακόμα 

περισσότερο το διάλογο με τους ανάλογους φορείς που έχουν λόγο για τα 

Επιμελητήρια, ούτως ώστε να προχωρήσουμε μετά στη συγκρότηση μιας 

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία μέχρι το Μάρτιο όπως είπαμε θα έχει 

οδηγήσει τα πράγματα στην ψήφιση νέου νομοθετικού πλαισίου.  

 Ο διάλογος αυτός για τα Επιμελητήρια δεν θα πρέπει να γίνει διάλογος 

μόνο για τα Επιμελητήρια. Μόνο με τα Επιμελητήρια. Ο ρόλος των 

Επιμελητηρίων δεν αφορά μόνο τα ίδια τα Επιμελητήρια. Αφορά όλους τους 

οικονομικούς φορείς, όλη την κοινωνία. Αρα, σ' αυτή τη συζήτηση, σ' αυτή την 
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προσπάθεια έχουν λόγο πρώτα από όλα οι ίδιοι οι επιμελητηριακοί φορείς αλλά 

έχουν λόγο και άλλοι φορείς της Οικονομίας και συντελεστές της Οικονομίας και 

της κοινωνίας που έχουν σχέση και ο ρόλος των Επιμελητηρίων επιδρά στην 

οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα συνολικότερα.  

 Ετσι λοιπόν θα πρέπει να έχουν ρόλο και θα ζητήσουμε απόψεις και από 

το συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή και από τη ΓΣΕΒΕΕ και από την ΕΣΕΕ πώς 

βλέπει τα Επιμελητήρια, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση πώς βλέπει τα 

Επιμελητήρια, γιατί τα Επιμελητήρια είναι όπως ανέφερε και ο Αντιπρόεδρος 

εδώ έχουν λόγο και ρόλο και στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία που 

συντελεστής βασικός και παράγοντας είναι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αρα, 

θέλουμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και με αυτούς τους φορείς γιατί 

θέλουμε πραγματικά μέσα από αυτή τη διαδικασία να προκύψουν τα 

Επιμελητήρια με ένα νέο ρόλο στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. 

 Ετσι λοιπόν θα προχωρήσουμε σ' αυτό το διάλογο με στόχο πραγματικά 

αυτό που είπα, τα Επιμελητήρια να αναδειχθούν, να εξελιχθούν ακόμα 

περισσότερο σε βασικούς παράγοντες στο σχεδιασμό των τοπικών και 

περιφερειακών αναπτυξιακών σχεδίων, να αναδειχθούν ως βασικοί παράγοντες 

και συντελεστές σε δράσεις αναπτυξιακές και πρωτοβουλίες αναπτυξιακές που 

να συμβάλλουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, να έχουν ρόλο και να 

καταξιώσουν αυτό το ρόλο τους στην πράξη μέσα από ερευνητικές 

δραστηριότητες, μέσα απο συγκεκριμένα αναπτυξιακά σχέδια και προτάσεις 

τοπικού αλλά και ευρύτερου χαρακτήρα.  

 Δεν θεωρούμε ότι τα Επιμελητήρια έχουν το ρόλο συνδικαλιστικών 

φορέων. Αυτό τον ρόλο τον επιτελεί το συνδικαλιστικό κίνημα. Τα Επιμελητήρια 

έχουν ρόλο στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και συγκεκριμένων αναπτυξιακών 

δράσεων, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων στην υλοποίηση τέτοιων 
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ευρύτερων σχεδίων αναπτυξιακών αλλά και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων 

στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στον εκσυγχρονισμό τους, 

να μπει η καινοτομία μέσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, να μπει η 

συνέργεια μέσα στην επιχειρηματική λογική και στην επιχειρηματική δράση. Εκεί 

έχουν σημαντικό ρόλο τα Επιμελητήρια και αυτό το ρόλο θέλουμε και μέσα από 

τη νομοθετική διαδικασία να τον υποστηρίξουμε και να τον ενθαρρύνουμε. 

 Η σχέση των Επιμελητηρίων με την Πολιτεία είναι μια σχέση αμφίδρομη, 

είναι μια σχέση διάδρασης, η οποία και τα Επιμελητήρια πρέπει καθημερινά να 

την κερδίζουν, όπως επίσης και η Πολιτεία πρέπει καθημερινά να στηρίζει αυτή 

την προσπάθεια των Επιμελητηρίων με βήματα σταθερά που πραγματικά να 

χτίζει τον επιμελητηριακό θεσμό έτσι όπως πρέπει και που χρειάζεται η 

οικονομία και οι επιχειρήσεις. 

 Τι θέλω να πω με αυτό. Οτι και ο ρόλος των Επιμελητηρίων είναι ένας 

ρόλος που πρέπει να κατακτιέται από τα ίδια τα Επιμελητήρια και όχι μόνο 

απέναντι στην Πολιτεία αλλά κύρια και απέναντι στους επιχειρηματίες. Ξέρουμε 

λοιπόν και το ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί επιχειρηματίες και πολλές 

επιχειρήσεις δεν βλέπουν με ενδιαφέρον ή αν θέλετε δεν βλέπουν με μεγάλη 

αναγκαιότητα τη δραστηιότητα των Επιμελητηρίων. Και για να λέμε τα 

πράγματα με το όνομά τους πολλοί θεωρούν την επιμελητηριακή συνδρομή ως 

ένα χαράτσι για τις επιχειρήσεις χωρίς κάποιο αντίκρισμα. Εγώ τουλάχιστον, 

επειδή κι εγώ είμαι επιχειρηματίας, τα έχω ακούσει από πολλούς, τα έχετε 

ακούσει κι εσείς, ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αρα, λοιπόν, πρέπει τα 

ίδια τα Επιμελητήρια να κάνουν μεγάλες προσπάθειες ούτως ώστε να 

καταξιώσουν αυτό το ρόλο τους και πρώτα απ' όλα όπως είπα απέναντι στις 

επιχειρήσεις αλλά και απέναντι στην Πολιτεία. Τι εννοώ απέναντι στην Πολιτεία; 

Η Πολιτεία έχει δώσει στα Επιμελητήρια ρόλο αν θέλετε κρατικών λειτουργιών. 

Μια τέτοια κρατική λειτουργία είναι το ΓΕΜΗ, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το 
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οποίο είναι μια κρατική λειτουργία. Είναι ένα, όπως λέμε το Μητρώο των 

επιχειρήσεων, το οποίο Μητρώο των επιχειρήσεων διασυνδέεται και έχει ήδη 

διασυνδεθεί και θα πρέπει να διασυνδεθεί ακόμα περισσότερο με άλλες 

δημόσιες λειτουργίες. Είναι το πιστοποιητικό της ύπαρξης και λειτουργίας μιας 

επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι είναι το πιστοποιητικό που μπορεί να βάλει την 

επιχείρηση σε δημόσιους διαγωνισμούς, είναι το πιστοποιητικό που μπορεί να 

βάλει την επιχείρηση σε προγράμματα αναπτυξιακά, είναι η ταυτότητα της 

επιχείρησης σε εξαγωγικές και άλλες δραστηριότητες. Συνεπώς, τα Επιμελητήρια 

πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κρατική λειτουργία με την ανάλογη και 

απαιτούμενη υπευθυνότητα στην αξιόπιστη, αδιάλειπτη και σταθερή τήρηση με 

τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 

 Αν σ' αυτό το ρόλο δεν ανταποκρίνονται τα Επιμελητήρια, όπως 

καταλαβαίνετε αυτομάτως απαξιώνουν την ίδια την ύπαρξή τους και όχι τόσο 

απέναντι στην Πολιτεία αλλά απέναντι και στους ίδιους τους επιχειρηματίες. Κι 

εδώ υπάρχουν κάποια θέματα, δεν αναφέρομαι για το Επιμελητήριο του Πειραιά 

ούτε γενικότερα, δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, όμως θέλω να φέρω ένα 

παράδειγμα πώς πρέπει να δούμε το ρόλο των Επιμελητηρίων ως μέρος μιας 

δημόσιας λειτουργίας και έτσι αναλαμβάνοντας αυτή την ευθύνη να 

καταξιώσουν αυτό το ρόλο τους. 

 Αυτό είναι ένα γενικό πνεύμα με το οποίο εμείς βλέπουμε σαν 

κυβέρνηση, σαν Γενική Γραμματεία Εμπορίου και σαν Υπουργείο Ανάπτυξης το 

ρόλο των Επιμελητηρίων. Σ' αυτό πρέπει να κάνουμε όμως στην υφιστάμενη 

κατάσταση κάποιες σημαντικές τομές. Εδώ μπαίνουν λοιπόν κι εκεί θα 

σταματήσω σε σχέση με τα Επιμελητήρια κάποια ερωτήματα, που πρέπει να 

απαντήσουμε στην προσπάθεια επεξεργασίας αυτών των αλλαγών μέσα από το 

νόμο και εκεί θα θέλαμε και τη δική σας συμβολή και ο καθένας ξεχωριστά αλλά 
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και συνολικά ως Επιμελητήριο που θα κληθείτε και να δώσετε τις απόψεις σας 

κ.λπ. και τις θέσεις σας, όσο αυτό είναι εφικτό βέβαια, έτσι;  

 Ενα ζήτημα και ένα ερώτημα που μας απασχολεί είναι το ζήτημα της 

υποχρεωτικότητας, που είχε απασχολήσει τον προηγούμενο νόμο, της εγγραφής 

στα Επιμελητήρια και αυτό σε συνδυασμό με το ΓΕΜΗ. Ετσι εμείς βλέπουμε ότι 

πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το θέμα, 

δεν θέλουμε να πάμε προς τα πίσω, θέλουμε να πάμε προς τα μπρος, θέλουμε 

να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των μελών στα Επιμελητήρια. Εδώ θα πρέπει να 

δούμε πώς αυτό το πράγμα όμως, η υποχρεωτικότητα θα έχει και την 

οικονομική σχέση, αυτό που λέμε το τέλος διατήρησης ΓΕΜΗ, τέλος εγγραφής 

στο ΓΕΜΗ με τη συνδρομή του μέλους του Επιμελητηρίου. Είναι ένα ερώτημα 

που πρέπει να απαντήσουμε σ' αυτό το πράγμα και πώς αυτό, η σχέση που έχει 

η εγγραφή στο ΓΕΜΗ με το μέλος του Επιμελητηρίου και με το δικαίωμα 

συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, στις εκλογές δηλαδή που θα γίνονται για 

τα όργανα του Επιμελητηρίου. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να 

δώσουμε μέσα από το νόμο μία σαφή και ξεκάθαρη απάντηση.  

 Ενα δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με τον επιμελητηριακό νόμο έχει 

να βελτιώσουμε, κι εδώ θα πρέπει να δούμε και την ίδια τη λειτουργία του 

ΓΕΜΗ όπως σας είπα, ούτως ώστε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία των 

διαδικασιών, κάτι που θα ενισχύσει και την ίδια την αξιοπιστία της λειτουργίας 

των Επιμελητηρίων. Αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα. 

 Ενα τρίτο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει και θα μας 

απασχολήσει για τη λύση του είναι η σχέση των Επιμελητηρίων με τις λεγόμενες 

αναπτυξιακές εταιρείες ή με τις λεγόμενες αστικές μη κερδοσκοπικές. Εδώ 

θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα που πρέπει να εξυγιανθεί όλο αυτό το σύστημα και 

το πλέγμα των εταιρειών που υπάρχουν και λειτουργούν παρά τα Επιμελητήρια, 

εδώ δεν ξέρω αν έχετε κάποια τέτοια εταιρεία, έτσι; Δεν ξέρω και καλύτερα που 
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δεν ξέρω γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ ότι αναφέρομαι, ότι υπονοώ κάτι. 

Ομως ξέρετε όλοι, ξέρετε όσοι ασχολείστε με τα Επιμελητήρια ότι υπάρχουν 

θέματα σε σχέση με τη λειτουργία των εταιρειών αυτών όπου εδώ θα πρέπει να 

ξεκαθαρίσουμε το καθεστώς, τις σχέσεις, τις προϋποθέσεις που μπορεί ένα 

Επιμελητήριο να συμμετέχει σε τέτοιες εταιρείες και πώς μπορεί ένα 

Επιμελητήριο, γιατί είναι εστίες, δεν λέω ότι συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις 

αλλά είναι στις πολλές περιπτώσεις εστίες διαπλοκής, κακής διαχείρισης των 

θεμάτων και έχουμε και περιπτώσεις έτσι που έχουμε κακά στοιχεία, κακά 

θέματα, προβλήματα σοβαρά που έχουν προκύψει από τέτοιες εταιρείες. Είναι 

ένα τρίτο ζήτημα που πρέπει να ξεκαθαριστεί από το νόμο. 

 Σε συνδυασμό με αυτό θα πρέπει να δούμε το θέμα του προληπτικού 

ελέγχου στην διαχείριση των οικονομικών στα Επιμελητήρια. Πρέπει να γίνει 

ένας ουσιαστικός έλεγχος και εποπτεία και να δούμε και το καθεστώς των 

αντίστοιχων κυρώσεων που επιβάλλονται και πρέπει να επιβάλλονται σε 

περιπτώσεις παραβάσεων σοβαρών στην οικονομική ή άλλη διαχείριση των 

υποθέσεων των Επιμελητηρίων. 

 Ενα πέμπτο ζήτημα που έχει να κάνει με τα Επιμελητήρια είναι η δομή 

των Επιμελητηρίων που πρέπει να μας απασχολήσει και μας απασχολεί, σε 

σχέση δηλαδή με την περιφερειακή τους διάρθρωση, αν θα διατηρηθεί η 

υφιστάμενη κατάσταση συσχέτισης των Επιμελητηρίων με τις κλασικές που 

λέμε Περιφερειακές Ενότητες, δηλαδή με τις παλιές Νομαρχίες, ένα αυτό. Αν θα 

υπάρξει και πώς θα εξασφαλιστεί ο περιφερειακός συντονισμός των 

επιμελητηριακών οργανώσεων, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια αντιστοίχιση με 

τις αντίστοιχες Περιφέρειες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια ουσιαστική παρέμβαση των Επιμελητηρίων και 

σε μεγάλο βαθμό και της επιχειρηματικότητας στα περιφερειακά προγράμματα 

και στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. 
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 Ενα άλλο ζήτημα σε σχέση με τη δομή των Επιμελητηρίων είναι η 

διατήρηση ή όχι των αμιγών Επιμελητηρίων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια 

Επιμελητήρια όπως αυτό ή στην Αθήνα έχουμε τρία Επιμελητήρια, εδώ άλλα 

τρία, στη Θεσσαλονίκη τρία Επιμελητήρια, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο να 

συνεχιστεί ή να μιλήσουμε για ένα Επιμελητήριο στην Αθήνα, ένα στον Πειραιά, 

ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. Ενα 

ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι κι αυτό. 

 Ενα άλλο ζήτημα είναι σε σχέση με τα όργανα των επιμελητηριακών 

οργανώσεων. Δηλαδή κατά πόσο πρέπει να διατηρήσουμε αυτό τον αριθμό σε 

ό,τι αφορά τα συμβούλια ή ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος ή ο αριθμός των 

Διοικητικών Επιτροπών, οι αρμοδιότητες των Διοικητικών Επιτροπών, ούτως 

ώστε να δούμε και την καλύτερη, δημοκρατικότερη και αντιπροσωπευτικότερη 

λειτουργία των οργάνων αυτών που ειδικά παίρνουν και αποφάσεις σημαντικές 

και στη διαχείριση των Επιμελητηρίων, να δούμε πώς θα ενισχυθεί αυτή η 

αντιπροσωπευτική συμμετοχή και δημοκρατική λειτουργία αυτών των οργάνων 

και η διαφάνεια στις αποφάσεις τους και στη διαχείριση. 

 Κι έτσι λοιπόν και στα Επιμελητηριακά όργανα να δούμε αυτό το πράγμα 

αλλά και σε ό,τι αφορά την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων να ενισχύσουμε και 

την αντιπροσωπευτικότητα και καλύτερη λειτουργία της Κεντρικής Ενωσης των 

Επιμελητηρίων. 

 Ενα άλλο ζήτημα είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους 

οργανισμούς των Επιμελητηρίων. Εδώ έχουμε Επιμελητήρια των οποίων οι 

οργανισμοί είναι απαρχαιωμένοι, δεν ανταποκρίνονται στο νέο ρόλο και στις 

νέες ανάγκες και κάτω απ' αυτό το πρίσμα θα πρέπει να υπάρξει μια 

αναθεώρηση των οργανισμών των ίδιων των Επιμελητηρίων, ωστόσο να 

εξυπηρετηθεί ο ρόλος που πραγματικά σήμερα χρειάζεται να παίζουν, είτε στην 

εξυπηρέτηση του ΓΕΜΗ είτε στην εξυπηρέτηση του υποστηρικτικού ρόλου στις 
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επιχειρήσεις είτε στην εξυπηρέτηση του συμβουλευτικού ρόλου στις 

επιχειρήσεις μέσα από ενημέρωση για προγράμματα, για προτάσεις 

αναπτυξιακές που μπορεί να έχει το Επιμελητήριο και να δίνει κάποιες 

συμβουλές σε υφιστάμενες ή σε νέες επιχειρήσεις που θέλουν να ανοίξουν, είτε 

στην υποστήριξη όπως είπα του εκπαιδευτικού ρόλου. Εχουμε χαμηλή 

εκπαιδευτική παιδεία στη χώρα μας. Ανοίγουν πολλές επιχειρήσεις, πολλοί 

θέλουν να μπουν στο χώρο των επιχειρήσεων αγνοώντας βασικούς κανόνες 

λειτουργίας μιας επιχείρησης με αποτέλεσμα να έχουμε αστοχίες, να έχουμε 

προβλήματα στην ίδια την επιχειρηματικότητα. Εκεί τα Επιμελητήρια μπορούν 

να παίξουν σημαντικό ρόλο επιμορφωτικό, γενικότερα εκπαιδευτικό να το πω 

έτσι, σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, είτε να στηριχθεί η δραστηριότητα 

των Επιμελητηρίων σε διαδικασίες πιστοποίησης διάφορων μορφών 

πιστοποιήσεων, είτε να υποστηριχθεί αυτό που είναι και το αντικείμενο, ένα από 

τα αντικείμενα, ο ρόλος των επιχειρήσεων στην υποστήριξη της ίδιας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Ενα απ' αυτό είναι και η 

συμμετοχή των επιχειρήσεων στις δημόσιες προμήθειες και στις δημόσιες 

συμβάσεις, κάτι το οποίο εμείς τουλάχιστον θεωρούμε ότι τα Επιμελητήρια 

μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σ' αυτό το πράγμα. 

 Τέλος, σε σχέση με τα Επιμελητήρια -σ' αυτό θα επανέλθω, στο θέμα 

των δημοσίων συμβάσεων-, ένα άλλο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει στη 

νομοθεσία είναι η οικονομική διαχείριση και η οικονομική εποπτεία στη 

διαχείριση των πόρων των οικονομικών των Επιμελητηρίων, οι χρηματοδοτήσεις 

που δίνουν τα Επιμελητήρια στα συνδικάτα μέσα από ποια διαδικασία θα γίνεται 

αυτή η χρηματοδότηση του συνδικαλιστικού κινήματος ώστε να αποφεύγονται 

επιλεκτικού χαρακτήρα τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις που γίνονται καμιά 

φορά. Ο Πρόεδρος κατ' επιλογή σε κάποια Επιμελητήρια δίνει σε κάποια 
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σωματεία ή σε κάποια άλλα δεν δίνει. Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Πρέπει να 

ορθολογικοποιήσουμε, κάπως να τακτοποιήσουμε καλύτερα αυτά τα θέματα. 

 Ετσι, λοιπόν, μπαίνουν πολλά τέτοια ερωτήματα που καλούμαστε να 

δώσουμε απαντήσεις μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πρέπει και 

όπως είπα θα πρέπει να το έχουμε ολοκληρώσει στο επόμενο διάστημα. 

Απαντήσεις σε πολλά απ' αυτά δεν έχουμε, σε άλλα έχουμε κάποιες σκέψεις, 

όμως δεν είναι ο σκοπός σήμερα να κάνουμε ή εγώ να κάνω περισσότερο 

ανακοινώσεις, θέτω τα ερωτήματα για προβληματισμό. Μπορεί να υπάρχουν κι 

άλλα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε. Σ' αυτό το πράγμα θα ήθελα τη 

βοήθειά σας αν υπάρχουν θέματα να δούμε εκείνο, να δούμε το άλλο, να 

βάλουμε τα ερωτήματα γιατί όπως λέει και ο Αϊνστάιν, έλεγε μάλλον ο Αϊνστάιν, 

το πρόβλημα, το θέμα για τη λύση ενός προβλήματος δεν είναι να βρούμε τις 

σωστές απαντήσεις, είναι να βάλουμε τα σωστά ερωτήματα. Αρα, πρέπει να 

βάλουμε σωστά τα ερωτήματα ενόψει της νέας Επιμελητηριακής νομοθεσίας και 

εφόσον θέσουμε τα σωστά ερωτήματα αναζητώντας τις απαντήσεις θα έχουμε 

το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.  

 Σε ό,τι αφορά το ρόλο των Επιμελητηρίων στις δημόσιες συμβάσεις. Το 

θέμα των δημοσίων συμβάσεων και επιτρέψτε μου μια μικρή έτσι γενική 

τοποθέτηση, είναι σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τον εκδημοκρατισμό, την 

εξυγίανση της ελληνικής πολιτείας, του κράτους, της λειτουργίας του κράτους 

και επίσης είναι εξίσου σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την οικονομική και 

παραγωγική δραστηριότητα της χώρας. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί οι δημόσιες 

προμήθειες αντιστοιχούν από 10% μέχρι 20% του ΑΕΠ σύμφωνα με τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εμείς τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας λόγω της 

γνωστής οικονομικής κρίσης έχει πέσει το ποσοστό στο 10% του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος, όμως γενικά αντιστοιχούν στο 20% του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος μιας χώρας. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνετε το πώς αυτά τα 
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χρήματα διαχέονται στις επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό θέμα για την 

οικονομία. 

 Αυτό λοιπόν από μονο του το στοιχείο λέει πάρα πολλά. Από μόνο του 

επίσης θα ξέρετε όλοι σας, ότι μια βασική πηγή που δημιουργεί τις παθογένειες, 

που έχει δημιουργήσει παθογένειες στη χώρα μας, στην οικονομία, στο κράτος 

και στο πολιτικό σύστημα είναι οι διαδικασίες διασύνδεσης, διαπλοκής που 

πραγματοποιούνται μέσα από τις δημόσιες κρατικές προμήθειες. Υπάρχουν 

ορισμένες ειδικά περιοχές που έχετε ακούσει κατά καιρούς διάφορα, 

κατασπατάληση, διάφορα σκάνδαλα, να μην αναφέρω προμήθειες στα 

εξοπλιστικά, στο στρατό, προμήθειες στο χώρο του φαρμάκου, στην Υγεία 

γενικότερα, προμήθειες που γίνονται για το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

έτσι; Στους δημόσιους οργανισμούς κ.λπ.. 

 Αυτά προκύπτουν από τις αβλεψίες, τις κακές ρυθμίσεις, τους ελλιπείς 

ρυθμιστικούς κανόνες που έχουν να κάνουν με το σύστημα των δημοσίων 

συμβάσεων. Μιλάμε λοιπόν ότι πρέπει η χώρα μας να προχωρήσει σε έναν 

εκσυγχρονισμό, σε μια θωράκιση όλου του συστήματος διενέργειας των 

κρατικών προμηθειών και των δημοσίων συμβάσεων, ούτως ώστε να έχουμε 

εξοικονόμηση πόρων, καλύτερη διαχείριση των χρημάτων, των δημόσιων 

πόρων, ούτως ώστε να παίρνουμε με τα ίδια χρήματα περισσότερες και 

καλύτερες υπηρεσίες, αγαθά και προϊόντα για το Δημόσιο και προπαντός να 

θωρακίσουμε όλη αυτή τη διαδικασία από φαινόμενα διαπλοκής, διαφθοράς που 

είναι ό,τι χειρότερο για την οικονομία μας, για την κοινωνία μας, για την 

πατρίδα μας γενικότερα. 

 Το σύστημα λοιπόν των δημοσίων συμβάσεων έχει να κάνει με πάρα 

πολλές παραμέτρους μία εκ των οποίων είναι ο τρόπος διεξαγωγής των 

διαγωνισμών, στο οποίο αναφέρεται το ηλεκτρονικό σύστημα, το λεγόμενο 

ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ. Ομως, δεν είναι μόνο αυτό. Το Σύστημα Δημοσίων 
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Συμβάσεων αποτελείται από διάφορές βασικές παραμέτρους. Μία βασική 

παράμετρος του συστήματος των δημόσιων προμηθειών είναι το τι 

προμηθευόμαστε σαν χώρα, σαν κράτος. Δηλαδή, ποιες είναι οι προδιαγραφές 

των υλικών που προμηθευόμαστε. Θέλουμε ας πούμε να πάρουμε χαρτί. Ποιες 

είναι οι προδιαγραφές; 'Η θέλουμε να πάρουμε κάποια κατηγορία μηχανημάτων, 

οχημάτων, ποιες είναι οι προδιαγραφές; Εκεί είναι ένα βασικό στοιχείο που 

πολλές φορές έχουν φωτογραφικές προκηρύξεις οι οποίες οδηγούν μονόδρομο 

σε κάποιους συγκεκριμένους προμηθευτές.  

 Αρα, λοιπόν, μια βασική παράμετρος αυτού του συστήματος είναι αυτό 

που λέμε οι προδιαγραφές. Γι' αυτό κι εμείς θα προχωρήσουμε στο αμέσως 

επόμενο διάστημα για την εκπόνηση ενός σαφούς μητρώου τεχνικών 

προδιαγραφών ούτως ώστε να έχουμε διαφάνεια στις προδιαγραφές των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που εφοδιάζεται το Δημόσιο. 

 Δεύτερο στοιχείο είναι ποιοι διενεργούν διαγωνισμούς. Ενα, λοιπόν, τι 

εφοδιαζόμαστε, δεύτερον, ποιος το εφοδιάζεται. Εδώ έχουμε λοιπόν, η 

προσπάθειά μας είναι να συμμαζέψουμε αυτούς τους οργανισμούς που 

πραγματοποιούν διαγωνισμούς, που πραγματοποιούν προμήθειες. Εδώ έχουμε 

πάρα πολλούς οργανισμούς, περίπου 4.500 φορείς του Δημοσίου που εκτελούν 

τέτοιες δημόσιες προμήθειες. Εκεί όπως καταλαβαίνετε είναι ο έλεγχος 

δύσκολος, η εποπτεία είναι δύσκολη, κατά συνέπεια είναι πολύ πιο εύκολο να 

παρεισφρήσουν φαινόμενα επιλεκτικών συμπεριφορών και φαινόμενα κακής 

διαχείρισης. Γι' αυτό κι εμείς σ' αυτό το θέμα σκεφτόμαστε να συμμαζέψουμε το 

πλέγμα αυτών των αναθετουσών αρχών όπως λένε, αυτών που κάνουν 

διαγωνισμούς. Και μάλιστα θα προσπαθήσουμε σε συνδυασμό με αυτό να 

ομογενοποιούμε προμήθειες ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη και διάρθρωση 

των προδιαγραφών αλλά και καλύτερη και πιο αξιόπιστη διενέργεια των 

διαγωνισμών. Δηλαδή θέλουμε ας πούμε στην Περιφέρεια Αττικής να πάρουμε 
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100 οργανισμοί χαρτί φωτοτυπικού, θα κάνουμε έναν ενιαίο διαγωνισμό. Και 

προσέξτε με, ο ενιαίος διαγωνισμός δεν σημαίνει ένας προμηθευτής. Ο ενιαίος 

διαγωνισμός σημαίνει ενιαίες προδιαγραφές και μπορεί να χωρίζεται σε κομμάτια 

που μπορεί να μπουν πολλοί προμηθευτές να πάρουν μέρος σ' αυτό το 

διαγωνισμό και να πάρουν και μέρος του διαγωνισμού, να είναι οι μειοδότες 

πολλοί. Ετσι λοιπόν να υπάρχει καλύτερη οργάνωση και των προδιαγραφών και 

των ίδιων των διαδικασιών.  

 Τέταρτο ζήτημα έχει να κάνει με την ίδια τη διαγωνιστική διαδικασία. 

Εδώ λοιπόν μπαίνει το λεγόμενο σύστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα, οι 

διαγωνισμοί να γίνονται ηλεκτρονικά ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια 

και η αξιοπιστία στην διενέργεια και στην υποβολή των προτάσεων των 

προμηθευτών. Και εδώ είναι το ζήτημα που έχει να κάνει με το ρόλο των 

Επιμελητηρίων.  

 Το σύστημα το ηλεκτρονικό έχει κάποιες, όπως και κάθε ηλεκτρονικό 

σύστημα όταν έχεις μια online επικοινωνία και πρέπει να υποβάλεις μια πρόταση 

online θέλει κάποια εκπαίδευση. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχει κάνει πάρα 

πολλές ώρες εκπαίδευση σε διάφορους προμηθευτές, όμως έχουμε πάρει την 

απόφαση και ήδη είμαστε σε φάση υλοποίησης ενός σχεδίου υποστήριξης των 

προμηθευτών όλων των επιχειρήσεων, όποιος θέλει να μπει στους διαγωνισμούς 

να γίνει μέσα από το δίκτυο των Επιμελητηρίων. Κι εδώ τα Επιμελητήρια 

μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Ηδη ξεκίνησε η εκπαίδευση με μία ομάδα 

υποστήριξης χρηστών του συστήματος από την Κεντρική Ενωση 

Επιμελητηρίων, στην οποία ομάδα συμμετέχουν αν θυμάμαι καλά 10 υπάλληλοι 

της Κεντρικής Ενωσης, οι οποίοι αυτοί θα αποτελέσουν το πρώτο help desk για 

τους οικονομικούς φορείς. Από 'κει και μετά, θα πρέπει με βάση αυτή την ομάδα 

να δημιουργηθεί και από το κάθε Επιμελητήριο μια ομάδα που θα μπορεί να 

υποστηρίζει τους οικονομικούς φορείς του αντίστοιχου χώρου ευθύνης της. Ετσι 
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λοιπόν, τα Επιμελητήρια μπορούν να παρέχουν ως υπηρεσία προς τα μέλη τους 

σιγά σιγά αυτή την υποστήριξη για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων, 

των επιχειρήσεων δηλαδή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, ούτως 

ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα και σε μικρές επιχειρήσεις, σε όλες τις 

επιχειρήσεις που έχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές να συμμετέχουν σε 

τέτοιους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις 

επιχειρήσεις να μπουν σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και να μην 

είναι δηλαδή η ηλεκτρονικοποίηση αποτρεπτικός παράγοντας. Κι εδώ λοιπόν 

πρέπει να παίξουν το ρόλο τους αυτό τα Επιμελητήρια. 

 Το ηλεκτρονικό σύστημα διασφαλίζει και πιστεύουμε ότι θα διασφαλίσει 

μεγαλύτερη ταχύτητα στη διενέργεια του διαγωνισμού, διαφάνεια στους όρους 

και στα αποτελέσματα του διαγωνισμού, γιατί εδώ πέρα στο σύστημα το 

ηλεκτρονικό θα φαίνονται τα αποτελέσματα του κάθε διαγωνισμού. Δηλαδή 

μπορεί κάθε πολίτης να μπει στο σύστημα το ΚΗΜΔΗΣ και να δει για τα 

αντίστοιχα προϊόντα σε έναν άλλο διαγωνισμό στη Θεσσαλία τι τιμή εκλείστηκε. 

Είναι όπως αυτό που λέμε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το λεγόμενο σύστημα 

Διαύγεια. Δηλαδή στη Διαύγεια, το σύστημα Διαύγεια που αναρτώνται όλες οι 

αποφάσεις των φορέων του Δημοσίου ο κάθε ένας πολίτης μπορεί να μπει και 

να δει τις αποφάσεις που έκανε οποιοσδήποτε Δήμος. Είναι το Διαύγεια, το 

ΚΗΜΔΗΣ είναι το αντίστοιχο Διαύγεια των δημοσίων συμβάσεων. 

 Ετσι λοιπόν διασφαλίζεται η διαφάνεια, διασφαλίζεται η ταχύτητα και η 

αξιοπιστία στους διαγωνισμούς και κατά συνέπεια αυτά τα πλεονεκτήματα δεν 

θα πρέπει να ακυρωθούν εξ αιτίας των όποιων δυσκολιών μπορούν να 

υπάρχουν από επιχειρήσεις, το να βάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους, τις 

προσφορές τους μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα. Αλλωστε, η κάθε επιχείρηση 

τώρα έχει και κάποιον άνθρωπο που έχει μια τέτοια επαφή με τα, αν όχι ο ίδιος 

ο επιχειρηματίας υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν μια επαφή με τα 
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ηλεκτρονικά μέσα, έτσι; Αυτή τη δουλειά πρέπει, έχουν υποχρέωση τα 

Επιμελητήρια να στηρίξουν τις επιχειρήσεις του χώρου τους σ' αυτή την 

προσπάθεια.  

 Τέλος, για να μην μακρηγορώ άλλο, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες 

προμήθειες σημαντικό είναι και το στοιχείο των προδικαστικών και δικαστικών, 

ένδικων όπως λέμε, μέσων προσφυγών, που αυτός είναι ένας βασικός 

παράγοντας που πολλές φορές καθυστερεί τη διενέργεια των διαγωνισμών, 

δηλαδή γίνεται ένας διαγωνισμός, μέχρι να καταλήξει σε σύμβαση μπορεί να 

περάσουν και ενάμιση, δύο χρόνια, γιατί ο βασικός λόγος δεν έχει να κάνει με 

την ίδια τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, όσο με προσφυγές που 

υπάρχουν, προσφεύγει ο ένας, προσφεύγει ο άλλος και μπορεί να πάμε μέχρι το 

Συμβούλιο της Επικρατείας και να καθυστερήσει ο διαγωνισμός δύο χρόνια. Και 

αυτός είναι βέβαια ένας αποτρεπτικός παράγοντας για τη συμμετοχή των 

προμηθευτών, γιατί ο άλλος όταν γίνει μια κατοχύρωση πρέπει να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή, αν καθυστερήσει τρέχουν οι τόκοι της εγγυητικής 

επιστολής και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Αυτό θα δούμε πώς θα το 

επισπεύσουμε και με μεταβολές που θα γίνουν, νομοθετικές δηλαδή αλλαγές και 

σ' αυτό το σύστημα των ένδικων και προδικαστικών προσφυγών που λέμε. 

 Αυτά σε σχέση με το σύστημα των δημόσιων διαγωνισμών. Εν 

κατακλείδι, σ' αυτό το ζήτημα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο τα 

Επιμελητήρια και αν θέλετε να υπηρετήσουν κι αυτό που εμείς σαν στόχο 

έχουμε σαν κυβέρνηση μέσα από τις δημόσιες συμβάσεις να στηρίξουμε την 

εγχώρια παραγωγή, να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας. 

Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το διασφαλίσουμε και μέσα από τη διεξαγωγή, 

τον τρόπο στησίματος όπως λέμε των προκηρύξεων και των διαγωνισμών, που 

μπορεί, υπάρχει τέτοια δυνατότητα αλλά θα πρέπει να υποστηριχθεί και από τα 
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ίδια τα Επιμελητήρια ώστε να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις σ' αυτή την 

προσπάθεια.  

 Αυτά και αν υπάρχουν ερωτήσεις οτιδήποτε, είμαι στη διάθεσή σας.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Παπαδεράκη για την πλήρη και 

εμπεριστατωμένη ενημέρωση και τον ευχαριστούμε και πάλι για την ευκαιρία 

που μας δίνει να ανταλλάξουμε απόψεις για το μέλλον και το ρόλο των 

Επιμελητηρίων.  

 Συνάδελφοι, ό,τι ερωτήματα έχετε να τα σημειώσουμε και θα τα πείτε 

όλα μαζί, κ. Γενικέ, ή ένα ένα;  

 Ο κ. Πάλλας.  

ΠΑΛΛΑΣ: Δεν είναι ακριβώς ερώτημα, μετά. Επειδή έχω ασχοληθεί με αυτό το 

θέμα δηλαδή απο το Επιμελητήριο.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Οχι, αν υπάρχει κάποια ερώτηση και μετά να μπούμε.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χαλόφτης, είναι τεχνικός σύμβουλος.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Να σας χαιρετίσω, έχουμε συναντηθεί παλαιότερα στην Ενωση 

Λαϊκής Τέχνης, για το σήμα Λαϊκής Τέχνης. Μπήκε στη διαδικασία ολοκλήρωσης 

πλέον.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Θα το φέρετε στην Επιτροπή, ε;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Ναι, ναι. Στην Τεχνική Εκπαίδευση επειδή έχουμε κάνει ήδη 

προσπάθεια σαν Επιμελητήριο, υπάρχει ένας κόμβος διέλευσης μεταξύ του 

ΕΣΗΔ και του ΕΟΠΠΕΠ. Οπως ξέρετε τα τεχνικά περιγράμματα εκπαίδευσης 

πρέπει να εγκριθούν από έναν εθνικό φορέα βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού. 

Κατά ένα περίεργο λόγο στην Ελλάδα επιλέχθηκε ο ΕΟΠΠΕΠ, ενώ θα μπορούσε 

να είναι απευθείας το ΕΣΗΔ, το πρώην ΕΣΗΔ. Εδώ λοιπον έχουμε δύο διαύλους. 

Αυτή τη στιγμή ακόμα ο ΕΟΠΠΕΠ δεν έχει εγκρίνει κανένα περίγραμμα εδώ και 
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πέντε χρόνια. Αρα, λοιπόν, μια διαδικασία επίκαιρης τεχνικής εκπαίδευσης δεν 

μπορεί να διατηρηθεί έτσι.  

 Αρα, εμείς που θέλουμε να πιστοποιηθούμε κατά ISO 17024 που είναι η 

επίσημη διεθνής αναγνώριση για την τεχνική εκπαίδευση, δεν υπάρχει φορέας 

να μας διαπιστεύσει, είναι το ΕΣΗΔ, αλλά δεν μπορεί να μας δώσει ένα τεχνικό 

αντικείμενο εκπαίδευσης όπως των υδραυλικών που υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι, 

ή των ψυκτικών που υπάρχει και νομοθετικό πλαίσιο που το απαιτεί και οι 

άνθρωποι αυτοί καταφεύγουν αναγκαστικά στην Κύπρο για να εκπαιδευτούν. 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Το γνωρίζω.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Το γνωρίζετε. Οι άνθρωποι αυτοί, παρόλο που η Κύπρος ανήκει 

στην Ευρωπαϊκή Ενωση έχει, σε εισαγωγικά θα πω μια λίγο σκληρή έκφραση, 

την αφέλεια ο ΕΟΠΠΕΠ να μην αναγνωρίζει την εκπαίδευσή του, όταν το ίδιο το 

Υπουργείο Ανάπτυξης την αναγνωρίζει. Θέλω να πω με αυτό η επικαιροποίηση 

του νέου νομοθετικού πλαισίου των Επιμελητηρίων τι χρόνο θα έχει και σε πόσο 

χρόνο θα έχει διαβούλευση, γιατί ο καιρός τρέχει και έχουμε μείνει πίσω. Μιλάμε 

για ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει από το 2006.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό σε 

σχέση με την πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων, έτσι; Αυτό έχει να κάνει. 

Βέβαια, αυτό είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Βιομηχανίας, του 

Βιομηχανίας και του Παιδείας, γιατί ο ΕΟΠΠΕΠ είναι στο Παιδείας. Εγώ θα έλεγα 

ότι πρέπει να ενεργοποιηθείτε και ως Επιμελητήριο εδώ και με άλλα 

Επιμελητήρια ενδεχομένως και να δείτε με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

και με την Υφυπουργό πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή από 

εκεί νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει και να πιέσετε, γιατί όντως αυτό έχει 

μακρηγορήσει και σε σχέση και με το - υπήρχε ένα θέμα σε σχέση με το ρόλο 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου, με τον Οργανισμό... 
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ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Συγγνώμη που σας διακόπτω, η τεχνική εκπαίδευση σε όλη την 

Ευρώπη είναι διακριτή από την εκπαίδευση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. 

Θεωρείται κάτι διακριτό μεταδευτεροβάθμιο. Στην Ελλάδα μόνο έχουμε 

καταντήσει να έχουμε τον ΕΟΠΠΕΠ, δηλαδή να ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. 

Αρα, το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι δευτεροβάθμια εκπαίδευση ούτε 

πρωτοβάθμια.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Είναι μεταδευτεροβάθμια, ναι. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι 

κακώς ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι το θέμα εκεί.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα θέμα. Εγώ δυστυχώς δεν 

μπορώ να σας πω κάτι γιατί δεν είναι και στην αρμοδιότητα τη δική μου, αλλά 

αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ξέρω το θέμα, εγώ θα το μεταφέρω και 

σαν θέμα με την ευκαιρία δηλαδή που το θίγετε γιατί ήξερα ότι υπάρχει ένα 

τέτοιο θέμα, πώς μπορεί να κινηθεί, να τακτοποιηθεί γιατί όντως και με τους 

ψυκτικούς που αναφέρατε το ξέρω, έτσι υπάρχουν διάφορα τέτοια 

προβλήματα. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να δραστηριοποιηθείτε κι εσείς προς 

την κατεύθυνση του Βιομηχανίας για να δούμε πώς μπορεί να επανεκκινηθεί 

αυτό το ζήτημα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Γενικέ, εμείς σαν Επιμελητήριο προσπαθήσαμε να πιστοποιηθούμε 

κατά ISO 17024 και γι' αυτό κάναμε σε επαφή και με τον ΕΟΠΠΕΠ αλλά και με 

τη Διεύθυνση Βιομηχανίας, μάλιστα με τον πρώην Γενικό Γραμματέα τον κ. 

Τόλιο στο Υπουργείο. Βεβαίως εκεί που δημιουργείται εμπλοκή είναι στη 

συναρμοδιότητα δύο φορέων και του ΕΣΥΔ και του ΕΟΠΠΕΠ. Πρέπει αυτό να 

ξεκαθαρίσει ποιος είναι αρμόδιος. Ενας από τους δύο, ένας φορέας, ούτως ώστε 

να μπορούν κι αυτό σας το λέμε μια κι εσείς μπορείτε να το μεταφέρετε. 

Ξέρουμε ότι δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα αλλά αυτό πρέπει να είναι 

ουσιαστικά η κατεύθυνση, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μετά από τόσα 
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χρόνια δεν έχουμε ούτε ένα περίγραμμα από τον ΕΟΠΠΕΠ για να μπορέσουμε 

να κάνουμε μια σωστή δουλειά.  

 Αυτό που σας είπαμε για τους ψυκτικούς έχουμε κάνει επανειλημμένες 

συναντήσεις εδώ και συζητήσεις με τους ψυκτικούς για να μπορέσουμε να 

βρούμε λύση, δεν μπορέσαμε. Το ίδιο γίνεται με τους ηλεκτρολόγους, με τους 

υδραυλικούς και ούτω καθεξής.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Τα τελευταία περιγράμματα έχουν συνταχθεί, ήμουν σε ομάδα 

έργου, το 1998. Κι έχουμε 2015. Και όχι τίποτε άλλο, αναγκάζονται να 

πηγαίνουν στο εξωτερικό. Αρα, χάνει συνάλλαγμα η χώρα και όχι τίποτα άλλο, 

δεν τους το αναγνωρίζουν, που δεν έχουν το δικαίωμα να μην το αναγνωρίσουν 

γιατί είναι Ευρωπαϊκή Ενωση.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλο ερώτημα έχουμε; Ο κ. Μαυρογένης.  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Θα ήθελα να μας στείλετε ένα σχέδιο αυτών των οποίων 

σκέπτεστε να εφαρμόσετε και απάνω εκεί να σας απαντήσουμε, γιατί όλα αυτά 

που είπατε μπορούν να απαντηθούν. Και παλιά το Επιμελητήριο έχει λάβει 

θέσεις σε πολλά απ' αυτά τα ερωτήματα τα οποία είπατε, για να εκφέρει και τη 

γνώμη το συμβούλιο. Αν καλέσετε δυο ανθρώπους επάνω της Διοικητικής δεν 

έχει νόημα εάν δεν ενημερωθεί το κάθε Διοικητικό Συμβούλιο του 

Επιμελητηρίου, γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις. 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Εγώ να σας πω κάτι; Σκέφτομαι να το κάνω ανάποδα σ' αυτή 

τη διαδικασία.  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Αν θέλετε εγώ να σας απαντήσω σ' αυτά όλα που είπατε θα 

φύγουμε το πρωί. Ακόμα και για τις προμήθειες. Το τι γίνεται είναι άλλο 

πράγματα, επειδή έχω με το Νοσοκομείο κάποια αυτά, το τι γίνεται, τα πάντα. 

Αλλά το σωστό είναι να λάβουμε γνώση όλοι. Να δώσετε μια προθεσμία ξέρω 

'γω ένα μήνα να απαντηθούν, να προταθούν ή αν τα μέλη του Δ.Σ. θα 
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μειωθούν ή αν θα γίνει συγχώνευση ή οτιδήποτε. Το να τα πούμε τώρα δεν 

μπορείτε να τα σημειώσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί είναι πολλά. Ακόμα και 

για το παρατηρητήριο που είπατε επάνω. Αχρηστο είναι. Είναι άχρηστο. 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Οχι παρατηρητήριο. 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Που μπαίνουν μέσα για να πάρουν τιμές για να κάνουν τις 

προσφορές των διαφόρων διαγωνισμών. Εκεί, με συγχωρείτε, ποιος έλεγξε τις 

τιμές που βάζουν μέσα; Ο,τι θέλει ο καθένας βάζει. Επειδή μιλάτε για το θέμα 

της κομπίνας που γίνεται. Ο,τι θέλει βάζει ο καθένας. Υπάρχει συγκρινόμενο 

στοιχείο ας πούμε για ένα πράγμα, ότι αυτό το πράγμα διατίθεται στην Ευρώπη 

1 δραχμή κι εδώ κάνει 5; Οχι. Ερχονται αυτοί οι οποίοι είναι πόσοι, κάπου 1.850 

νομίζω που έχουν εγγραφεί σε κάποιο σύστημα που ετοιμάζεται, για να πουν 

ότι, ξέρεις τίποτα, εγώ το θέλω 5. Εντάξει, και τι έγινε; Και μπαίνει μετά ο κάθε 

ένας συνάδελφος να πάρει μια προσφορά για να δώσει προσφορά και το βλέπει 

ότι είναι απάτη. Πώς θα μπει;  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει μητρώο προμηθευτών, δεν ξέρω τι εννοείτε 

αλλά... 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Είχε ξεκινήσει από τον προκάτοχό σας κάποιο σύστημα για το 

θέμα των διαγωνισμών.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Ναι, αυτό το ίδιο.  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Και μας είχε αναλύσει κάποια πράγματα, μας είχε πει. Αλλά και 

πάλι δεν είναι το σύστημα αυτό που μπορεί να προστατεύσει αν χρειαστεί την 

κατάσταση που γίνεται ούτε στα νοσοκομεία ούτε πουθενά. Εγώ προσωπικά 

έχω, το ξέρω το θέμα και μπορώ να σας πω και τι πρέπει να γίνει. Αν είναι 

εφικτό.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχουν προδιαγραφές 

τέτοιες ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκρισης;  
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ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Προδιαγραφές μπορεί να υπάρχουν. Εκεί η ρεμούλα δεν 

γίνεται στην προδιαγραφή, Γιώργο. Γίνεται στην προσφορά γίνεται, στην τιμή. 

Εκεί είναι η ρεμούλα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 'Η μπορεί να σου ζητήσει 100 καρέκλες αλλά να μη σου 

γράφει οι καρέκλες πώς θα είναι, με τι ποιότητα και τέτοια.  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Κάνουν κι ένα μεγάλο λάθος. Κάνουν ένα διαγωνισμό και 

αρχίζει ολόκληρο κατεβατό, κάπου 32 δικαιολογητικά, από 'κει και μετά τι 

κάνουν. Του γυρεύουν να φέρει ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική. 

Αχρηστα. Αφού μπορεί να μην πάρει το διαγωνισμό. Γιατί του τα γυρεύεις; Και 

πέρα από 'κει έχει και μια δίμηνη προθεσμία. Μέχρι που να ξεκινήσει ο 

διαγωνισμός για να μην έχεις και τυχόν κάποιες αναστολές, κάποιες ενστάσεις 

κ.λπ., βγαίνουν... Τι τον βάζεις - και μπορεί να μην μπει και στο διαγωνισμό. Τι 

του λες κατέβασέ τα;  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Εδώ θα κοιτάξουμε αυτά να τα απλοποιήσουμε. Αυτή είναι η 

προσπάθεια, να απλοποιηθούν.  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Στείλτε για να σας πούμε από 'δω περισσότερα.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Τι να στείλουμε;  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Αυτά που σκέπτεστε. Εσείς μπορεί να λέτε για συγχώνευση, 

παραδείγματος χάριν, εδώ Πειραιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη που είναι ανεξάρτητα 

τα 3 Επιμελητήρια και να πείτε ότι, ρε παιδιά, εγώ στον Πειραιά θα κάνω ένα. 

Εμείς δεν το θέλουμε, παράδειγμα.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Ε, θα πείτε τη γνώμη σας.  

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Στείλτε το μας να σας απαντήσουμε. Οχι κουβεντιαστά.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Εγώ λέω να πω, γιατί σ' αυτή τη διαδικασία της 

διαβούλευσης λέω να πάμε ανάποδα. Να μάθουμε να διατυπώνουμε εμείς την 
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άποψή μας και αυτή την άποψη να παίρνει υπόψη του ο νομοθέτης και όχι να 

περιμένουμε.. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο αυτό δεν γίνεται. 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Ναι. Και όχι να περιμένουμε να βγάλουμε μία θέση για ν' 

αρχίσουμε να...  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ολα τα χρόνια, συγγνώμη για την παρέμβαση, όλα τα χρόνια 

αυτά γίνεται. Στέλνουμε τις προτάσεις μας, υποτίθεται οτι είμαστε σύμβουλοι 

στην πολιτεία και υποτίθεται ότι θα τις λάβει υπόψη της. Κάνουν ακριβώς το 

αντίθετο, μην κοροϊδευόμαστε.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Σε σχέση με το ρόλο των Επιμελητηρίων έχετε στείλει 

προτάσεις; Εγώ δεν έχω δει.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαστε σύμβουλοι της πολιτείας και σε κάθε φορολογικό 

σύστημα, σε κάθε ασφαλιστικό, σε κάθε συνταξιοδοτικό λέμε τις προτάσεις μας, 

σε κάθε νόμο που θα βγει μας ζητάνε τις προτάσεις μας. Βγαίνει σε δημόσια 

διαβούλευση, τις δίνουμε τις προτάσεις μας και τελικά περνάνε διαφορετικά 

πράγματα απ' αυτά που λέμε. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Μα έτσι γίνεται και ο διάλογος ο δημόσιος. Δηλαδή... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Ερώτημα, μην μπούμε σε απόψεις τώρα γιατί... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γενικός γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις για να φύγει. 

Υπάρχουν άλλα ερωτήματα; Γρηγόρη; Ελα πες την άποψή σου.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: κ. Γενικέ, γνωρίζουμε ότι είστε ένας έμπειρος άνθρωπος, αρκετοί 

από μας σας γνωρίζουμε από την προηγούμενη δράση σας πριν αναλάβετε... 

καθώς επίσης ότι αυτή τη στιγμή εκπροσωπείτε την αριστερή κυβέρνηση που 

διοικεί αυτή τη στιγμή τη χώρα. 
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 Είπε ο προηγούμενος συνάδελφος για τις πιστοποιήσεις. Οι πιστοποιήσεις 

αυτές κατά τη γνώμη μας, γιατί πρέπει ένας μηχανικός αυτοκινήτων όπως εμένα 

να θέλει πιστοποίηση για να διαχειριστεί αέρια. Αέρια του αιρ κοντίσιον ας 

πούμε, γιατί θα πρέπει. Το πτυχίο του τη στιγμή αυτή τον καλύπτει. Γιατί θα 

πρέπει να έχει πιστοποίηση για να εξειδικεύσει μια δραστηριότητα από τις 

πολλές που κάνει μέσα σε ένα συνεργείο. Ερώτηση. Η γνώμη μας, επειδή έχω 

δει και έχουμε συζητήσει κ.λπ., το επιβάλλει λέει η Ευρωπαϊκή Ενωση. Η 

Ευρωπαϊκή Ενωση φυσικά μπορεί να το επιβάλλει, όμως εμείς σαν χώρα εδώ 

πέρα τι κάνουμε;  

 Πρότασή μας. Η πρότασή μας είναι η εξής: αφού το επιβάλλει η 

Ευρωπαϊκή Ενωση και ο επαγγελματίας δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια 

στη συγκεκριμένη ειδικότητα να πάρει μια πιστοποίηση χωρίς να μπλέκει με 

ΚΕΚ, με ΙΕΚ, με όλα αυτά τα πράγματα και να πληρώνει τα 200άρια και κάτω 

από το τραπέζι και πάνω από το τραπέζι για να πάρει μια πιστοποίηση, βέβαια 

και ο Οργανισμός Πιστοποιήσεων που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας δηλώνει 

αναρμόδιος, δεν έχει ύλη καταρχήν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ύλη ούτε 

τίποτα, όμως έχουν βγει κάποιοι κάθε φορά που βγαίνουν για να κάνουν αυτές 

τις δουλειές και ζητάνε χρήματα και από τους συναδέλφους και από όλους 

αυτούς για να κάνουν ... και η πιστοποίηση που θα πάρουν σίγουρα αυτοί που 

την κάνουν βασικά είναι άσχετοι, δεν ξέρουν να διδάξουν και δεν υπάρχει και 

αντικείμενο. Γιατί όταν ένα αέριο για να το διαχειριστείς, για να το 

χρησιμοποιήσεις πρέπει να έχεις ειδικό μηχάνημα που το έχουμε όλοι μας. Οταν 

γίνει ένα τρακάρισμα έξω το αέριο θα διαχυθεί στην ατμόσφαιρα. Πώς 

μπορούμε να πιστοποιήσουμε για να διαχειριστούμε αυτό το συγκεκριμένο 

αέριο; Είναι ένα παράδειγμα από το χώρο το δικό μας. 

 Τώρα για το ΓΕΜΗ. Είπατε προηγουμένως στην ομιλία σας ότι το ΓΕΜΗ 

είναι κρατική τέτοια και σαν κρατική πρέπει να χρηματοδοτείται και από το 
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κράτος. Οχι από μας. Γιατί όλοι μας καλούμαστε αυτη τη στιγμή, μπορεί να 

τελείωσε η υποχρεωτικότητα της συνδρομής στα Επιμελητήρια αλλά μπαίνουμε 

από το παράθυρο με τη συνδρομή του ΓΕΜΗ και πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά 

και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι Ο.Ε. κ.λπ.. Και μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις 

που είναι αδύνατον, συνεχίζω, που είναι αδύνατον μια μικρή επιχείρηση να μπει 

σε διαγωνισμούς και προμήθειες που είπατε κ.λπ.. Και είπε και ο συνάδελφος 

είναι αδύνατον ένα μικρό συνεργείο να δώσει μια μικρή προσφορά για να 

φτιάχνει π.χ. τα αυτοκίνητα της Αστυνομίας, τα αυτοκίνητα του Δήμου. Είναι 

αδύνατον με τη χαρτούρα που του ζητάνε.  

 Πέρα απ' αυτό όμως, μια μεγάλη επιχείρηση με μια απλή αίτηση μπαίνει 

σε οποιονδήποτε διαγωνισμό. Σε οποιονδήποτε διαγωνισμό και το λέω απο 

πείρα, να πω ότι είμαι και πρόεδρος για σας που δεν με γνωρίζετε, του 

συλλόγου ιδιοκτητών συνεργείων όλης της Αττικής.  

......: Της Αθήνας.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Ολης της Αττικής. 

.......: Της Αθήνας. Ο Πειραιάς έχει άλλο. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Είπατε προηγουμένως - υπάρχει ένα μικρό σωματείο, για να 

διορθώσω και τον συνάδελφο, στον Πειραιά, κάτσε να ολοκληρώσω και πες εσύ 

ό,τι θες. Είπατε προηγουμένως συνδικαλισμός και Επιμελητήρια δεν 

συμβαδίζουν.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Οχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Ετσι είπατε προηγουμένως, τα Επιμελητήρια δεν είναι 

συνδικαλιστικά όργανα.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Ναι, άλλος ο ρόλος στον συνδικαλισμό... 
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ΜΟΦΟΡΗΣ: Αυτό είπατε, σωστά. Εδώ είμαστε συνδικαλιστές όλοι. Αρα, πώς 

γίνεται δηλαδή το Επιμελητήριο να μην είναι συνδικαλιστικό όργανο και να 

απαρτίζεται το διοικητικό του συμβούλιο από συνδικαλιστές;  

 Και ένα τελευταίο κλείνοντας και συγγνώμη για την μακροχρόνια 

τοποθέτηση. Είπατε ότι θα προστατεύσετε τη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση. 

Το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΣΕΒΕΕ αυτή τη στιγμή λέει μέχρι το τέλος της 

χρονιάς θα κλείσουν 65.000 επιχειρήσεις. Εσείς θα μπορέσετε να τις 

προστατεύσετε για να μην κλείσουν αυτή τη στιγμή; Ευχαριστώ πολύ.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πάλλας. 

ΠΑΛΛΑΣ: κ. Γενικέ, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Βγάλατε και είδηση 

σήμερα, εγώ δεν είχα ξανακούσει ότι επίκειται αλλαγή της επιμελητηριακής 

νομοθεσίας. Τώρα, είχα την τύχη να ασχοληθώ με αυτο το θέμα από τα τέλη 

της δεκαετίας του '90 εδώ από το Επιμελητήριο και μάλιστα είχα την τύχη να 

συμμετάσχω και σε επιτροπές που είχαν αυτήν, όπως λέγατε που θα 

συγκροτήσετε και έτσι λίγο μπλέχτηκα με αυτό το θέμα αρκετά. Αν δεν κάνω 

λάθος τη δεκαετία που πέρασε ψηφίστηκαν τρεις νόμοι σε συνδυασμό και με το 

ΓΕΜΗ για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Κακό δεν είναι. 

Εγώ κάθε νόμος που ψηφιζόταν ήμουν υπέρ γιατί στα χαρτιά ήταν μια πρόοδος. 

Ομως, βέβαια, άλλο τα χαρτιά και άλλο, αυτή η Ελλάδα είναι μια χώρα που 

τελικά δεν μεταρρυθμίζεται και θα το πω παρακάτω, γιατί ας πούμε τα 

Επιμελητήρια το 2004-2005 είχαν μεγαλύτερη ζωντάνια και συμμετείχαν 

περισσότερο στο οικονομικό γίγνεσθαι. Ψηφίστηκαν νόμοι για να συμμετέχουν 

περισσότερο και αυτη τη στιγμή νομίζω είναι πάρα πολύ πιο πίσω. Δεν ξέρω αν 

διαφωνεί ο Μιχάλης. Οπως ας πούμε ψηφίστηκε το ΓΕΜΗ που όλοι το παλέψαμε 

χρόνια να γίνει και καθυστέρησε και έγινε τελικά με παρέμβαση της τρόικας, 

τέλος πάντων, αλλά πριν το ΓΕΜΗ πηγαίναμε όλοι εμείς οι μικροί οι βιοτέχνες 

στο Πρωτοδικείο για να πάρουμε τα χαρτιά που χρειάζονταν για οτιδήποτε πια, 
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για οτιδήποτε, ενώ τώρα πάμε και στο ΓΕΜΗ και στο Πρωτοδικείο. Ενώ λέγαμε 

ότι θα είναι One Stop Shop. Δηλαδή, η κωμωδία που παίχτηκε με την 

υποχρεωτικότητα είναι χαρακτηριστικό της Ελλάδας, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή 

γίνανε ένα σωρό πράγματα για να καταλήξουμε πάλι στο ίδιο, δηλαδή πάλι 

πληρώνεις με το ζόρι. 

 Εγώ δεν είμαι κατά, έχω δει τι γίνεται σε άλλες χώρες. Ολες οι χώρες 

προχωράνε σιγά σιγά ακόμα και οι πιο σκληρές στο θέμα του κράτους και των 

Επιμελητηρίων προχωράνε σιγά σιγά σε μια απομάκρυνση, μια μη 

υποχρεωτικότητα. Αυτή είναι η τάση και θα έλεγα, ας πούμε παίχτηκε αυτή η 

κωμωδία, ενώ δεν είναι υποχρεωτικό πληρώνουμε δυο φορές. Εγώ αν ήμουν ας 

πούμε μέλος της τρόικας, λέω κακώς κ.λπ., θα έλεγα, άντε φεύγω, γεια σας, μ' 

αυτό που κάνατε, δηλαδή γύρω γύρω γύρω για να ξαναγυρίσεις στο ίδιο το 

προηγούμενο, απλά κοροϊδεύετε για να πιάσετε τις προθεσμίες για τις δόσεις και 

μετά καταλήγετε πάλι στο ίδιο. Δεν... Είσαστε χώρα που δεν μεταρρυθμίζεται. 

Αυτό σας το λέω άμα ήμουνα από αυτή την πλευρά, αλλά δεν είμαι. 

 Σαν γενικότερη φιλοσοφία όμως, κ. Γενικέ, εγώ έχω καταλήξει μετά από 

πολλά χρόνια ότι η κατεύθυνση που πρέπει να έχουν αυτές οι αλλαγές, όποιες 

γίνουν και αν γίνουν, πρέπει να είναι στην απομάκρυνση από τον εναγκαλισμό 

του κράτους και στην αποκομματικοποίηση. Δεν ξέρω ποια είναι η φιλοσοφία 

σας σαν κυβέρνηση. Δηλαδή, διέκρινα κάποια ότι πρέπει να υπάρχει ένας 

στενότερος έλεγχος των Επιμελητηρίων από το κράτος. Μπορεί να έκανα λάθος. 

Σαν γενικότερη φιλοσοφία ή ότι πρέπει να ελέγχεται καλύτερα τι κάνει η κάθε 

Διοίκηση. Υπάρχει κι αυτό, και ποιες διοικήσεις σε οποιονδήποτε οργανισμό δεν 

κάνουν και μικρό - αλλά πια είναι τόσο μικρά τα ποσά που μιλάμε τώρα για 

αστεία πράγματα.  Η κατεύθυνση πάντως ό,τι αλλαγών πρέπει να γίνουν, 

πρέπει να είναι προς τα εκεί. Και αν θέλετε και στο θέμα των εκλογών, επειδή 

πάντα εκλογικές σκοπιμότητες μπαίνουν μπροστά, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει 
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ξανά στα Επιμελητήρια να ξανακατέβουμε με αυτές τις ψευδεπίγραφες 

παρατάξεις που κάποτε είχαν ένα νόημα. Ηταν ας πούμε κεντροδεξιά ή 

κεντροαριστερά και κάτι τέτοια. Χαζομάρες τώρα στο επίπεδο των βιοτεχνών. 

Αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία αντιστοίχιση. Καμία απολύτως αντιστοίχιση 

αυτοί που κατεβαίνουν στα Επιμελητήρια. Βάλτε τους όλους σε μία λίστα και οι 

καλύτεροι ας βγουν. Και βέβαια ας μειωθεί δραστικά ο αριθμός, γιατί δεν μπορεί 

τώρα το Επιμελητήριο το δικό μας να έχει 61 μέλη, γιατί σκοτώνονται όλοι να 

βγουν και μετά δεν πατάνε την άλλη μέρα ή έρχονται είκοσι, οι γνωστοί αυτοί 

εδώ που είμαστε. 

 Τελειώνοντας, επειδή μίλησα πολύ, δυο τρία πραγματάκια ακόμα. Για το 

ΓΕΜΗ, πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν όλα στο ΓΕΜΗ. Δεν μπορεί τώρα τα 

Πρωτοδικεία να μην ενημερώνουν για το θέμα της μη πτώχευσης κ.λπ., που το 

ζητάνε όλοι. Δεν κατάλαβα γιατί όλοι ζητάνε μη πτώχευσης. Ο,τι και να κάνεις 

ζητάνε τέσσερα πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης. Τέσσερα! Και πρέπει να 

τρέχεις, να περιμένεις δέκα μέρες από το Πρωτοδικείο να σου βγάλουν. Και ένα 

πολύ σημαντικό που πρέπει να μπει στο Επιμελητήριο, επειδή δεν μπορεί να το 

κάνει ο καθένας μόνος του και είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι αύριο 

ακόμα πιο σημαντικό είναι το θέμα του ISO για τις μικρές επιχειρήσεις. Ολοι πια 

μας ζητάνε ISO. Δεν μπορεί όμως ο καθένας να βγάλει ISO από μόνος του. Θα 

βγάλει το 9001 που είναι μια σαχλαμάρα. ISO που υπάρχουν για επιμέρους 

επαγγέλματα, τώρα να πω για το δικό μου, τον κλάδο των γραφικών τεχνών, το 

ΙSO το δικό μας που έχει ένα νόημα για ISO δεν το δίνει κανείς στην Ελλάδα. 

Πρέπει να φέρεις Ολλανδούς ή Γερμανούς. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια βοήθεια 

από το κράτος, δεν μπορεί να το λύσει ο καθένας μόνος του.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Το σύστημα πιστοποίησης... 

ΠΑΛΛΑΣ: Ενα συγκεκριμένο ISO για τις γραφικές τέχνες. Υπάρχει ISO για τα 

χρώματα, υπάρχει ISO για όλα τα επαγγέλματα αλλά όλοι πάμε στο 9001 που 
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είναι μια γραφειοκρατία χωρίς νόημα. Δηλαδή, εντάξει... Θέλω να πω εδώ 

πραγματικά πρέπει να μπει αυτό να βοηθήσει το Επιμελητήριο.  

 Κι ένα τελευταίο, έτσι, για τους διαγωνισμούς απο την εμπειρία. Είναι 

ωραίο να τα μαζεύεις, είναι εύκολο. Αλλά κοιτάξτε τώρα ένα θέμα. Εκανα μια 

δουλειά για τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, κάτι κλασέρ, ντοσιέ που βάζανε μέσα 

οι σπουδαστές, οι εκπαιδευόμενοι τα γραπτά τους. Είχαν έναν προμηθευτή, 

τους έγδερνε. Τέλος πάντων, φωνάξανε, λένε μπορείς να το φτιάξεις αυτό; Το 

φτιάχνω στη μισή τιμή από τον άλλον. Κάθε τρεις μήνες παραγγέλνανε, είχα 

δώσει κάποιες τιμές, τις είχα συγκρίνει. Ε, αφού κράτησε αυτό δυο χρόνια με 

πολύ συμφέρουσες τιμές για το Δημόσιο, λένε ξέρεις, τώρα θα κάνουμε ένα 

συγκεντρωτικό διαγωνισμό για ό,τι χρειάζεται η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, το 

οποίο έχει μέσα στυλό, μολύβια, ζελατίνες, τετράδρια, πράγματα εισαγωγής από 

την Κίνα με τα οποία δεν είχα και καμία διάθεση να ασχοληθώ. Δεν γίνεται 

αλλιώς. Λέω θα προσφέρω εγώ μόνο αυτο. Αυτό κάνω, αυτό προσφέρω. 

Πρόσφερα αυτό, οι άλλοι προσφέρανε όλα τα άλλα πάλι σε μεγαλύτερες τιμές. 

Πήγανε στον άλλον προμηθευτή που προμήθευε όλα μαζί, γιατί τα βάλανε σε 

μία σούμα, με αποτέλεσμα ακόμα το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης αυτά τα 

κουτιά, τα φόλντερ που χρησιμοποιεί να τα παίρνει στις τριπλάσιες τιμές από 

αυτές που τους... 

 Δεν με ένοιαξε, αλλά θέλω να σας πω σαν... Καλό είναι να τα 

συγκεντρώνεις, υποτίθεται είναι πιο εύκολο, έτσι; Εχει έναν μεγαλύτερο έλεγχο 

αλλά στην πράξη πολλές φορές οδηγεί στο αντίθετο. Ευχαριστώ.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανακάκης. 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Πάντως εγώ δεν μίλησα, για να μην υπάρχουν εντυπώσεις, 

παρανόηση μάλλον ή εντυπώσεις στους υπόλοιπους, δεν μίλησα για έλεγχο των 

αποφάσεων του Επιμελητηρίου. Εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης, έτσι; 

Αυτό νομίζω είναι επιβεβλημένο και θεμιτό, γιατί τα έσοδα των Επιμελητηρίων 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015  
 

  39 

στηρίζονται σε μία κρατική λειτουργία και δεν είναι αυτό υποχρέωση του 

κράτους, είναι μία κρατική λειτουργία την οποία έχει παραχωρήσει το κράτος να 

την επιτελούν τα Επιμελητήρια. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Τη χρηματοδοτούμε εμείς όμως.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Πραγματικά, δεν ξέρω πού ν' αρχίσω και πού 

να τελειώσω με όλα αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Κανακάκης Βασίλης, 

ναυπηγοεπισκευαστής. Θα ξεκινήσω με την απορία του Γρηγόρη και του φίλου 

εκεί που μιλήσανε για την πιστοποίηση που περιμένανε και που δεν έχουν πάρει 

από το 2006. Γιατί από το 2006 μέχρι σήμερα έχεις δει Γενικό Γραμματέα που 

να παραμένει στο Υπουργείο παραπάνω από 6 μήνες και Υπουργό παραπάνω 

από ένα χρόνο; Μέχρι να κλείσεις ραντεβού μαζί του, να βάλεις το νερό στ' 

αυλάκι, τον έχουν αλλάξει. Εχει αλλάξει η λογική, έχει αλλάξει η πολιτική. 

Εχουμε ένα κράτος ασυνέχειας. Εγώ με τον κ. Γενικό δεν γνωρίζομαι, ούτε έχω 

μαζί του καμία διαφωνία για όλα αυτά που μπορεί να πω. 

 Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε ένα διαπλεκόμενο ΚΕΚ 

να βγάλει ένα πρόγραμμα και σε δύο μήνες να σας έχει πιστοποιήσει. Θα παίρνει 

μέσα αυτός αυτά που θέλει, γιατί παιδιά με κλείνετε; και γύρω γύρω τα 

υπόλοιπα. Και εσείς θα πιστοποιηθείτε και θα είναι όλα καλά και δεν θα έχετε 

κανένα παράπονο.  

 Επειδή ο Γενικός έριξε κάτι ντουφεκιές γύρω γύρω που δεν πρέπει να 

περάσουν απαρατήρητα, μίλησε για τον Πολιτιστικό Πειραιά ή το είπε ο 

Διευθυντής, δεν ξέρω, για τη χρονιά που μας έρχεται. Δηλαδή τι πολιτισμό έχει 

η φτώχεια και η κατάντια; Μη μας χρυσώνει κανένας το χάπι. 'Η για βιοτεχνία ή 

για το λιμάνι που θα αναπτυχθεί στη διαμετακόμιση. Οταν μιλάμε γι' αυτά τα 

δύο θέματα, για τη βιοτεχνία και για το λιμάνι στον Πειραιά, πρέπει να βάζουμε 

στο πέτο μας πένθος. Πρέπει να βάζουμε πένθος. Η διαμετακόμιση που θα γίνει 

από τους Κινέζους είναι η καταστροφή του Πειραιά. Το πρόγραμμα είναι να 
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πωληθεί το λιμάνι, 15 του μήνα του Νοέμβρη να περάσει η σύμβαση 

παραχώρησης. Τέσσερις εργολαβικές επιχειρήσεις δουλεύουν στη ΣΕΜΠ, 

τέσσερις θα συνεχίσουν. Για τον υπόλοιπο Πειραιά είναι καταστροφικό η 

πώληση αυτή. Και αν είδατε και την προηγούμενη βδομάδα στην τηλεόραση, 

για να ξέρουμε τι μας περιμένει θα το αναφέρω, έδειξε η τηλεόραση πώς 

τιμώρησε ένας επιχειρηματίας στην Κίνα τους εργαζόμενους που δεν πέτυχαν 

τον εμπορικό τους στόχο, να ξέρετε τι μας περιμένει εάν δεν πετύχουμε τον 

εμπορικό ή παραγωγικό μας στόχο κάτω από την Cosco. Τους έβαλε σαν τα 

σαλιγκάρια στο πεζοδρόμιο να σέρνονται. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, είναι 

καταστροφή.  

 Το λοιπόν, μην πετάμε ντουφεκιές ότι το λιμάνι θα αναπτυχθεί στη 

διαμετακόμιση. Και τι έγινε άμα έρθουν 7 εκατομμύρια κοντέινερ, θα αυξηθούν 

οι θέσεις εργασίας όταν θα κλείσουν 5.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Σήμερα οι 

μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη στην Ελλάδα. Οι 

εργαζόμενοι, με 1.800.000 ανέργους, το 1.500.000 που λένε είναι παραμύθι, 

πάνω από 1.800.000 είναι, είναι παραπάνω από τους ενεργούς εργαζόμενους οι 

μικρομεσαίοι. Παρ' όλα αυτά όμως, καθόμαστε στο καβούκι μας, ενώ θα έπρεπε 

να είμαστε στα κάγκελα.  

 Ασε ρε Πάλλα, τι θα γίνει. Εντάξει, κάτσε σπίτι σου εσύ. Και για να 

απαντήσω στον Πάλλα, υπάρχουν δύο ειδών φτωχοί. Οι φτωχοί και οι 

κακόμοιροι. Οι κακόμοιροι είναι αυτοί που αποδέχονται τη φτώχεια τους και 

σκύβουν το κεφάλι και τους πατάνε και οι φτωχοί είναι αυτοί που παλεύουν για 

ένα καλύτερο αύριο. Το λοιπόν, δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε τίποτα απ' όλα 

αυτά που λέγονται και κυριολεκτώ γιατί τόσα χρόνια στο Επιμελητήριο, 30 

χρονια ναυαπηγοεπισκευαστής, 40, από το '70, ένα πρόγραμμα δεν έχει 

εκλαϊκευθεί. Ενα πρόγραμμα δεν έχει φτάσει είτε στα Επιμελητήρια είτε σε μας 

για να το υλοποιήσουμε. Και μην περιμένετε, μην θεωρείτε ότι τα προγράμματα 
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που κάνουν κάποιες πιστοποιήσεις και παίρνουν 10-12 εκατομμύρια και δεν πάει 

κανένας στα μαθήματα ούτε στην πιστοποίηση και πιστοποιούνται αέρα. Αυτά 

δεν είναι ανάπτυξη. 

 Το λοιπόν, εμείς απαιτούμε ανάπτυξη, απαιτούμε προγράμματα 

εκλαϊκευμένα προγράμματα μέσα από τα Επιμελητήρια να μπορέσουν να τα 

διαχειριστούν και να μας τα προσφέρουν σε αναπτυξιακό στόχο. Εχουμε 

βαρεθεί κάθε πρωί και κάθε βράδυ στα κανάλια τα διαπλεκόμενα, στους 

διαπλεκόμενους δημοσιογράφους να βλέπουμε τον Αυτιά, τον Παπαδάκη, τους 

άλλους τους δύο πώς τους λένε δεν ξέρω, κόβουνε 10% από τις συντάξεις, τα 

ημερομήνια του Αυτιά και ότι αν το παίρνουν το 11% από την αρχική σύνταξη ή 

από το χιλιάρικο που παίρνει σήμερα και αν θα κόψουν το ΕΚΑΣ. Θέλουμε, 

μπορείτε να βγείτε σε κάμερα κ. Γενικέ; Εσείς δεν έχετε βγει ποτέ. Και να 

μιλήσετε για ανάπτυξη. Για το εμπόριο. Να βγει ο Γραμματέας της Αγροτικής 

Ανάπτυξης να βάλει στόχους, να βάλει προοπτικές. Να βγει η κα Τζάκρη να 

βάλει προοπτικές. Ηρθατε εδώ μια φορά σήμερα και λύσαμε το θέμα. Δεν 

λύσαμε τίποτα, γιατί αυτά που είπατε για να μπορέσει ο Μιχάλης να τα 

υλοποιήσει θέλει 5 χρόνια. Το λοιπόν δηλαδή μέχρι σήμερα ισχύει ακόμα ο 

νόμος της διάλυσης του Επιμελητηρίου. Δεν τον έχει πάρει κανένας πίσω. 

Κακώς λειτουργούμε σήμερα.  

 Ο σχεδιασμός για το νέο νόμο είναι ο νέος νόμος και ο νέος ρόλος των 

Επιμελητηρίων. Πολύ κακώς είπατε ότι δεν πρέπει να εναι σε συνδικαλιστική 

κατεύθυνση. Τα Επιμελητήρια πρέπει να γίνουν το σπίτι των συνδικαλιστών, το 

σπίτι των μικρομεσαίων, πρέπει μέσα από 'δω να ξεκινήσουν οι αγώνες τους για 

την αυριανή ύπαρξη. Το βλέπετε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί το ζείτε κι 

εσείς στο πετσί σας, είπατε ότι είστε επιχειρηματίας, ότι όπως πάμε αν σήμερα 

έχουν μείνει 300, 500 χιλιάδες επιχειρήσεις, σε δύο χρόνια δεν θα έχει μείνει 

κανένας. Και ότι πολλοί από μας θα έχουμε πάει φυλακή είτε από χρέη στον 
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ΟΑΕΕ, πώς το λένε αυτό, είτε από χρέη στο ΙΚΑ, στην Εφορία, οπουδήποτε. Αν 

θεωρείτε εσείς κάθε μέρα να κλείνουν κάποιες χιλιάδες επιχειρήσεις ανάπτυξη, 

για μένα δεν είναι. 

 Μας είπατε ότι το 10% έως 20%, στην Ελλάδα είναι 10%, είναι δημόσιες 

προμήθειες, του ΑΕΠ το 10%. Πιστεύουμε ότι μπορούμε όλοι εμείς να 

στηριχθούμε στο 10% του ΑΕΠ και μέσα από εκεί να ζήσουν οι οικογένειές μας 

και οι επιχειρήσεις μας και να δώσουμε δουλειά σε εργαζόμενους; Δεν είναι 

δουλειά αυτό. Θέλουμε κατευθύνσεις, θέλουμε προγράμματα, θέλουμε 

εξειδίκευση για να μπορέσουμε να υπάρξουμε. Ολων των λογιών οι 

επιχειρήσεις, να ξαναγίνει ο Πειραιάς βιοτεχνικός. Να ξαναγίνει ναυτιλιακός.  

 Μια διακήρυξη, μια και αναφερθήκατε σ' αυτό, του Ναυστάθμου 

Σαλαμίνας για την Κρήτη. Αφού λέει όλες τις προϋποθέσεις στο τέλος το μόνο 

που δεν λέει είναι ο αριθμός του αυτοκινήτου αυτουνού που θα πάρει το 

διαγωνισμό. Μόνο αυτό λείπει. Εκτός κι αν δεν έχουν ανθρώπους για να 

μπορέσουν να συντάξουν μια σωστή  

διακήρυξη. Δείτε το, κυκλοφορεί τώρα στη Διαύγεια, θα μπορείτε να το δείτε. 

Ναύσταθμος Σαλαμίνας για την Κρήτη. Πρέπει να εκλείψουν αυτά. Πρέπει αυτές 

οι διακηρύξεις να έρθουν στα Επιμελητήρια, να συντάσσονται ίσως μαζί με τα 

Επιμελητήρια αν δεν έχουν τη γνώση να το φτιάξουν, γιατί υπάρχουν 

εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις μέσα και να κυκλοφορούν και να είναι τίμιες. 

Γιατί δεν είναι τίμιες. 

 Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι καλά έκανε και ήρθε ο Γενικός και μας 

είπε κάποια πράγματα. Πρέπει να τα αφομοιώσει το συντότερο η Διοίκησή μας 

και να προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε. Αλλιώς μηδέν το αποτέλεσμα. Και 

τα προγράμματα που θα βγάζετε δεν ξέρω τι δυνατότητα παρέμβασης έχουν τα 

Υπουργεία προς την Ευρώπη και ... του ΕΣΠΑ. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς να πάνε 

να φτιαχτούν δρόμοι, να πάνε να φτιαχτούν πλατείες, να γίνει ο δρόμος, η 
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Ιωνία Οδός. Τι να τον κάνεις τον δρόμο άμα δεν έχεις βενζίνη να πας στο 

δρόμο; Τι να λέμε; Την πλατεία τι να την κάνεις άμα δεν μπορείς να κάνεις 

παιδιά γιατί δεν μπορείς να τα μεγαλώσεις; Δηλαδή μην τρελαθούμε. Δουλειά 

θέλουμε. Θέλουμε τα προγράμματα δηλαδή να είναι σε αναπτυξιακό πρόγραμμα 

και όχι σε κατασκευαστικό δημοσίων έργων να τα παίρνει ο Μπόμπολας. Αυτό 

θέλουμε, ρε φίλε! Επειδή με ρωτάς δηλαδή, κατάλαβες τι σου λέω; Τα δημόσια 

έργα τα παίρνει ο Μπόμπολας και απασχολεί 20 Αλβανούς και 10 Ελληνες. Αν τα 

χρήματα αυτά πέσουν σε ανάπτυξη στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία - ρε μάγκα, 

άμα είσαι τυπογράφος και είσαι μόνος σου καλά να κάνει! Και δεν σε 

ενδιαφέρει! Εδώ οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έχουμε απασχολήσει προσωπικό, 

θέλουμε ανάπτυξη! Τι να κάνουμε δηλαδή; Ξέρω 'γω τι είσαι; "Δηλαδή και πώς 

και γιατί"! Ωχ, καλά, εντάξει... Πάλι δεν παίζεσαι.  

ΠΑΛΛΑΣ: Είπες 10%. Ξέρεις πόσο είναι 10% του ΑΕΠ; 18,5 δις. 18,5 δις άμα 

ρίχνεις κάθε χρόνο στην αγορά θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Αλλά δεν είναι 

έτσι.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει κάτι; Σπύρο;  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Μιας και είπε ο συνάδελφος για τα προγράμματα, δεν πρέπει 

να τα βάζουμε σε αντιπαράθεση. Και προγράμματα για τις αστικές αναπλάσεις 

χρειάζονται και προγράμματα για οδικά χρειάζονται. Ολα χρειάζονται. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Σ' αυτό συμφωνούμε. Το πρόβλημα μπορώ να σας πω εγώ, να 

περιγράψω με πιο μελανά χρώματα την υφιστάμενη κατάσταση. Το θέμα είναι 

τι λύσεις θα βρούμε. Και όταν είπα καταρχήν ότι τα Επιμελητήρια δεν πρέπει να 

είναι συνδικαλιστικά όργανα το εννοώ και το επαναλαμβάνω. Ο ρόλος των 

Επιμελητηρίων δεν είναι να κάνουν συνδικαλισμό με την έννοια ότι λέμε τα 

προβλήματα και έτσι περιμένουμε από κάποιον άλλον να βρει τις λύσεις. Ο 

ρόλος των Επιμελητηρίων είναι να οδηγούν σε λύσεις και να υποδεικνύουν 
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λύσεις των προβλημάτων και όχι μόνον αυτό, να παίρνουν και πρωτοβουλίες 

στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για να έχουν ενεργητικό ρόλο στη λύση 

των προβλημάτων. Και προφανώς, προς θεού, δεν είμαι κατά του 

συνδικαλισμού, έτσι; (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Εντάξει, δεν διέκοψα κανέναν. Αμα μου ζητάς συγγνώμη, σταμάτα να με 

αφήσεις να τελειώσω. Αυτό είναι θέμα, αυτό προσέξτε με λίγο, αυτό είναι θέμα 

των συναδέλφων. Εμείς, εγώ δηλαδή ως εκπρόσωπος της πολιτείας, ας 

χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, δεν είναι δουλειά μου να πω ποιοι θα εκλέγονται 

στα Επιμελητήρια. Αυτό είναι δουλειά να το κρίνουν οι συνάδελφοι. Εμείς εδώ 

πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους ρόλους. Οταν ο άλλος είναι συνδικαλιστής, είναι 

πρόεδρος σωματείου, πρόεδρος ομοσπονδίας, πρόεδρος του συνδικάτου έχει 

ένα ρόλο και αυτόν πρέπει να υπηρετεί και χρειάζεται το συνδικαλιστικό κίνημα. 

Να φωνάζει, να λέει, να διεκδικεί, να συσπειρώνει τους συναδέλφους. Αυτό 

είναι απαραίτητο, γιατί κι εγώ συνδικαλιστής είμαι. Αλλά όταν μιλάμε για το 

Επιμελητήριο έχει άλλο ρόλο και μην μπλέκουμε τα πράγματα. Αυτό λέω, γι' 

αυτό διευκρινίζω γιατί τα Επιμελητήρια δεν είναι να βγάζουν ανακοινώσεις και 

να λένε υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπαρχει το άλλο πρόβλημα, υπάρχει το 

άλλο πρόβλημα. Να αναδεικνύουμε τα προβλήματα αλλά να παίρνουμε και 

πρωτοβουλίες και να δίνουμε λύσεις. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα των 

Επιμελητηρίων, είναι θέμα και του πλαισίου του θεσμικού κ.λπ.. Αυτό είναι το 

ζητούμενο.  

 Εν πάση περιπτώσει, για τα αναπτυξιακά προγράμματα δεν ξέρω αν έχετε 

ενημερωθεί. Υπάρχουν, ήδη έχουν ανοίξει τέσσερα προγράμματα για 

επιχειρήσεις. Δύο προγράμματα για επιχειρήσεις νέων, νεοφυείς επιχειρήσεις 

νέας τεχνολογίας με χρηματοδότηση 100%, όπως επίσης και προγράμματα για 

νέους επιστήμονες και προγράμματα χρηματοδότησης σε υφιστάμενες 

επιχειρήσεις με χρηματοδότηση από 40% έως 50%, ανάλογα με το αν 
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δημιουργούν απασχόληση ή όχι. Αμα δεν δημιουργούν νέες θέσεις 

απασχόλησης είναι 40%, αν δημιουργούν είναι 50%. Αυτό είναι ήδη στη 

διαδικασία της προκήρυξης, έχουν γίνει προδημοσιεύσεις, έχουν γίνει 

ανακοινώσεις, είναι για όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και ειδικά επιχειρήσεις 

παραγωγικές. Δηλαδή, υπάρχει προσπάθεια προσανατολισμού και αυτό είναι το 

μεγάλο στοίχημα, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Αν δεν λύσουμε - 

"να λύσουμε"... και αυτό μεγάλη κουβέντα. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το 

πρόβλημα της απασχόλησης στη χώρα μας και ειδικότερα αν δεν 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αξιοποίησης των χιλιάδων ειδικευμένων 

επιστημόνων που έχουμε στη χώρα μας, για τους οποίους έχει επενδύσει ο 

ελληνικός λαός δισεκατομμύρια, έχουμε επενδύσει γι' αυτούς τους 200.000 που 

είναι στο εξωτερικό Ελληνες παιδιά και από εσάς μπορεί να είναι κάποιων τα 

παιδιά, πάντως είναι και δικό μου παιδί, έτσι; 15 δισεκατομμύρια για να τα 

σπουδάσουμε. Και είναι στο εξωτερικό! Αν δεν δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε 

αυτά τα παιδιά για να ανασυγκροτήσουμε την οικονομία μας, το έχουμε χάσει 

το παιχνίδι. 

 Είναι σαφές λοιπόν ότι η προσπάθεια είναι αυτή. Αλλά να έχουμε και 

επίγνωση όλοι μας του προβλήματος, για να μπορούμε να το λύσουμε το 

πρόβλημα. Και δεν έχω πρόθεση να κάνω τώρα τον καθηγητή ή να κάνω 

μάθημα σε σχέση με το τι, να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση, είναι τεράστια 

αυτή η συζήτηση, σε τι περιβάλλον  ζούμε διεθνές, τι επιβάλλεται να κάνουν οι 

επιχειρήσεις για να αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν και να επιβιώσουν σ' 

αυτό το δύσκολο περιβάλλον, το διεθνές περιβάλλον που έχουν ανοιχτεί όλες οι 

αγορές, έτσι; Για να μπορέσουν να σταθούν οι επιχειρήσεις πρέπει να 

αποκτήσουν πλεονεκτήματα συγκριτικά σε ό,τι αφορά και την ποιότητα των 

προϊόντων που παράγουν και την καινοτομία που μπορούν να βάλουν στην 

παραγωγή, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τους μισθούς των 2 
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και 3 ευρώ την ημέρα που δίνουν οι Κινέζοι και που περιέγραψε με πολύ μελανά 

χρώματα ο συνάδελφος προηγουμένως πώς γίνεται στην Κίνα. Εκτός κι αν 

θέλουμε να γίνουμε κι εμείς Κίνα. Προφανώς δεν θέλουμε να γίνουμε Κίνα, αλλά 

πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανασυγκρότηση της χώρας μας σ' αυτό το 

δύσκολο περιβάλλον. Εάν θέλουμε να σκεφτούμε σε ένα περιβάλλον 

εργαστηρίου που εμείς έχουμε στο μυαλό μας και που όλοι επιθυμούμε ή αν 

θέλετε μας βολεύει, αυτό είναι μιας άλλης τάξης θέμα. Είμαστε υποχρεωμένοι 

όμως στην κατάσταση που σήμερα υπάρχει και διεθνώς αλλά και στη χώρα μας 

να βρούμε λύσεις. Το να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και να ξορκίζουμε το 

κακό δεν βγαίνει τίποτα. Και μιλάω για το ρόλο των Επιμελητηρίων και για το 

ρόλο που έχουμε και σαν Πολιτεία αν θέλετε, ο καθένας με τις ευθύνες του 

ασφαλώς και με το ρόλο του. Αλλά, καλώς ή κακώς, μας αρέσει δεν μας αρέσει, 

πρέπει να κάτσουμε να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω να δούμε ο καθένας από 

το πόστο του τι λύση θα βρούμε.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χαλόφτης.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: κ. Γενικέ, με όλο το θάρρος, επειδή αναφερθήκατε για νεοφυείς 

στην καινοτομία. Οπως θα γνωρίζετε στο Υπουργείο σας υπάρχουν πολλές 

καινοτομικές μελέτες σε όλο το χρονικό διάστημα στα έτη και πολλές έχουν 

μείνει στο ράφι, ποτέ δεν έχουν γίνει πράξη.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Μιλάς για τις πατέντες.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Για τις πατέντες. Εχω επιμεληθεί το θέμα που παρουσιάστηκε 

πρόσφατα, το λεωφορείο χωρίς οδηγό στα Τρίκαλα. Ξέρετε γιατί δεν μπορεί να 

κυκλοφορήσει αυτή τη στιγμή αυτή η πατέντα, αυτή η καινοτομία του 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου που συνεργαστήκαμε και τελικά κατασκευάστηκε στην 

Γαλλία; Διότι το Υπουργείο Μεταφορών ακόμα δεν έχει ορίσει τι υπάρχει, τι 

ορίζεται νομοθετικά λεωφορειολωρίδα. Τα πλαστικά χωρίσματα λέει δεν 

ισχύουν. Ωραία, τι ισχύει; Ευρωπαϊκά ισχύει αυτό. Οχι, δεν μπορούμε να το 
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κάνουμε. Και μένει σταματημένο και δεν μπορεί να παραχθεί τίποτε άλλο και 

αναγκαστήκαμε και πήραμε από την Γαλλία διότι εδώ δύο εργοστάσια που 

μπορούσαν να φτιάξουν τα αμαξώματα τα οποία τα είχε σχεδιάσει το Μετσόβιο, 

είχε εμπλακεί και το Πανεπιστήμιο Πατρών στα ηλεκτρονικά μέρη, τα δώσαμε 

όλα στη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι τέτοια οχήματα στα Τρίκαλα, τα 

οποία έχουν κατασκευαστεί στη Γαλλία και μας είπαν οι Γάλλοι ευχαριστώ, θα 

δώσουν δικαιώματα, θα πληρώνουν δικαιώματα, τουλάχιστον θα έχει ένα έσοδο 

το Πολυτεχνείο και θα κάνουν αναπαραγωγή γιατί έχουν ήδη παραγγελία στη 

Σουηδία.  

 Αυτό ήθελα να πω.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα Γρηγόρη, για να τελειώνουμε. Κλείνουμε, παιδιά. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Ηθελα να σας πω, να σας ενημερώσω, εσείς το ξέρετε βέβαια, ότι 

το 90%... 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Δεν τα ξέρω όλα, είναι πολλά που δεν ξέρω.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Ξέρετε από συνεργεία, σας γνωρίζω. Είστε χρόνια στο κουρμπέτι 

που λένε, έτσι, να μιλήσουμε...  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Ναι, αλλά δεν τα ξέρω όλα. Και κανείς δεν τα ξέρει όλα.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Κανείς δεν τα ξέρει όλα, ούτε ο θεός. Ομως, να σας ενημερώσω 

ότι το 90% της δύναμης των Επιμελητηρίων, και του δικού μας εδώ πέρα, 

απαρτίζεται από ατομικές επιχειρήσεις ενός και δύο ατόμων συνεταίρων. Τι 

θέλω να πω μ' αυτό. Στην Κίνα μισθοί 3 ευρώ, παραδείγματος χάριν εγώ δεν θα 

πάω να κουρευτώ στην Κίνα, θα κουρευτώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα 

φτιάξω το αυτοκίνητό μου, στην Ελλάδα θα φτιάξω τα υδραυλικά μου. Στην 

Ελλάδα θα φτιάξω κι ένα σωρό άλλες τέτοιες της μεταποίησης, οι οποίες χωρίς 

να είμαι απόλυτα σίγουρος, η μεταποίηση νομίζω δεν είναι και στο καινούριο 

ΕΣΠΑ μέσα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.  
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ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Οχι, είναι.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Είναι. Αρκετοί κλάδοι πάντως δεν είναι. 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Εντάξει, δεν ξέρω ποιους κλάδους εννοείς, αλλά... 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, απλά τα είδα πριν αρκετές μέρες και 

ίσως διορθώθηκε μετά.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Μπορεί να μην είναι κάποιοι κλάδοι σ' αυτό το πρόγραμμα, 

να είναι σε άλλο.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Αρα, εμείς θέλουμε την βιωσιμότητα της μικρής επιχείρησης γιατί 

απασχολεί θέσεις εργασίας. Απασχολεί θέσεις εργασίας, η οποία αν κλείσει αυτή 

η εργασία χάνεται. Δεν ξανανοίγει και πάει στην ανεργία. Και εκτός αν θεωρείτε 

κι εσείς όπως και η προηγούμενη και η πιο προηγούμενη κυβέρνηση, πως η 

μικρή επιχείρηση και ο αυταπασχολούμενος ... πρόβλημα και πρέπει να εκλείψει, 

να εξαφανιστεί. Αυτό.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κ. Παπαδεράκη για την πλήρη και 

εμπεριστατωμένη ενημέρωση. Είναι κάποιος άλλος; Ο κ. Διευθυντής; Να 

κλείσουμε, γιατί βιάζεστε. Θα κλείσουμε τώρα κ. Γενικέ.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Εδώ και 10 χρόνια έχει κατατεθεί πατέντα στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης για πλωτές ανεμογεννήτριες παραδοτέες. Ελληνική πατέντα, θα 

μπορούσαν να κατασκευάζονται στην Ελλάδα, να έχουμε λύσει το πρόβλημα 

νερού και ενέργειας στα ελληνικά νησιά που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και 

ακόμα έχει μείνει εκεί να συζητάνε αν πρέπει να προχωρήσει ή όχι. Εν τω 

μεταξύ τα βρήκανε οι Πορτογάλοι, τα είδανε, τα φτιάξανε οι Πορτογάλοι, τα 

φτιάξανε και οι Γερμανοί, έχουμε μείνει πίσω. Δηλαδή, πώς θα μείνουν τα παιδιά 

μας; Αν θυμόσαστε πριν από την προηγούμενη βδομάδα ο Ιταλός Υπουργός 

Ανάπτυξης είπε ότι οι Ελληνες πρέπει να έχουν σοβαρό κονδύλι στον 

προϋπολογισμό για την Παιδεία για να μπορούν να σπουδάζουν τα παιδιά τους, 
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να βρίσκουν θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Δηλαδή, έχουμε καταντήσει στα 

όρια της γελοιότητας.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Μας πήραν και στο ψιλό δηλαδή. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Μας πήραν και στο ψιλό. Το λοιπόν, ό,τι προγράμματα και ... και 

δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο, κ. Γραμματέα, πρέπει να 

είναι στην πραγματικότητα της Ελλάδας. Ποια είναι η πραγματικότητα της 

Ελλάδας; Δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα, δεν υπάρχει χρηματοπιστωτικό, δεν 

υπάρχει τίποτα. Αν πάμε σήμερα οι πιο πολλοί από μας να κάνουμε πρόγραμμα 

επιδοτούμενο κατά 40% και 60% ίδια χρηματοδότηση ... θα σου πάρει τα 15 

αυτός που θα στο φτιάξει, θα μπεις και μέσα 20.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Εντάξει τώρα, μην λες και υπερβολές, θα σου πάρουν τα 15. 

Ε, εντάξει...  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ανάμεσα στο πρόγραμμα που θα επιλέξεις θα υπάρχουν το 30% 

άυλες ενέργειες. Θα σου φέρει ένα βιβλίο, θα σου δώσει μια μελέτη κάποιων 

φοιτητών ας πούμε και θα σου πάρει όχι το 30%, θα σου πάρει το 50%. 

Δηλαδή μην τρελαθούμε! Αν μπορέσετε να τα προσαρμόσετε σε μία 

πραγματικότητα γνωρίζοντας ότι οι τράπεζες δεν στηρίζουν, οτι λεφτά δεν 

υπάρχουν, ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία και στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, θα υπάρχει ανταπόκριση. Αλλιώς, θα φύγουν ξανά να πάνε στη ...  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Δηλαδή τι θέλεις, θα σε παρακαλούσα να μου πεις κάτι 

συγκεκριμένο. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ναι, θα σας πω το εξής: σήμερα αν ζητήσετε από τις 

πειραιώτικες βιοτεχνίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτε το 50% ας πούμε δεν 

έχει ασφαλιστική ενημερότητα. Αρα, δεν συμμετέχει πουθενά.  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Το 80% δεν έχει. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

50 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Εντάξει, κι αυτοί που έχουν ασφαλιστική δεν έχουν φορολογική, 

μην τρελαινόμαστε. Και αν δούμε τις καταθέσεις τους, δεν ξέρω σε τι 

πρόγραμμα μπορούμε να συμμετέχουμε σοβαρό επενδυτικό ώστε να 

δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Οταν σου λένε ότι το 60% αποδεδειγμένα 

πρέπει να το έχεις σε κατάθεση για να πάρεις το 40%. Πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Οτι δεν υπάρχουν λεφτά, ότι δεν 

υπάρχει τράπεζα. 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Δεν ξέρω αν πρέπει το 60% να είναι σε κατάθεση.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Οτι δεν υπάρχει τράπεζα. Οτι αυτό το περίφημο ΤΕΜΠΜΕ ή 

αναπτυξιακή τράπεζα έχει μείνει στα χαρτιά εδώ και χρόνια. 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Δεν ξέρω, αν το έχεις δει εσύ, εντάξει, πάω πάσο που λένε, 

αν το 60% πρέπει να είναι σε κατάθεση για να μπεις στο πρόγραμμα. Δεν 

νομίζω να είναι αυτό που λέτε. Αυτό σε κάποια παλιά προγράμματα ήταν, ναι. 

Τώρα δεν νομίζω να ισχύει. Δεν επιμένω βέβαια γιατί δεν έχει βγει η προκήρυξη. 

Βέβαια, θα ξέρετε ότι τα προγράμματα αυτά έχουν δημοσιευθεί για να γίνει 

ακριβώς μια διαβούλευση ούτως ώστε οι προτάσεις αυτές που λέτε να παρθούν 

υπόψη, ούτως ώστε στην προκήρυξη που θα βγει να είναι όσο το δυνατόν...  

 Πάντως, να σας πω κάτι εν κατακλείδι. Και μιλάω τώρα σαν 

συνδικαλιστής.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Κάπως έτσι μιλάμε όλοι. 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Ναι, κάπως έτσι μιλάμε όλοι μας. Εάν θέλουμε να διατηρηθεί 

η μικρομεσαία επιχείρηση, που είναι για μένα πολύ σημαντικός παράγοντας για 

την οικονομία για πολλούς λόγους που δεν χρειάζεται, τους ξέρετε, έτσι; 

Διατηρεί την κοινωνική συνοχή, διαχέει τον πλούτο, την υπεραξία στην 

κοινωνία πολύ πιο καλά απ' ό,τι η μεγάλη επιχείρηση, είναι κοιτίδα 

τεχνογνωσίας, παράγει ιδέες, καινοτομίες η μικρή επιχείρηση, δημιουργεί θέσεις 

απασχόλησης, έτσι; Αν θέλουμε να μείνει αυτή η μικρή επιχείρηση πρέπει αυτές 
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που έχουμε σήμερα να τις αναδιαρθώσουμε μέσα από σχήματα και συνεργασιών 

και συνεργειών κάθετης ή οριζόντιας μορφής, αν θέλουμε να σώσουμε τη μικρή 

επιχείρηση στη χώρα μας. Αν θέλουμε να προσαρμόσουμε την πραγματικότητα 

σ' αυτή τη συνήθεια που έχουμε μάθει οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικροί 

επιχειρηματίες 40 χρόνια τώρα να λειτουργούμε, θα βρεθούμε προ μεγάλων 

εκπλήξεων. Και δεν το λέω απειλητικά, το λέω σαν ανάγνωση της 

πραγματικότητας και των τάσεων που υπάρχουν στην οικονομία και στη διεθνή 

πραγματικότητα. 

 Πρέπει λοιπόν να μπούμε όλοι, όλες οι μικρές επιχειρήσεις σε μία 

διαδικασία αναστοχασμού, ανασχεδιασμού, να δούμε τι συνέργειες πρέπει να 

κάνουμε, τι συνεργασίες και τι δικτυώσεις πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να 

μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε προϊόντα ανταγωνιστικά και να 

μπορούμε να κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας σαν επαγγελματίες, σαν 

επιχειρηματίες μικροί όπως πρέπει και θέλουμε να είμαστε. Αλλιώς, την έχουμε 

πατήσει. Ολοι μας! Μην περιμένουμε λοιπόν εμείς να μείνουμε εκεί που είμαστε 

ακίνητοι και να περιμένουμε η πραγματικότητα να έρθει να βολευτούμε σ' αυτή, 

να μας βολέψει. Πρέπει να κινηθούμε κι εμείς, θέλουμε δεν θέλουμε.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ μας κλείνει το κράτος, κ. Γενικέ, τώρα. Με τις 

φορολογίες και με τον ΕΝΦΙΑ και με το ένα και με το άλλο, μας κλείνει το 

κράτος. Τώρα, ν' ανοίγετε το στόμα τώρα!  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Γενικέ, ένα λεπτό.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Πρέπει να τα παλέψουμε όλα αυτά.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορεί μια επιχείρηση να προγραμματίζει και να λέει... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρο, ένα λεπτό. Θέλει να φύγει ο κ. Παπαδεράκης.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Και να λέει 100% προκαταβολή, φόρος από 26% να πάει 

40%, με συγχωρείτε τώρα, μπορεί να προγραμματίσει μια επιχείρηση; 
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ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Αυτό είναι σωστό που λες.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε τον κ. Παπαδεράκη.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Καθίστε να ακούσετε, έχουμε για τον αναπτυξιακό νόμο. 

Καθίστε.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσω τον κ. Παπαδεράκη για την πλήρη 

ενημέρωση, γιατί βιάζεται, να τον ευχαριστήσουμε.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Εντάξει, θέλετε να ακούσω τον αναπτυξιακό νόμο;  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, επειδή δεν τοποθετηθήκαμε για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε σαν επιχειρήσεις...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχουμε ευκαιρία άλλη φορά να έρθει στο Επιμελητήριό 

μας.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ο αναπτυξιακός νόμος όμως και γενικά για τις επιχειρήσεις 

μας του ευρύτερου τομέα της περιφέρειάς μας μπορούμε να τοποθετηθούμε και 

να ακούσετε και για το συνδικαλισμό που λέτε πώς είναι στα Επιμελητήρια. Δεν 

είναι συνδικαλισμός, είναι η ανησυχία που έχουμε για τα προβλήματα που 

υπάρχουν στις επιχειρήσεις μας.  

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Οχι, εγώ δεν είπα ότι είναι. Εγώ λέω τι δεν πρέπει να είναι.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε με. Να ακούσετε τις ανησυχίες που υπάρχουν για τις 

επιχειρήσεις μας, γιατί στον Πειραιά κλείσανε οι επιχειρήσεις και το κράτος είναι 

εκείνο που τις έκλεισε. Γιατί είναι κλειστά τα Ναυπηγεία, γιατί χίλια δυο 

πράγματα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, Σπύρο.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά όμως δεν λύνονται έτσι. Υπάρχουν άλλοι λόγοι. Αυτούς 

τους λόγους τους μεταφέρουμε κάθε φορά και σας είπα και προηγουμένως, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. Εντάξει, δεν θέλω να σας κατηγορήσω τώρα... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε αγανακτισμένοι όλοι τώρα, καταλαβαίνετε. Εντάξει.  
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ειλικρινά, ζητώ συγγνώμη για την ένταση της φωνής μου... 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Γιατί εγώ έκατσα δύο ώρες εδώ πέρα και άκουσα πράγματα 

που δεν είναι και στην αρμοδιότητά μου, εντάξει; Μην μου τα ψάλλετε κι από 

πάνω ότι δεν κάθομαι. Θεωρώ ότι είναι λίγο άδικο.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. κ. Παπαδεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για 

την πλήρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση. Ευχόμαστε να έχουμε μια αγαστή 

συνεργασία με το Επιμελητήριο και να μας ξανάρθετε.  

 Συνάδελφοι, ελάτε να συνεχίσουμε. Εχουμε τρία θεματάκια. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 14/09/2015. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει καμία αντίρρηση; Ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Προτάσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά για το νέο 

Αναπτυξιακό Νόμο.  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι έχουμε στα χέρια μας ένα έντυπο με τις προτάσεις για 

τον αναπτυξιακό νόμο, το έχετε όλοι στα χέρια σας. Οποιος συνάδελφος έχει 

κάτι να συμπληρώσει, μπορεί να το δώσει στη γραμματεία και να κλείσει.  

 Θέλετε να πείτε κάτι, κ. Χαλόφτη;  
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ θέλω να μιλήσω γι' αυτό το θέμα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα, Σπύρο, έχεις το λόγο. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι υποχρέωσή μας όπως είπε και ο 

Γενικός προηγουμένως και προτάσεις να καταθέτουμε και να είμαστε συνεπείς 

προς την πολιτεία. Και να λαμβάνουμε μέρος και σε όλα τα νομοσχέδια με τις 

προτάσεις μας και πιστεύω εγώ κατά την άποψή μου, τη βλακώδη άποψη που 

έχω ότι και η πολιτεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτές τις προτάσεις και όλο το 

σύστημα να λειτουργεί καλά προς όφελος της κοινωνίας, της πολιτείας και 

γενικά όλων μας.  

 Ολα αυτά τα χρόνια που είμαστε εδώ πέρα και τα 20 χρόνια και 

παραπάνω θα πω εγώ αλλά τέλος πάντων, τα 20 τελευταία χρόνια, όλες οι 

προτάσεις που στέλναμε προς την πολιτεία κάποιες λαμβάνοντο υπόψη τους, 

κάποιες γίνανε νόμοι, κάποιες προτάσεις δεν ελήφθησαν υπόψη και έτσι 

λειτουργούσε η ζωή μας.  

 Σήμερα ζούμε σε μία κατάσταση η οποία είναι φρικιαστική. Μας ζητάνε 

τώρα να τους στείλουμε προτάσεις για μια ανάπτυξη, για έναν αναπτυξιακό 

νόμο τον οποίο δεν ενδιαφέρει κανέναν. Και είμαστε σε μία περιοχή που ο 

αναπτυξιακός νόμος απευθύνεται σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, όχι 

χαμηλής όχλησης που μπορούν να ιδρυθούν εδώ στην Αττική αλλά μεσαίας 

όχλησης που δεν μπορούν να ιδρυθούν εδώ. Αρα, γενικά σαν διαδικασία εμάς 

δεν μας πολυενδιαφέρει. Εκτός αν έρθει μια εταιρεία εδώ πέρα που δεν έχουμε 

καμία, να πάει να στήσει μια ξενοδοχειακή μονάδα ξέρω 'γω πού, στα Κύθηρα ή 

σε ένα νησί, να βάλει τα χρήματα όλα και να πάρει και την επιδότηση, αν θα 

πάρει επιδότηση.  

 Από τον αναπτυξιακό νόμο η κυβέρνηση, μάλλον όχι η κυβέρνηση, το 

κράτος χρωστάει στους προηγούμενους 5 δις. Πολλές επιχειρήσεις από αυτές 
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που έχουν πάρει τα 5 δις οι άνθρωποι θα πάνε και φυλακή. Οι άνθρωποι θα 

πάνε και φυλακή. Γιατί ενώ έπρεπε να έχουν αποδώσει τα χρήματα σ' αυτούς 

που είχαν τη βλακώδη άποψη κι αυτοί να επενδύσουν, όχι μόνον δεν τους 

δίνουν τα χρήματα αλλά τους τα χρωστάνε και οι άνθρωποι κινδυνεύουν να 

πάνε φυλακή και δεν έχουν ολοκληρώσει και το έργο τους και δεν έχουν 

χρήματα, έχουν ξεμείνει οι άνθρωποι, έτσι; Τραπεζική υποστήριξη δεν υπάρχει. 

Το κράτος δεν δίνει τις επιδοτήσεις και ο άνθρωπος τώρα, ο κάθε άνθρωπος, ο 

κάθε επιχειρηματίας κινδυνεύει να πάει και φυλακή γιατί χρωστάει παντού.  

 Εμείς εδώ σαν Επιμελητήριο στην περιοχή τη δική μας, όχι σαν 

αναπτυξιακός νόμος αλλά σαν οντότητα του Επιμελητηρίου πρέπει να 

ασχοληθούμε με τα προβλήματα που απασχολούν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

Οχι αυτές που θα ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο. Αυτές δεν έχουν 

προβλήματα, δεν έχουν ακόμη μπει στο πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχουμε 

εμείς, οι υπάρχουσες επιχειρήσεις. Εμείς αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις 

επιχειρήσεις μας όχι συνδικαλιστικά όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας δεν πρέπει 

να το κάνουμε, αλλά επιμελητηριακά. Να καταγράψουμε τα προβλήματα που 

υπάρχουν και τα ξέρουμε όλοι και αυτά θα έπρεπε και να έχουν συζητηθεί και 

στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, κ. Αντιπρόεδρε, αυτό έπρεπε να ήταν 

θέμα στην ΚΕΕΕ τα προβλήματα και να προωθηθούν, των υπαρχουσών 

επιχειρήσεων. Των υπαρχουσών επιχειρήσεων. Και στη ΓΣΕΒΕΕ να ασχοληθεί με 

τα προβλήματα των υφισταμένων επιχειρήσεων. Εμείς δεν έχουμε το κράτος 

στο χέρι, να το πω λαϊκά, ώστε αν κάνουμε μια απεργία ή κλείσουμε το 

Επιμελητήριο, δεν το λαμβάνει καθόλου υπόψη το κράτος. Καθόλου δεν το 

λαμβάνει υπόψη του γιατί δεν ειναι χρήματα, δεν θα του αφαιρέσουμε έσοδα 

του κράτους. Αυτά τα διαχειριζόμαστε μόνοι μας. 

 Από 'κει και μετά όμως, πληρώνουμε στο κράτος. Πληρώνουμε και 

αποτέλεσμα δεν έχουμε και τουναντίον καλούμεθα, παρότι είπε ο Γενικός ότι να 
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κάνουμε εξωστρέφεια, να κάνουμε συνέργεια, να κάνουμε όλα αυτά τα 

πράγματα, αυτά είναι βλακείες, έτσι; Δεν ήθελα να το πω ευθέως μπροστά του 

αλλά είναι βλακείες. Τι συνέργεια; Οταν έρχεσαι εσύ και μου βάζεις φόρο, 

προκαταβολή, ΕΝΦΙΑ που ισχυριζόσουν ότι θα τον καταργήσεις και μας 

κοροϊδεύεις κατάμουτρα, με συγχωρείς, αυτό είναι σοβαρό κράτος; Σοβαρό 

κράτος είναι; Και ποιος είναι τελικά ο φταίχτης; Εμείς είμαστε οι φταίχτες; Εμείς 

φταίμε; Με συγχωρείτε! 

 Γι' αυτό προτείνω λοιπόν, είνα σοβαρά, έτσι; Οχι καλαμπούρι, το έχω πει 

πολλές φορές. Εχουμε, στη Ζώνη έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Επιχειρηματίες θα 

πάνε φυλακή. Και όχι μόνο στη Ζώνη. Αν χρωστάει κάποιος 5.000 στο ΤΕΒΕ ή 

στην Εφορία, τον πάνε μέσα. Τον πάνε μέσα. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα που 

πρέπει να τεθούν επί τάπητος. Δεν είναι, άντε τα λέμε εδω πέρα καλαμπούρι. 

Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να γίνει στο Επιμελητήριο και δεν 

ασχολούμεθα. Είστε υπεύθυνοι, είστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Για τη Ζώνη τι έχει 

κάνει το Επιμελητήριο και τι κάνει; Θα πουληθεί το λιμάνι. Το μόνο που δήλωσε 

ο Πρωθυπουργός ήταν να φύγει το φιλέτο της Δραπετσώνας απέξω. Ολα τα 

άλλα θα πωληθούν, θα πάνε στην Cosco και σύντομα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Επιμελητήριό μας πήγε και ο Πρόεδρος στο δικαστήριο.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ δεν διαφωνώ, φαίνεται όμως 

ότι τώρα... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούνε.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ποτέ δεν ακούνε αλλά κάτι πρέπει να γίνει και δεν μπορεί να 

το κάνει μόνο του το Επιμελητήριο. Σας είπα, πρέπει η Κεντρική Ενωση 

Επιμελητηρίων, η ΓΣΕΒΕΕ, όλο το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει. Βλέπω μια 

απάθεια από όλους. Από όλους και από όλα τα Επιμελητήρια βλέπω. Κανένας 

δεν βγαίνει και ούτε και ο Μίχαλος βγαίνει, βλέπω τώρα να βγαίνει, ο Πρόεδρος 
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της Ενωσης αλλά και πουθενά δεν ασχολείται κανένας με τα θέματα αυτά. 

Τίποτα, αδράνεια. Κανένας. Δεν κουνιέται φύλλο. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοίταξε, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ενωσης από όλα τα 

Επιμελητήρια υπάρχουν υπομνήματα για τα θέματα αυτά. Ολα τα πράγματα ... 

και για τον ΟΑΕΕ και για τους φόρους και όλα αυτά. Γίνονται, λέγονται, όπως 

είπες προηγούμενα, νομίζω εσύ το είπες, ότι δεν μας λαμβάνουν υπόψη τους. 

Αυτό είναι η αλήθεια.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μα σας είπα, εκ των πραγμάτων δεν έχουμε δύναμη να 

πιέσουμε. Δεν έχουμε τη δύναμη να κλείσουμε ένα δρόμο όπως οι αγρότες, 

στους αγρότες να δώσουν 500 εκατομμύρια όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία, 

έδωσε 500 εκατομμύρια, ασχέτως αν τα πληρώσαμε τώρα, έτσι; Δεν έχουμε τη 

δύναμη όπως οι τραπεζικοί να κλείσουμε τις τράπεζες. Δεν έχουμε αυτή τη 

δύναμη. Πρέπει όμως κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται, είμαστε ο μόνος κλάδος που 

προσφέρει, πληρώνει το ΦΠΑ του, πληρώνει το ένσημό του, πληρώνει τον 

εργαζόμενο κι όλα αυτά, πληρώνουμε και στο τέλος εμείς την πληρώνουμε. Και 

σε λίγο καιρό θα εξαφανιστούμε. Να το έχετε υπόψη σας, έτσι; Ο κόσμος δεν 

θα αντέξει. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Τέλος πάντων, εγώ αυτά είχα να καταθέσω. Δεν θέλω να πω τίποτα για 

τον αναπτυξιακό. Νομίζω ότι κακώς στέλνουμε και προτάσεις, το λέω ευθέως 

γιατί, εντάξει, δεν απασχολεί το Επιμελητήριό μας καθόλου. Ο αναπτυξιακός 

νόμος δεν πρέπει να απασχολήσει καθόλου, δηλαδή είναι εκτός τόπου και 

χρόνου. Είμαστε εκτός τόπου και χρόνου.  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Με όλο το θάρρος. Η επιμελητηριακή περιοχή, μάλλον μέλη μας 

δεν είναι μόνο η ναυπηγοεπισκευή. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ είπα ότι πιάνει από κάτω μέχρι πάνω και είπα ποιες 

επιχειρήσεις μπορούν να μπουν στον αναπτυξιακό νόμο.  
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ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Και δεύτερο και σημαντικότερο, ορμώμενοι από το παράδειγμα 

της Ισπανίας, η οποία πέρασε την κρίση και έκανε άρση του να μην 

χρηματοδοτείται η ναυπηγοεπισκευή, αυτό αναφέρω μέσα ώστε να επιδοτηθεί 

πραγματικά η ναυπηγοεπισκευή, όχι όπως γινόταν, πραγματικά να πάει στην 

ουσία του θέματος και να δημιουργηθούν ζώνες, όπως το ΒΙΠΑΣ πριν από τόσα 

χρόνια, ζώνες που να μπορέσει να πάει το βυρσοδεψείο που δεν έχει ...  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Και δεν πρόκειται να υπάρξει, στο λέω εγώ. Πάμε παρακάτω. 

Ακουσέ με να σου πω κάτι. Γιώργο, εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου και είπα στην 

αρχή ότι πρέπει να δώσουμε, αλλά όσον αφορά τη Ζώνη, επειδή το κράτος αν 

ήθελε κατά την άποψή μου, έτσι; Τα 500 εκατομμύρια που εδωσε στους 

εργαζόμενους των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά από επιδοτήσεις, μπορούσε να 

πληρώσει και να λειτουργούν και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η Ζώνη και όλα. 

Γιατί τα 500 εκατομμύρια τα έχουμε πληρώσει τώρα όλοι μας πολλές φορές 

επάνω. Πολλές φορές επάνω. Και τα πληρώνουμε ακόμη. Με αποτέλεσμα σε 

λίγο καιρό θα χαθεί και το ικανό ανθρώπινο δυναμικό που είχε τις γνώσεις και 

όλα αυτά και δεν θα υπάρχει και θα έχουμε βγει και εκτός αγοράς. Οπως 

βγαίνουμε σιγά σιγά. Γιατί τα καράβια πλέον δεν έρχονται εδώ, πάνε στην 

Τουρκία, πάνε στη Βουλγαρία, πάνε αλλού, έτσι; Αυτό έπρεπε να είχε κάνει η 

πολιτεία αν ήταν κράτος οργανωμένο, έτσι; Εδώ όμως κλείσανε τα Ναυπηγεία. 

Εντάξει, εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω το κράτος πώς είναι, αλλά αυτό έπρεπε 

να είχε συμβεί. Να πληρώσουμε τα 500 εκατομμύρια ο κόσμος να δουλεύει, να 

δουλεύουν οι επιχειρήσεις. Αυτό έπρεπε να έχει κάνει.  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Ενα παράδειγμα. Η Μινέρβα που έχει παραγγείλει στη 

Σιγκαμπούρη και στην ... οι προτάσεις που δίνει η κινέζικη Χιουντάι για να τα 

κατασκευάσει, επειδή η Μινέρβα είναι ελληνικός... ο άνθρωπος θέλει να βάλει 

ελληνικά συνεργεία και ελληνικά προϊόντα. Σας πληροφορώ ότι με το που πήγε 
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και έκανε την πρόταση του ανεβάσανε το κόστος 25%. Για να δείτε τι 

αλληλεγγύη και τι στήριξη έχουν άλλα κράτη στην ανάπτυξή τους.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές τους μας κάνουν μη 

ανταγωνιστικούς.  Απλά παραδείγματα και στα αγροτικά προϊόντα, καταλαβαίνω 

αλλά και στα αγροτικά προϊόντα ακόμα έχουμε τεράστια προβλήματα. 

Παραδείγματος χάριν,  θα έρθει η ντομάτα από τα Φιλιατρά αφού πάρει 23% 

ΦΠΑ, για να έρθει από τα Φιλιατρά ή από την Αλεξανδρούπολη θέλει 100 ευρώ 

μόνο διόδια από την Αλεξανδρούπολη, απο την Καλαμάτα θέλει 30 ας πούμε. 

Αμα φέρει 2 τόνους ντομάτα ο αγρότης ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι θα 

έχει κοστολόγιο 1,50 ευρώ και θα τη φέρει τη ντομάτα ο Σκλαβενίτης από την 

Κορέα, από Ταϊβάν με 20 λεπτά. Καταλαβαίνετε σε όλα τα προϊόντα κάπως έτσι 

γίνεται. Γινόμαστε μη ανταγωνιστικοί λόγω υψηλού κόστους. Τη μία το 

φορολογικό, την άλλη το ασφαλιστικό, το ακριβό χρήμα που αγοράζουμε που 

τώρα δεν μπορούμε βέβαια να πάρουμε χρήμα από τις τράπεζες, έτσι;  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Ακούστε, είμαστε μια χώρα ντελικατέσεν. Εάν το καταλάβουμε, 

είτε για τη γνώση είτε για την εμπειρία είτε για οτιδήποτε, ακόμα και στον 

αγροτικό τομέα, τότε θα πάμε μπροστά. Αν ο καθένας όμως δεν είναι 

αλληλέγγυος, γιατί δεν είμαστε αλληλέγγυοι, μόνο όταν πάμε έξω είμαστε 

αλληλέγγυοι οι Ελληνες... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει κάτι να κάνουμε, παιδιά. Εχουμε ξαναπεί είμαστε 

650.000 επιχειρήσεις. Μη μου πείτε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε 

ένα και δύο άτομα ο καθένας στις δουλειές μας. Εχουμε. Αν μας ακούγανε και 

μας δίνανε ένα μικρό κίνητρο θα είχαμε μηδέν ανεργία, τα πράγματα είναι απλά. 

Ολοι στη δουλειά μας δεν μπορούμε να αναπτύξουμε μια δουλίτσα 

περισσότερο; Ο καθένας στη δουλειά του μπορεί, έχει το μυαλό του να βρει 

κάτι καινούριο. Αν έχει ένα κίνητρο, έστω το παλιό με το αφορολόγητο 
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αποθεματικό που ήταν ένα κίνητρο για να πάρει ένα μηχάνημα ο άλλος και άμα 

πάρει ένα μηχάνημα θα πάρει και δύο άτομα. 

 Λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε ένα θέμα ακόμη.  

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Δεξαμενή Ναυπηγείων Σκαραμαγκά - Συνάντηση με το Σωματείο 

Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά "Η Τρίαινα". 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ έγινε μια συνάντηση αναγνωριστική με τον Πρόεδρο 

και με την "Τρίαινα", έγινε μια αναγνωριστική συνάντηση και μάλλον θα 

συναντηθούν πάλι για να λύσουν το θέμα. Είναι κάπου μπλεγμένο το θέμα και 

θα παραμείνει όπως έχει, όπως είπε προηγούμενα ο Χρήστος.  

ΜΕΛΟΣ ΒΕΠ: Για ενημέρωσή μας, θα μας ενημερώσει ο Βασίλης γιατί τα ξέρει 

όλα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη, έλα. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Απορώ με την Διοίκηση του Επιμελητηρίου μας. Πρώτα απ' όλα 

ευχαριστώ τον Σπύρο και το συνάδελφο από πίσω που αναφέρθηκαν και ο 

Σπύρος πολύ σωστά και ο φίλος για τη ναυπηγοεπισκευή. Κομμάτι της είναι ο 

Σπύρος. Απορώ με τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου όταν υπάρχουν στη Διοίκηση 

μέσα στα 61 μέλη εγώ, ο Σπύρος, ο Γιώργος, ο Μπαλκάμος, υπάρχουμε 4-5 

ναυπηγοεπισκευαστές και κάνατε συνάντηση με την "Τρίαινα" χωρίς να το ξέρει 

κανένας μας. Δεν νομίζω ότι... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία άτυπη συνάντηση. Εγώ δεν ήμουν. 
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ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Στην άτυπη συνάντηση δεν ξέρω αν οι γνώσεις σας είναι τέτοιες 

ώστε να συζητήσετε με έναν επαγγελματία συνδικαλιστή, τον Βασίλη τον 

Παρακίτσιο, φίλο μας κατά τ' άλλα, και να σταθείτε απέναντί του και να 

απαντήσετε και να συζητήσετε και να προγραμματίσετε. Πολύ κακώς δεν 

ειδοποιηθήκαμε και δεν είναι η πρώτη φορά. Εχουμε στο γρήγορο παρελθόν 

επισκέψεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τη ναυπηγοεπισκευή χωρίς να το ξέρει 

κανένας μας. Εχουμε τέτοιες ενέργειες που εγώ διαμαρτύρομαι έντονα προς τη 

Διοίκηση γι' αυτή τη συμπεριφορά. Δεν σημαίνει ότι οι απόψεις μας πρέπει να 

συμφωνούν 100% για να δίνουμε παρουσία οι καθ' ύλην αρμόδιοι.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι έτσι. Αναγνωριστική συνάντηση και μόνον, άτυπη.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Είναι αυτή η συνάντηση, είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης που 

είχατε πάει στον Σταθάκη. Είναι διάφορες συναντήσεις. Δεν είναι 

αναγνωριστικές. Είναι σοβαρές συζητήσεις και εν πάση περιπτώσει... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη, ένα δύο άτομα. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Εγώ θα πω πάρα πολύ γρήγορα μια και αναφέρατε τον 

Σκαραμαγκά που είναι ένα κομμάτι δεύτερο, τρίτο στην πορεία που έχουμε 

μπροστά μας αλλά αφού αναφερθήκατε θα το πω.  

 Ο Σκαραμαγκάς είναι κλειστός 5 χρόνια περίπου. Υπάρχει ένα πρόστιμο 

360 εκατομμύρια πλέον τόκους, τα εξής 550 και 15ετής στέρηση εμπορικής 

δραστηριότητας. Με νόμο του κράτους έχει παρθεί ο αιγιαλός και η παραλία, 

που σημαίνει η δεξαμενή που έχετε γράψει εκεί είναι προσχώσεις, ανήκει στο 

κράτος με νόμο της 21/12/2012. Πώς θα δουλέψει αυτή η δεξαμενή; Το να 

πετάμε και να λέμε διάφορα είναι εύκολο. Η δεξαμενή είναι η μεγαλύτερη της 

Μεσογείου, για να επαναλειτουργήσει έχει κάποιες ζημιές της τάξεως των 30 

εκατομμυρίων περίπου. 5 θέλει μόνο ο γερανός συν τα ρήγματα που είναι μέσα 

τα τσιμέντα, τα λεφτά είναι πολλά. Κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει από ένα 

φτωχό κράτος για να φτιαχτούν και εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχει και η 
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βούληση να παραχωρηθεί κάπου με λίζινγκ. Υπάρχει ο φορέας για να 

παραχωρηθεί; Δεν υπάρχει. Πού θα τη δώσουν; Στον Ταβουλάρη που έχει την 

Ελευσίνα και που χρωστάει 55 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές για την 

αγορά της;  

 Οταν θέλουμε να κάνουμε συζητήσεις αυτού του είδους και ειδικά με 

συνδικαλιστές που είναι πάρα πολύ ενήμεροι, πρέπει να είμαστε παρόντες. 

Πρόταση υπάρχει. Πρόταση υπάρχει. 

 Εμείς ξεκινώντας μέσα από το Επιμελητήριο και την Παμπειραϊκή αλλά 

και το ΣΩΝΑΔΗ έχουμε κατορθώσει να κάνουμε κάποια πράγματα. Το 

Επιμελητήριο είναι απών ή μάλλον είναι παρών μέσα από τη δική μου παρουσία 

και μόνο, δεν υπάρχει άλλος συνάδελφος ή ενημέρωση. Το λιμάνι πωλείται, 15 

Νοεμβρίου πωλείται, το είπα και προηγουμένως. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που 

έχει κάνει μέχρι σήμερα ώστε να διασωθούν τουλάχιστον κάποια πράγματα. 

Καμία. Καμία! Το λιμάνι όλο από Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέχρι και φέρυ μποτ, 

Αμπελάκια, Κυνοσούρα, πωλούνται, παραχωρούνται. Και τι έγινε, ρε παιδιά; 

Κάναμε δηλαδή μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικράτειας που κάνανε και οι 

περιπτεράδες του Πειραιά συμμετέχουμε κι εμείς και αυτό είναι παρέμβαση; Δεν 

είμαστε μόνο εμείς.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εμείς και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Το Επαγγελματικό, ο Δικηγορικός Σύλλογος, η ΟΜΥΛΕ, μην τους 

ξεχνάμε, δεν είμαστε μόνο εμείς. Κι εμείς μπήκαμε αφού βγήκαμε με δηλώσεις 

οτι δεν συμμετέχουμε μπήκαμε μετά. Ωπα, να τα λέμε με το όνομά τους.  

ΠΑΛΛΑΣ: Παραβιάζοντας και απόφαση του Επιμελητηρίου.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Οχι, υπήρχε απόφαση.  

ΠΑΛΛΑΣ: Δεν υπήρχε απόφαση να πάμε ... 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Υπήρχε, ρε Πάλλα. 
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ΠΑΛΛΑΣ: Αφήστε τις .... Με την ΟΜΥΛΕ μαζί να κάνουμε παρέμβαση!  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Επειδή έχουμε και γυναίκες, αλλιώς θα σου απαντούσα στη 

γλώσσα σου και δεν θέλω. Δεν θέλω να σου απαντήσω στη γλώσσα σου. Εν 

πάση περιπτώσει, ρε φίλε, αν είσαι ένα απολίθωμα του ΠΑΣΟΚ και δεν θέλεις να 

σε συμμετέχουμε σε κάποια - ένα απολίθωμα είσαι τώρα, κόψε αυτή την 

αντίδραση σε όλα! Κόφ' το...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εθνική Ελλάδος τώρα είμαστε, δεν υπάρχουν κόμματα. 

Εθνική Ελλάδος είμαστε.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνουμε με αυτά, μέσα από 

παρεμβάσεις του ΣΩΝΑΔΥ την Τετάρτη που μας πέρασε εδώ μία σύσκεψη των 

ναυπηγοεπισκευαστών. Ηταν αρκετά καλή, δεν υπήρχε εκπροσώπηση κανένας 

από το Επιμελητήριο, καταφέραμε και έχει συμπεριληφθεί στη σύμβαση 

παραχώρησης προς την Cosco ρήτρα ότι θα παραμείνουν οι χώροι της 

ναυπηγοεπισκευής ως ναυπηγοεπισκευαστικοί χώροι για 39 χρονια που θα 

ισχύει η σύμβαση, ότι θα έχουμε ελεύθερη πρόσβαση οι επιχειρήσεις του χώρου 

και οι εργαζόμενοι και τα μηχανήματά τους, ότι έχει υποχρέωση ο επενδυτής να 

επενδύσει 75 εκατομμύρια μέσα σε 2 χρόνια σε συγκεκριμένες επενδύσεις. Αυτό 

είναι ένα θετικό στοιχείο. Βέβαια, έχουμε χάσει όλοι μας το δημόσιο λιμάνι. Το 

έχουμε χάσει όλοι και από αυτό θα βλαφτεί πάρα πολύ ο εμπορικός Πειραιάς.  

 Ενημέρωση. Αύριο με πρωτοβουλία των δύο Δημάρχων Περάματος και 

Κερατσινίου και των ναυπηγοεπισκευαστών θα υπάρξει συγκέντρωση στο 

Δημαρχείο Περάματος και μηχανοκίνητη πορεία στο Υπουργείο, καθώς και 

εργαζόμενοι του Πειραιά και ΟΜΥΛΕ και όλα αυτά για διαμαρτυρία για την 

πώληση του λιμανιού .. και η παράκλησή μου προς τη Διοίκηση είναι ξεκάθαρη: 

Αν θέλουμε να συζητάμε, να συμβαδίζουμε και να προσπαθούμε, πρέπει ό,τι 

θέμα αφορά τη ναυπηγοεπισκευή να είμαστε καλεσμένοι όλοι οι 

ναυπηγοεπισκευαστές. Εχουμε γνώση, έχουμε άποψη.  
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 Ευχαριστώ.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε Βασίλη σ' αυτό το πράγμα τουλάχιστον εγώ 

πάντα... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΑΛΛΑΣ: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πότε πήραμε απόφαση να κάνουμε 

προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας; Πότε πήραμε; Για πέστε μου, με ποια 

απόφαση;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ηταν πέρσι κοντά στο Πάσχα. 

ΠΑΛΛΑΣ: Οχι, δεν πήραμε αυτή την απόφαση, πολύ καλά θυμάμαι γιατί 

τσακωθήκαμε και τότε. Και να ξέρετε ότι την προηγούμενη φορά που είχατε 

κάνει το ίδιο πράγμα με την Cosco, με την Cosco είχατε κάνει για κομματικούς 

λόγους, εμείς ευτυχώς επειδή ήταν ο Τσιτούρας δεν πήγαμε και φωνάζει τον 

Μπενέτο μετά ο εισαγγελέας και ο Μπενέτος επειδή είχαν αλλάξει τα πράγματα 

έλεγε, εμείς τέτοιο πράγμα; Προσέξτε μην πάθετε το ίδιο.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Οταν σου λέω οτι είσαι απολίθωμα του ΠΑΣΟΚ μου λες όχι.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, παιδιά, δεν επιτρέπεται σ' αυτό το χώρο 

τέτοια πράγματα, ακρότητες. Βασίλη, σε παρακαλώ.  

 Παιδιά, συνεχίζουμε. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Γ' Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ματθιουδάκης έχει το λόγο. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ηρεμείστε παρακαλώ, να 

κρατήσουμε ένα επίπεδο. κ. Πάλλα, σας παρακαλώ. 
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 Να απαντήσω για τον κ. Κανακάκη είπε προηγουμένως κάτι. Είπε ότι δεν 

έχουμε την εμπειρία στη ναυπηγοεπισκευαστική. Εχεις δίκιο. Και εγώ ήθελα να 

μάθω γι' αυτό. Καλέσαμε έναν άνθρωπο, μας ενημέρωσε όπως είπαν και τα 

παιδιά καθαρά αναγνωριστικά. Μας έκανε μια ενημέρωση απλή. Μια γνωριμία. 

Εγώ δεν έχω ιδέα και πήρα κάποια χαρτιά και τα διάβασα όλα, τα έμαθα. Ετσι, 

για να βάζουμε μερικά πράγματα.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Καλέσατε κάποιους εργαζόμενους, ενώ λείπανε οι επιχειρηματίες 

του χώρου. Δεν είναι σοβαρό να λέμε κάτι τέτοιο, προς θεού. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καλέσαμε όπως είπαμε την Τρίαινα να μας ενημερώσει 

απλά. Οχι, ξέρεις, το πρόβλημά μου είναι ότι νομίζεις ότι σε έχουμε αποκλείσει. 

Δεν είναι έτσι.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.: Πιο πολύ ενημέρωση για τη δεξαμενή, τι πρέπει να γίνει για να 

λειτουργήσει. Μόνο γι' αυτό το θέμα θέλαμε ενημέρωση. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Λοιπόν, από 'κει και πέρα να πω κάποια πράγματα θέλω. 

 Επειδή είχα πάρει μέρος και στον ΕΟΑΕΝ πριν 15 μέρες και είχε έρθει και 

η Υπουργός εκεί στη Ζάκυνθο, παρατήρησα το εξής: όταν είναι ο Υπουργός εδώ 

δίπλα μας και μας μιλάει όπως καλή ώρα και σήμερα με τον κ. Γραμματέα που 

μας έκανε την τιμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε όλοι 

χειροκροτητές όπως έλεγε ο Πρόεδρός μας. Μισό λεπτό. Το πρόβλημα είναι το 

εξής: ότι μόλις φεύγει ο Υπουργός βγαίνουμε όλοι και λέμε τα προβλήματά μας. 

Συνάδελφε, δεν τα παραλέω. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Επίσης, να σου πω κάτι. Είπες προηγουμένως ότι είμαστε όλοι 

συνδικαλιστές. Εγώ δεν είμαι συνδικαλιστής, εντάξει; Λοιπόν, άσε με να 

ολοκληρώσω, άμα θέλεις να μιλήσεις πάρε μετά το λόγο. Εδώ έχουμε 

δημοκρατία, μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Και μίλησα λοιπόν στον ΕΟΑΕΝ 

εκεί πέρα και τους είπα, κύριοι, κάνετε λάθος, στο δια ταύτα. Δηλαδή δεν 

μπορείτε να τα λέτε μετά. Πρέπει να τα λέτε πριν, όταν είναι μπροστά ο 
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Υπουργός. Αυτό τους είπα, αλλά προτρέχεις, δεν ακούς τη συνέχεια. Εντάξει, σε 

συμπαθώ πάρα πολύ, με αγάπη στα λέω αυτά, να το ξέρεις. Λοιπόν, όλοι εκεί 

πέρα καταλάβανε το λάθος τους και μάλιστα τους είπα ένα εξής πράγμα: ότι 

πήρατε και κλείσατε ραντεβού με την Υπουργό, αλλάξατε κάρτες, κλείσατε 

ραντεβού αλλά δεν ξέρουμε σαν ΕΟΑΕΝ τι θα γίνει, αν έχει κάποιο αποτέλεσμα 

αυτό το ραντεβού. Και τους παρακάλεσα μετά από 6 μήνες που έχουμε πάλι να 

μας πουν τα αποτελέσματα, να κάνουμε μια απολογιστική, να δούμε αν έχουμε 

κάποιο όφελος τέλος πάντων.  

 Θα ήθελα να το πω και για σένα αγαπητέ μου, που προηγουμένως είπες 

δεν ήθελα να τα πω να μην τον στενοχωρήσω. Πες τα, εδώ μπροστά να τα 

λέμε.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο ρόλος του ήταν άλλος, έχει δίκιο σ' αυτό. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Εντάξει. Επίσης, όταν λέω ότι σ' αγαπάω μη νομίζεις ότι σε 

λατρεύω κιόλας, ε; Τα λέω καλοπροαίρετα.  

 Να ενημερώσω όσον αφορά τα οικονομικά εδώ που έχω κάποια χαρτιά 

να σας πω.  

 Θέλω να πω ένα μπράβο στη Διοίκηση του Επιμελητηρίου και στους 

υπαλλήλους γιατί κάνουν μεγάλη δουλειά και όπως μας είπε και μας ενημέρωσε 

στη Διοικητική ο κ. Γιάγκας ότι έχουμε το καλύτερο ΓΕΜΗ απ' όλα τα 

Επιμελητήρια. Αυτό θέλω να το πω. Αν θυμάμαι καλά νομίζω ένα 5% το οποίο 

δεν το έχουμε βάλει, δεν οφείλεται σε μας, οφείλεται σε κάποιους άλλους 

λόγους, αν θέλετε να ρωτήσετε τον κ. Γιάγκα να σας πει. 

 Λοιπόν, τα έσοδα 21/10/2015 732.472 ευρώ ενώ ακριβώς πέρσι τα έσοδα 

ήταν 616.684 ευρώ, έτσι; Και η τροποποίηση που κάνουμε στα έσοδα απο τέλη 

διατήρησης ΓΕΜΗ είναι από 100.000 στις 170.000. Αν έχετε κάποια ερώτηση να 

απαντήσω.  
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 Εγώ ήθελα να σηκωθώ προηγουμένως να πω κι εγώ για μένα, να πω ότι 

ξέρεις κάτι; Εχετε βάλει στα Επιμελητήρια το ΓΕΜΗ. Ωραία, τα Επιμελητήρια 

λέμε ότι δεν έχουν λόγο, δεν έχουν... Εμένα το πρόβλημά μου είναι γιατί οι 

επιμελητηριακοί οι Γάλλοι είναι καλύτεροι από τους Ελληνες. Κι επειδή το έψαξα 

είναι το εξής: ότι οι Γάλλοι Επιμελητηριακοί έχουν μεγαλύτερες ευθύνες. Εχουν 

το αεροδρόμιο του Σαρλ Ντε Γκολ στο Επιμελητήριο της Γαλλίας, στο ίδιο τους 

το Επιμελητήριο, δεν είναι του κράτους. Εχουν ευθύνες οι επιμελητηριακοί. 

Εμείς έχουμε ευθύνες; Είμαστε χρήσιμοι; Ηθελα να το πω αλλά λέω θα είμαι 

εκτός θέματος όπως είπε ο... Και το σκεφτόμουνα, γι' αυτό δεν το είπα. 

 Τέλος πάντων, αυτά. Ευχαριστώ πολύ.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα, Γρηγόρη. Παιδιά, όσο μπορείτε σύντομα. κα 

Δημητροπούλου, δεν έχουμε κάτι άλλο, τελείωσε το θέμα αυτό. Τελείωσε το 

θέμα αυτό. 

 Ναι, πες Γρηγόρη μου, σύντομα.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά η παράταξη που 

εκπροσωπώ - έλα ρε Πάλλα, τα ξέρεις όλα, το ξέρουμε χρόνια τώρα. Ηρέμησε.  

ΠΑΛΛΑΣ: Εχεις μιλήσει δέκα φορές. Εγώ τα ξέρω όλα;  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Ρε συ, δεν πιάνεσαι εσύ, δεν πιάνεσαι. Δεν πιάνεσαι εσύ χρόνια 

τώρα. Να μάθεις τι λένε πίσω από την πλάτη σου όλοι. Να μάθεις τι λένε πίσω 

από την πλάτη σου όλοι.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η μόνη αντιπολίτευση που έχουμε.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Μάθε πρώτα τι λένε πίσω από την πλάτη σου και ύστερα θα γίνεις 

και άνθρωπος. 

 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω ότι η παράταξη που 

εκπροσωπώ ποτέ δεν υπήρξε κλακαδόρος, νεροκουβαλητής και οτιδήποτε άλλο 

οποιασδήποτε κυβέρνησης μέχρι τώρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ποτέ δεν 
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χειροκροτήσαμε γραμματέα, ποτέ δεν χειροκροτήσαμε υπουργό, άσχετα αν 

ήμασταν κόσμιοι και μέσα σε ανθρώπινα πλαίσια συμπεριφερθήκαμε. Ομως, 

κλακαδόροι πολιτικών δεν υπήρξαμε ποτέ. Οπότε, για το συνάδελφο εδώ πέρα 

το λέω, γιατί μου είπε με κάποια λόγια με πολλή αγάπη, του τα επιστρέφω με 

την ίδια αγάπη.  

 Γιατί γκρινιάζουμε συνάδελφοι σήμερα όλοι εδώ; Γιατί δεν έχουμε 

δουλειές στα μαγαζιά μας, γιατί δεν έχουμε δουλειές στη ναυπηγοεπισκευή, 

γιατί κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο, γιατί... γιατί... γιατί... και δίκιο έχουμε. 

Ομως, όλα αυτά τα χρόνια σκεφτήκαμε τι ευθύνες έχουμε, που είμαστε όλοι 

συνδικαλιστές; Σκεφτήκαμε σε ποιο μύλο πήγαμε νερό; Σκεφτήκαμε; Τα 

θυμόμαστε; Κανακάκη τα θυμάσαι; Τα θυμάσαι. Ολοι μας από τη στιγμή που 

αποδεχθήκαμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από τη στιγμή που 

αποδεχθήκαμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η οποία καθοδηγεί τα 

πάντα και ήθελε χρόνια τώρα να διαλύσει την όποια βιομηχανία, βιοτεχνία στην 

Ελλάδα και να κάνει την Ελλάδα παροχής υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών, 

χωρίς επιχειρήσεις αλλά με φτηνά εργαζόμενους να ερχόντουσαν οι μεγάλες 

επιχειρήσεις εδώ να δράσουν, τι λέτε, τα ξεχνάτε αυτά; Που παρθήκανε 

αποφάσεις, αυτά τα προβλέπει και η συνθήκη του Μάαστριχτ, να πάμε και στα 

παλιά. Και η συνθήκη μετέπειτα η εξελιγμένη της Λισαβόνας αργότερα. Και 

εξειδικεύτηκε με τη συνθήκη της Μπολόνια και όλα αυτά τα πράγματα. 

 Τώρα ήρθε η κρίση και επιτάχυνε αυτές τις διαδικασίες. Το γνωρίζετε 

πολύ καλά. Το θέμα είναι πρώτον να αναλογιστούμε τι κάναμε, πού κάναμε 

λάθη και να προχωρήσουμε. Να δούμε τι πραγματικά φταίει και από 'κει και 

πέρα να προχωρήσουμε. Γιατί θα κλαίμε εδώ πέρα συνέχεια, θα λέμε γιατί 

κλείνουν οι επιχειρήσεις. Βεβαίως θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Βεβαίως θα 

κλείσουν και όπως είπα και προηγουμένως δεν πρόκειται να ξανανοίξουν. Οποια 

επιχείρηση κλείνει, ακόμα και περίπτερο, παρεμπιπτόντως ο Δήμος Πειραιά 

έκλεισε προχθές 40 περίπτερα, τα κατεδάφισε όχι τα έκλεισε, είναι σε εξέλιξη 
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αυτό. Ούτε περίπτερο δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε. Γιατί; Τα πράγματα, 

όπως είπα και προηγουμένως, η διαδικασία για να ανοιχτεί μια επιχείρηση είναι 

τεράστια. Από νόμους μόνο να πάρουμε, από χαρτιά, από άδειες λειτουργίας, 

από οτιδήποτε, από Περιφέρεια, από Δήμους, από οτιδήποτε. Μπορεί κανένας 

από σας να μπει σ' αυτό το τριπάκι, να ανοίξει μια καινούρια επιχείρηση και 

ειδικά στη βιοτεχνία; Κανένας δεν μπορεί. Ούτε έχουμε την οικονομική 

δυνατότητα αλλά πλέον δεν βλέπουμε και σε τι θα ωφελήσει να ανοίξουμε ένα 

μαγαζί τώρα. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ναι, βεβαίως. Είναι αυτοί που είναι άνεργοι, έχουν πάρει μια ενίσχυση 

από τον ΟΑΕΔ, έχουν χρησιμοποιήσει και κάποιες αποζημιώσεις που πήραν 

ψιλοπράγματα και αυτές οι επιχειρήσεις μαγαζιά, σουβλατζίδικα, ψιλικατζίδικα 

και όλα τα -τζίδικα, έχουν ημερομηνία λήξης, 2,5-3 χρόνια και χάνουν και ό,τι 

λεφτά έχουν στην τσέπη τους. Και χάνουν και ό,τι λεφτά έχουν στην τσέπη 

τους. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Δεν ξέρω τι εννοείς "κωλοτούμπα". Εγώ ξέρω ότι οι κυβερνήσεις, εγώ 

ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός κάνει κωλοτούμπες. Από πού ξεκινάει η σημερινή...; 

Τι από πού ξεκινάει; Ισορροπία θέλει να φέρει; Είσαι σίγουρος οτι θέλει να φέρει 

ισορροπία; Εδώ θέλει να εξαθλιώσει το 95% του λαού και να ωφελήσει το 5%. 

Αυτό που σου λέω το άκουσες; Το 95% θέλει να το εξαθλιώσει, να την 

κινεζικοποιήσει την Ελλάδα και να ωφεληθεί το 5%.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά, έχει ήδη περάσει η ώρα. Εχουμε ένα θεματάκι 

ακόμα. Ειρήνη ημίν.  

ΜΟΦΟΡΗΣ: Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Εγώ ξέρω αυτό 

που είναι και η πραγματικότητα κατά τη γνώμη μου και το λένε όλοι, θέλει να 

εξαθλιωθεί το 90%-95% και να επιβιώσει το 5%. Μέχρι και προχθές απάλλαξε 

όλους τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους από δημοτικά τέλη και όσοι 

έχουν πάρει ολυμπιακά ακίνητα, μεγάλα οικόπεδα κ.λπ.. Από δημοτικά τέλη. Και 
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σε ένα μαγαζάκι των 20 τετραγωνικών αυξάνει τα δημοτικά τέλη. Ηδη σήμερα 

τα αύξησε. Ζητάει αυξήσεις δημοτικών τελών. Ενα απλό παράδειγμα. Είπατε 

προηγουμένως για την εφορία, για τη φορολογία. Το 55%, 75%, 100%. Πού ν' 

αρχίσουμε δηλαδή;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Γρηγόρη. 

ΜΟΦΟΡΗΣ: Το θέμα είναι, να κλείσω, αύριο γίνεται μια κινητοποίηση, το 

Νοέμβριο γίνεται μια άλλη και συνέχεια γίνονται κινητοποιήσεις. Να 

συμμετέχουμε και να ενισχύσουμε αυτά τα μπλόκα, είτε συμφωνείτε είτε 

διαφωνείτε για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σ' αυτή την πολιτική που μας 

αφανίζει. 

 Ευχαριστώ. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. 

 Συνάδελφοι, υπάρχει το 4ο θέμα για την τροποποίηση του 

προϋπολογισμού του '15. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται.  

 Συνάδελφοι, καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. 

 

 Ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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