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ΠΑΡΟΝΣΔ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ    ΛΗΘΝΙΑΘΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 

ΑΛΡΞΑΠ ΕΑΛ – ΡΕΔΚΗΙ    ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΗΔΟΝΘΔΝΠ 

ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ    ΞΑΞΑΖΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΓΟΝΚΞΝΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ    ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΘΔΝΓΥΟΔΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΞΑΞΑΚΑΛΥΙΖΠ-ΛΡΝΕΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΞΑΞΑΛΝΠΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 

ΚΑΡΘΗΝΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ    ΠΑΚΗΥΡΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ    ΠΗΒΗΠΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ 

ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΑΛΓΟΗΑΛΝΠ    ΠΥΡΖΟΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΝΠΡΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΡΟΗΞΝΓΑΘΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΛΑΠΡΝ ΓΖΚΖΡΟΑ     ΤΑΟΟΑΠ ΚΗΣΑΖΙ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

ΑΞΝΠΡΝΙΔΙΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ    ΚΖΙΗΝΠ ΡΟΦΥΛ 

ΓΑΙΑΛΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  ΚΝΦΝΟΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 

ΓΗΑΛΛΑΟΑΠ ΠΡΑΟΝΠ  ΚΞΑΙΘΑΚΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΓΑΛΔΕΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  ΚΞΔΘΑΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΓΑΛΗΖΙ ΞΔΡΟΝΠ  ΚΞΗΠΡΑΟΑΘΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 

ΔΜΑΟΣΝΠ ΖΙΗΑΠ     ΚΞΝΡΠΖ-ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΝ ΑΘΖΛΑ 

ΘΑΕΑΘΝΠ ΙΑΚΞΟΝΠ     ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΘΑΛΑΘΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ  ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΘΑΞΑΛΡΑΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  ΞΝΙΝΠ ΕΑΣΑΟΗΑΠ 

ΘΑΟΑΚΑΛΗΥΙΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ  ΟΝΠΠΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 

ΘΑΠΡΑΛΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  ΠΑΚΑΛΗΓΝ ΓΘΑΙΗΛΑ 

ΘΑΡΔΒΑΗΛΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  ΠΗΓΑΙΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΘΝΕΝΙΝΓΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  ΠΘΝΦΝΠ ΘΔΝΦΗΙΝΠ 

ΙΔΗΒΑΓΖΠ ΠΞΟΝΠ  ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ ΞΔΡΟΝΠ 
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ΙΗΝΠΖ ΑΛΡΗΓΝΛΖ     ΡΠΗΡΝΟΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΙΝΓΝΘΔΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ    ΦΑΛΝΟΗΑΓΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΙΓΔΟΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ     ΣΟΠΗΘΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ   ΚΑΛΥΙΑΘΝΠ ΝΘΥΛΑΠ 

ΚΔΟΡΕΑΛΖ ΘΟΗΑΘΖ 

 

ΤΠΑΛΛΗΛOI ΒΔΠ 

ΓΗΑΓΘΑΠ ΚΗΣΑΖΙ     ΞΑΞΑΓΑΘΖ ΔΓΔΛΗΑ 

ΡΠΝΙΑ ΔΘΚΗΑ     ΓΖΚΖΡΟΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ 

ΘΑΙΝΞΙΑΠΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΘΑΠΗΚΑΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

ΚΝΕΑΘΗΡΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ    ΙΔΘΑΘΝ ΑΘΑΛΑΠΗΑ 

ΓΔΥΟΓΗΝ ΦΗΙΗΞΞΝΠ     ΠΑΟΟΖ ΔΙΔΛΖ 

ΠΦΟΑΘΖ ΘΑΙΙΗΝΞΖ     ΘΝΙΝΟΑ ΚΑΟΗΑ 

ΓΘΙΔΕΑΘΝ ΑΛΛΑ 

 

ΑΡΙΣΙΝΓΗΝ ΜΔΛΗ 

ΡΠΑΛΡΕΑΟΗΓΖΠ ΛΑΞΝΙΔΥΛ    ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

ΘΑΙΙΗΝΛΡΕΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ    ΞΑΙΙΑΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

 

ΔΙΓΙΚOI ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΒΔΠ 

ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ     ΣΑΙΝΦΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΠΘΝΟΓΗΙΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ     ΚΑΟΝΚΚΑΡΖ ΔΓΝΘΗΑ 

 

ΔΚ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 

ΚΑΟΝΓΔΛΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ    ΡΠΗΡΝΟΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, μεθηλάκε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

ΘΔΜΑ 1ο Η.Γ. 

 

Δπικύπωζη Ππακηικών Γιοικηηικού ςμβοςλίος 10/05/2017. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νκφθσλα.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Λα πσ θάηη, θ. Ξξφεδξε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξαθαιψ. 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα, ζπλάδειθνη. Δγψ ζήκεξα πήξα ηα 

πξαθηηθά ην πξσί ζηηο 11 ε ψξα θαη είλαη 45 ζειίδεο. Γελ είρα ην ρξφλν λα ηα 

δηαβάζσ θαη θαληάδνκαη φηη θαη πνιινί θαη φινο ν θφζκνο δελ έρεη ην ρξφλν λα 

ηα δηαβάζεη. Γελ κπνξψ λα ζηακαηήζσ ηε δνπιεηά κνπ λα δηαβάζσ ηα 

πξαθηηθά. Ινγηθν είλαη, έηζη; Γελ είκαζηε ζηε Βνπιή λα ςεθίδνπκε ηα κλεκφληα 

θαη λα κελ ηα έρνπκε δηαβάζεη. Νρη φηη ηα πξαθηηθά είλαη ηίπνηα θνβεξφ, απιψο 

ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ αο έξρνληαη δχν ηξεηο κέξεο πην λσξίο, γηαηί εληάμεη, 

δελ είλαη ζσζηφ απηφ ην πξάγκα. Καο ππνηηκάηε θηφιαο, έηζη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππχξν, δελ ζε ππνηηκάκε, αιιά μέξεηο, ππάξρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα 

ηψξα ιφγσ ζην πξνζσπηθφ καο. 

ΓΙΑΓΚΑ: Ππχξν, έρεηο δίθην. Πήκεξα καο ήξζαλ θαη απφ ηελ εηαηξεία.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη, θεξ' ην ζην επφκελν ζπκβνχιην.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αξα, ινηπφλ, ε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ζα ην πάκε ζην επφκελν 

Γ.Π. 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Γελ ην ιέσ γηα ζήκεξα. Ρν ιέσ γηα ζπλέρεηα.  
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ΓΙΑΓΚΑ: Νρη, ηηο άιιεο θνξέο δελ έρεη γίλεη έηζη. Πήκεξα κφλν, ζήκεξα έρεη 

γίλεη, φλησο.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Ξάληα έξρεηαη ε πξφζθιεζε, κεηά έξρνληαη ηα πξαθηηθά, αζ' 

ην ηψξα, κελ ην ςάρλνπκε ηψξα. Πε φια ηα ζέκαηα, έηζη; Δξρεηαη νξζή 

επαλάιεςε θαη πάκε παξαθάησ.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Λα θάλσ έλα εξψηεκα; Νια ηα ρξφληα δελ είδα κηα δηαθσλία 

κέζα, φηη ην είπα έηζη θαη γξάθηεθε αιιηψο. Γηαηί φκσο; 

ΓΙΑΓΚΑ: Γηαηί αθξηβψο γξάθνληαη φπσο είλαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη απνκαγλεηνθψλεζε.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ξάληνηε ππήξρε απνκαγλεηνθψλεζε αιιά πάληνηε 

δηνξζψλνληαλ νξηζκέλα πξάγκαηα. Θαη ζέιεηο λα ζην πσ γηαηί; Γηαηί εγψ 

ηνπιάρηζηνλ έρσ απηή ηελ άπνςε, ηελ ψξα πνπ ζα θάηζεη ν βηνηέρλεο λα θάεη 

ή ... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θξάζν, επραξηζηνχκε πάξα πνιχ.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: ... κπνξεί λα θάλεη έηζη θαη ην έβξηζθε. Ρψξα ην λα θάηζεη λα 

βγάιεη... 

ΓΙΑΓΚΑ: Απηφ είλαη άιιν ζέκα. 

ΤΜΒΟΤΛΟ: Θαη γη' απηφ ην ιφγν πάληνηε βιέπσ φηη δελ ππάξρεη νπδεκία αο 

πνχκε...  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππχξν, ζέιεηο λα έξζεη ζην άιιν ζπκβνχιην ε επηθχξσζε ησλ 

πξαθηηθψλ;  

 Αξα, ινηπφλ, ζην επφκελν ζα θάλνπκε επηθχξσζε πξαθηηθψλ γηαηί 

αξγήζαλε λα θηάζνπλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΓΙΑΓΚΑ: Κηζφ ιεπηφ, ιίγν. Υξαία, λα πάεη ζην επφκελν. Αιιά επεηδή έρνπκε 

κία έθηαθηε ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ θαη έρνπλ αιιάμεη, καο ππνρξεψζαλε 
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δειαδή, λα ππνρξεψζαλε λα αιιάμνπλ νη θσδηθνί εμ αηηίαο ηεο αιιαγήο πνπ έρεη 

γίλεη γεληθφηεξα ζηε λνκνζεζία κε ηηο θξαηήζεηο θ.ιπ., σο πξνο απηφ λα ην 

αθήζνπκε; Κφλν απηφ. Ρα ππφινηπα φ,ηη ζέιεηε...  

 Δγθξίλνπκε σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζνπ είπα λα κελ γίλεηαη ζπλέρεηα απηφ ην πξάγκα. 

ΓΙΑΓΚΑ: Νρη, εληάμεη, εληάμεη. Δγηλε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αξα, επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθά;  

ΓΙΑΓΚΑ: Δληάμεη, εγθξίλνληαη ηα πξαθηηθά θαη Ππχξν, αλ ππάξμεη νηηδήπνηε ζα 

ην δηνξζψζνπκε ζην επφκελν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Αξα, ηα πξαθηηθά εγθξίλνληαη κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ 

Ππχξνπ λα έξρνληαη ηξεηο κέξεο ηνπιάρηζηνλ λσξίηεξα ζηα κέιε. 

 

ΘΔΜΑ 2ο Η.Γ. 

 

Γιόπθωζη ηηρ Α' Σποποποίηζηρ Πποϋπολογιζμού 2017. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ ήηαλ απηφ πνπ αλέθεξα θαη πξηλ ζην ζπκβνχιην.  

 Γηα φζνπο δελ ήηαλ εδψ, εγθξίζεθε γηα πξψηε θνξά ζην Δπηκειεηήξηφ 

καο έλα δηαθξαηηθφ πξφγξακκα Interreg, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην ΒΔΞ, ν ΝΙΞ, 

ν Νξγαληζκφο Ιηκέλνο Ζγνπκελίηζαο, ε Αγθφλα, ην Κπάξη, ην Θέληξν 

Γηακεηαθνξψλ ηεο Ηηαιίαο, Θέληξν Γηακεηαθνξψλ Πινβελίαο, Ξάληνβα θαη 

Βελεηία. Δίλαη, ην πξφγξακκα απηφ γηα ην Δπηκειεηήξηφ καο ζα είλαη λα 

δηαρεηξηζηεί 160.000 επξψ. Κέζα απ' απηφ ζα πιεξσζνχλ θαη εξγαδφκελνη, ζα 

γίλνπλ θαη δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο. Δίλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν κπνξεί λα 

καο αλνίμεη θαη νξίδνληεο γηα φ,ηη αθνξά ην θνκκάηη ηεο Αδξηαηηθήο θαη ζα 
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βνεζήζνπκε θαη ηαπηφρξνλα θαη επηρεηξήζεηο πνπ ζα πξνζπαζνχλ λα έρνπλ 

εμαγσγηθφ ραξαθηήξα, γηαηί εθεί είλαη ιηκάληα, είλαη θέληξα δηακεηαθνκηζηηθά 

εκπνξίνπ, αθνξά θαη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, αιιά εκάο καο αθνξά πεξηζζφηεξν 

λα θαηέβεη ην θνζηνιφγην ή λα έξζνπκε ζε επαθή κε αλζξψπνπο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη εθεί κε logistics, δηαρεηξίδνληαη ηα εκπνξεχκαηα.  

 Ρψξα, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζα ζαο κηιήζεη ν Γηεπζπληήο.  

ΓΙΑΓΚΑ: Κεηά ηελ έγθξηζε ζην πξνεγνχκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Α' 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, καο ήξζε ε έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην 

νπνίν αλέθεξε πξνεγνχκελα ν Ξξφεδξνο. Ρν πξφγξακκα ιέγεηαη INTERREG 

“ADRION NEWBRAIN”.  Αξα, γηα λα κελ θάλνπκε λέα ηξνπνπνίεζε ζηελ πνξεία, 

είπακε λα δηνξζψζνπκε ηελ παιηά ηξνπνπνίεζε θαη λα εληάμνπκε, λα θάλνπκε 

κία ζπλνιηθά ηξνπνπνίεζε εληάζζνληαο κέζα θαη απηφ ην νπνίν αλέθεξε ν 

Ξξφεδξνο. Γειαδή, ζα θαλνχλ φηη ζα πάξνπκε 160.000 γηα ην πξφγξακκα απηφ 

θαη ζα θαλνχλ δαπάλεο, δελ ζα είλαη 160.000 νη δαπάλεο. Θα είλαη γχξσ ζηηο 

80.000. Γηαηί γίλεηαη απηφ; Γηαηί νη 60.000 πξνβιέπνληαη απν ηηο δαπάλεο 

κηζζνδνζίαο. Γειαδή είλαη ρξήκαηα πνπ ζα κείλνπλ ζην Δπηκειεηήξην. Θα 

εληάμνπκε σο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηε κηζζνδνζία αο πνχκε ησλ 

ππαιιήισλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ. Αξα, δελ ζα εηλαη ηφζεο. Ξξνβιέπνληαη γχξσ 

ζηηο 9.500 γηα αληαιιαγέο, ηαμίδηα δειαδή αλάκεζα ζε ρψξεο ηεο Αδξηαηηθήο, 

γχξσ ζηηο 60.000-65.000 γηα κειέηεο θαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία πξνβιέπνληαη 

ζην πξφγξακκα, 7.500 πεξίπνπ είλαη δηαρεηξηζηηθά έμνδα θαη 3.000 πεξίπνπ είλαη 

ε αγνξά παγίνπ εμνπιηζκνχ.  

 Νια απηά γίλνληαη κε βάζε θαλφλεο, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη θαη ξήηξεο 

απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, είκαζηε ππνρξεσκέλνη δειαδή λα 

αθνινπζήζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία. Γελ κπνξείο λα μεθχγεηο απ' απηφ. Δίλαη ε 

πξψηε θνξά πνπ παίξλεη ην Δπηκειεηήξην έλα ηέηνην έξγν θαη κε απηφ ζα 

απνθηήζεη ηερλνγλσζία ζηελ δηαρείξηζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη κπνξεί 
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ζηελ πνξεία απηφ πνπ ζα πάξεη ηψξα σο ηερλνγλσζία λα πξνζκεηξεζεί ζηελ 

βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ θαηαζέηνπκε σο Δπηκειεηήξην.  

 Απηά είλαη γηα καο, ηα 160 είλαη γηα καο. Γηα ηνπο άιινπο είλαη άιια 

ρξήκαηα, εθεί πεξίπνπ θπκαίλνληαη θαη γηα ηνπο  άιινπο. Γειαδή ην ιηκάλη ηεο 

Αγθφλα, ε Ζγνπκελίηζα, ν ΝΙΞ θ.ιπ.. Ν θαζέλαο φκσο ζα δηαρεηξηζηεί ηα δηθά 

ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ε νπνία έρεη ππνβιεζεί.  

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη λένη θσδηθνί πνπ αθνξνχλ ηηο θξαηήζεηο θαη 

εηζθνξέο ζηα Αζθαιηζηηθά Ρακεία ζχκθσλα κε ηελ θαηλνχξηα Αζθαιηζηηθή 

Λνκνζεζία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη ε δηφξζσζε; Δγθξίλεηαη.  

ΓΙΑΓΚΑ: Θα έξζεη ε έγθξηζε, ε νξηζηηθή έγθξηζε ζηα κέζα Ηνπιίνπ ζα έξζεη 

θαη απφ εθεί θαη χζηεξα ζα πάξεη γχξσ ζηνλ ελάκηζε ρξφλν γηα λα πινπνηεζεί.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Δάλ δελ πινπνηήζεη έλα κέινο, ηη γίλεηαη;  

ΓΙΑΓΚΑ: Δρεη ζρέζε κε ην κέινο απηφ.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Γελ επεξεάδεη ηνπο άιινπο.  

ΓΙΑΓΚΑ: Νρη. Απηφ φκσο ζα ην δνχκε, γηαηί ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνλ έρεη ε Αγθφλα, νη Ηηαινί. Ρνλ έρνπλ νη Ηηαινί ην ζπληνληζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θαη απηνί θαλνλίδνπλ πφηε θαη πνχ ζα γίλνπλ.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Νιεο καδί νη ειιεληθέο εηαηξείεο ζαλ θιάζηεξ έρνπλ κπεη ή 

κία κία μερσξηζηά;  

ΓΙΑΓΚΑ: Νιεο καδί, λαη. Ξεξηιακβάλνληαη, είλαη δέθα νη εηαίξνη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, εγθξίλεηαη; Δγθξίλεηαη. Άξα ε ηξνπνπνίεζε 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

14 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 7εο ΗΝΛΗΝ 2017  
 

  15 

 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

16 

 

 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 7εο ΗΝΛΗΝ 2017  
 

  17 

ΘΔΜΑ 3ο Η.Γ. 

 

Κοινοποίηζη ηηρ Δγκπιζηρ ηος Ιζολογιζμού 2015 ηος Δπιμεληηηπίος 

από ηο Τποςπγείο Οικονομίαρ & Ανάπηςξηρ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν έρεηε πάξεη, ην έρνπλ πάξεη, έηζη δελ είλαη;  

ΓΙΑΓΚΑ: Ζ έγθξηζε έρεη έξζεη ηνπ Ηζνινγηζκνχ καο ρσξίο θακία παξαηήξεζε 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνπξγείνπ. Αλαθνίλσζε είλαη, δελ έρεη έξζεη γηα θακία 

απφθαζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία.  

 

ΘΔΜΑ 4ο Η.Γ. 

 

Ππόζληψη δύο μονίμων ςπαλλήλων. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν δεχηεξν ζέκα αθνξά ηελ πξφζιεςε δχν κφληκσλ ππαιιήισλ. 

Ρν Δπηκειεηήξηφ καο φπσο μέξεηε απηή ηε ζηηγκή έρεη δεκηνπξγήζεη θαη 

δξάζεηο, έρνπλ φκσο θχγεη θάπνηνη άλζξσπνη ζε ζχληαμε θαη έρεη θαη πξφβιεκα 

πιένλ ζην πξνζσπηθφ. Βνεζάλε κελ νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο αιιά ην 

Δπηκειεηήξην πξέπεη λα έρεη δηθνχο ηνπ ππαιιήινπο, λα είλαη απηνδχλακν, λα 

κπνξεί λα έρεη ζηειερψζεη ηηο πεξεζίεο ηνπ.  

 Εεηνχκε ινηπνλ ηελ έγθξηζή ζαο γηα πξφζιεςε, γηα δηαδηθαζία, γηαηί 

απηφ ζα ηξαβήμεη πάξα πνιχ ρξφλν, γηα δηαδηθαζία πξφζιεςεο δχν κφληκσλ 
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ππαιιήισλ. Γειαδή λα κπνχκε κέζσ ΑΠΔΞ πιένλ ζηε δηαδηθαζία απηή, λα 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία.  

 Θαηαξρήλ, λα ζαο εμεγήζσ φηη ην Δπηκειεηήξην έρεη ηψξα απηή ηε 

ζηηγκή, λα ζαο εμεγήζνπκε θηφιαο πψο είλαη αθξηβψο ηα νηθνλνκηθά ηνπ. θ. 

Νηθνλνκηθέ Δπφπηα, έρεηο πεξίπνπ; Νπσο ζπκφζαζηε νη παιηνί, ην Δπηκειεηήξηφ 

καο ήηαλ κηα δσή νη πξνυπνινγηζκνί καο ίζα βάξθα ίζα παληά. Γειαδή, νη 

πξνυπνινγηζκνί καο θιείλαλε ζρεδφλ ην ίδην, ζήκεξα ην Δπηκειεηήξην είλαη 

νηθνλνκηθά αλζεξφ. Πήκεξα ην Δπηκειεηήξην πξέπεη λα έρεη πάλσ απφ 700.000 

επξψ απνζεκαηηθά. Θάλακε θαη ηελ αγνξά ησλ γξαθείσλ απφ πάλσ, ζηνλ απφ 

πάλσ φξνθν θαη απηά πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ηα επηζθεπάζνπκε θαη λα ηα 

θάλνπκε. Θάλακε ην Θέληξν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ην νπνίν κέζα απφ εθεί 

ςάρλνπκε λα βξνχκε θάπνηνπο ρξεκαηνδφηεο κήπσο θη εθεί δελ πιεξψζεη ην 

Δπηκειεηήξην θαη γίλνπλ απφ άιινπο νξγαληζκνχο, λα γίλεη ε επηζθεπή ησλ 

θηηξίσλ θαη λα ζηεγαζηεί εθεί ην Θέληξν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα λα 

έρεη θαη κηα εμσζηξέθεηα γη' απηφ ην ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ είλαη ην πξφβιεκα 

ηεο αλεξγίαο. Γειαδή πηζηεχνπκε φηη εκείο σο επηρεηξεκαηίεο βηνηέρλεο πξέπεη 

λα ξίμνπκε πνιχ κεγάιν βάξνο ζηε ιέμε αλεξγία, ζηα λέα παηδηά.  

 Θάλνπκε κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε. Δίκαζηε 

ζρεδφλ ην κφλν Δπηκειεηήξην ζηε ρψξα πνπ αζρνιείηαη ηφζν πνιχ ελεξγά κ' 

απηφ. Ρν κεζεκέξη ήκαζηε ζην πνπξγείν Λαπηηιίαο ζε κία νκάδα εξγαζίαο θαη 

κηιάγακε ηψξα πιένλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε εηδηθνηήησλ πνπ αθνξά ην θνκκάηη 

ηεο λαππεγνεπηζθεπήο, λα βγνπλ ηερλίηεο θαη λα απνθηνχλ πιένλ θαη ηελ 

εξγαζηαθή εκπεηξία αιιά θαη ηελ εκπεηξία ηελ εθπαηδεπηηθή, θαη ηελ πξαθηηθή 

αιια θαη ηελ ζεσξεηηθή. Θνηηάκε λα θηηάμνπκε ηερληθέο ζρνιέο, θνηηάκε λα 

αλαδσνγνλήζνπκε ηηο ηερληθέο ζρνιέο φπσο ήηαλ παιηά ζηα λαππεγεία ηεο 

Διεπζίλαο, ηνπ Πθαξακαγθά, ζην Ξέξακα θαη λα μαλακπνχκε πιένλ ζε ινγηθέο, 

γηαηί ππάξρεη κηα αηζηνδνμία φηη ην Ξέξακα ζα μαλάρεη δνπιεηά. Απηή ε 
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αηζηνδνμία είλαη νηη πεξηκέλνληαο ηηο δχν δεμακελέο λα θέξνπλ νη Θηλέδνη θαη 

επηζθεπάδνληαο ηελ εξρφκελε βδνκάδα, παξαδίδεηαη ε δεμακελή, καο 

αλαθνίλσζαλ φηη παξαδίδεηαη ε δεμακελή, επηζθεπάζηεθε απηή ε δεμακελή πνπ 

είλαη κία ζην Ξέξακα ηνπ ΝΙΞ θαη απφ ηε βδνκάδα απηή ζα ιεηηνπξγήζεη.  

 Ρέινο πάλησλ, ππάξρεη δηάρπηε κηα αηζηνδνμία ζην ρψξν, καθάξη λα... 

Δκείο ηε ιακβάλνπκε απηή θαη ηελ κεηαθέξνπκε ζε ζαο θαη ηαπηφρξνλα εκείο 

πξνζπαζνχκε κε ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, ζρνιέο, λα μαλαβξεί, εδψ ν θ. 

Καπξνγέλεο είλαη παιηφο θαη ην θαηαιαβαίλεη θη εγψ φκσο καζεηήο απηήο ηεο 

ηερληθήο εθπαίδεπζεο ήκνπλα, ηερληθήο ζρνιήο ήκνπλα θαη μαλαμεθηλάκε πιένλ 

ηε δηαδηθαζία λα μαλαιεηηνπξγήζεη πιένλ απηφ ην ηερληθφ επάγγεικα, λα 

κπνχκε πιένλ ζε ινγηθέο φηη λα μαλαβγνχλ καζηνξάθηα, λα μαλαβγνχλ 

αξρηηερλίηεο, εξγνδεγνί γηα λα μαλαιεηηνπξγήζεη πάιη απηφ πνπ ιέκε βηνκεραλία 

θαη βηνηερλία.  

 Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Νηθνλνκηθφ Δπφπηε γηα λα πεη ιίγν ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ λα ηα γλσξίδεηε.  

ΟΙΚΟΝ. ΔΠΟΠΣΗ: Θαιεζπέξα ζαο. Πηηο 25/5/2017 ζηνπο ηέζζεξηο 

ινγαξηαζκνχο πνπ δηαηεξνχκε ζηελ Ξεηξαηψο έρνπκε ζχλνιν 651.741,33 επξψ. 

Θαη ζηελ Ρξάπεδα Διιάδνο έρνπκε 216.362,89 επξψ. Ρν ζχλνιν καο θάλεη 

868.104,22 επξψ. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ πνπ έρνπκε ζαλ 

Δπηκειεηήξην.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξξνζπαζήζακε θαη κε νηθνλνκία αιιά θαη κε δξάζεηο λα θέξνπκε 

ρξήκαηα ζην Δπηκειεηήξην θαη ζπλερίδνπκε απηφ θαη ην Δπηκειεηήξην παξ' φιν 

πνπ ππάξρεη απηή ε παγθφζκηα θξίζε είλαη έλα Δπηκειεηήξην ην νπνίν αχμεζε ηα 

νηθνλνκηθά ηνπ θαη ζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηα πφδηα ηνπ ρσξίο λα έρεη ην θφβν 

κελ αχξην ρξενθνπήζεη, κε θηάζεη ζε ζεκείν λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. 

Δίλαη έλα Δπηκειεηήξην ην νπνίν έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία κπξνζηά ηνπ λα 

πξνρσξήζεη. 
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ΓΙΑΓΚΑ: Δπεηδή ην ζέκα ηεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ήηαλ κηα εηζήγεζε δηθηά 

κνπ ζηε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή, ζέισ λα πσ δπν θνπβέληεο. Απηή ηε ζηηγκή ην 

Δπηκειεηήξην έρεη απνδεθαηηζηεί. Δίκαζηε δεθαηξία άηνκα κε ηελ θα Παξή πνπ 

ήδε έρεη ζπάζεη ην πφδη ηεο. Ζ ηκεκαηάξρεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ-Νηθνλνκηθνχ έρεη 

ζνβαξφηαην πξφβιεκα, είλαη ζην λνζνθνκείν θαη δελ κπνξψ λα πσ 

πεξηζζφηεξεο θνπβέληεο γη' απηφ. Γεθαηξεηο θαη νη δχν είλαη... Ινηπφλ, έληεθα. 

Γελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζαλ πεξεζίεο. Κάιηζηα απν απηνχο πνπ 

είκαζηε εδψ πηπρηνχρνη είκαζηε δχν άηνκα, εγψ θαη ε θα Ξαπαδάθε. Γελ 

ππάξρεη δηάδνρε θαηάζηαζε δειαδή ζην Δπηκειεηήξην. Ξέξα απφ ηελ αχμεζε 

ηεο δνπιεηάο, απηή ηε ζηηγκή ην Νηθνλνκηθφ Ρκήκα έρεη πξφβιεκα. Γελ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη. Μέξεηε φηη ην αληηκεησπίδνπκε κε ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο γηα λα ην ιχζνπκε, γηα λα ην ιεηηνπξγήζνπκε, πξέπεη λα πάξνπκε 

κφληκν πξνζσπηθφ. Νη ζέζεηο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνθεξχμνπκε, λα 

δεηήζνπκε θαηαξρήλ έγθξηζε, λα δνχκε αλ ζα καο δψζνπλ έγθξηζε, λα δνχκε 

αλ ζα καο εληάμνπλ ζην 1:5, δειαδή είλαη κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία αιιά 

πξέπεη λα ηελ μεθηλήζνπκε, λα πάξνπκε δχν άηνκα ηεο θαηεγνξίαο ΞΔ, 

Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη κε εηδηθφηεηα Γηνηθεηηθφ θαη Νηθνλνκηθφ, γηαηί 

απηνχο έρνπκε αλάγθε θαη ζα εμεηάζνπκε παξάιιεια φιν ην δηάζηεκα απηφ αλ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνζιάβνπκε ή λα έξζεη θάπνηνο κε απφζπαζε ή κε κεηάηαμε 

ζηελ πεξεζία εδψ, γηα λα κπνξέζνπκε λα αληαπεμέιζνπκε ζηα πξνβιήκαηα 

πνπ έρνπκε θαη είλαη έληνλα θαζεκεξηλά. 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ιππεξφ ππάιιεινη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο, πνπ έρνπκε 

δήζεη πνιιά ρξφληα καδί λα θηάλνπλ ζε ηέηνην ζεκείν θαη λα αξξσζηαίλεη θαλείο 

θαη λα πεζαίλεη, γηα νπνηνλδήπνηε άλζξσπν αιιά γεληθά γηα αλζξψπνπο πνπ 

είλαη δηθνί καο εγψ εθθξάδσ ηελ ιχπε κνπ θαη εχρνκαη λα είλαη φιν ην θαιχηεξν 

δπλαηφ. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 7εο ΗΝΛΗΝ 2017  
 

  21 

 Νζνλ αθνξά ηψξα ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί, 

εκείο δελ είκαζηε αληίζεηνη λα πξνζιάβνπκε, λα μεθηλήζεη κάιινλ ε δηαδηθαζία 

γηαηί γηα λα πξνζιάβνπκε είλαη κηα δηαδηθαζία κεγάιε. Απφ 'θεη θαη κεηά, εγψ ζα 

πξνηεηλα ζαλ ιχζε άκεζε θαη ζπλερή, λα πάξνπκε παηδηά κε ζπκβάζεηο, νχησο 

ή άιισο κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ρξήκαηα δίλνληαη γη' απηφ ην ζθνπφ, γηα 

ππαιιειηθν πξνζσπηθφ, κελ ηζηγθνπλεπφκαζηε δειαδή λα δψζνπκε ρξήκαηα 

γηα λα πξνζιάβνπκε πξνζσπηθφ θαη επνρηαθνχο, γηαηί ην λα θνξηψλεηο ην 

κφληκν πξνζσπηθφ ζπλέρεηα κε θαηλνχξηεο εξγαζίεο δελ είλαη φ,ηη θαιχηεξν.  

 Απηή είλαη ε άπνςή καο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε έλα θαη δχν, 

κπνξείηε λα πάξεηε θαη ηέζζεξηο θαη πέληε αλζξψπνπο επνρηαθνχο. Γελ ππάξρεη 

δέζκεπζε, κπνξψ λα πσ θαη θάπνηεο κπνξεί λα εηλαη θαη επηδνηνχκελεο.  

 Απφ 'θεη θαη κεηά, είρακε βάιεη θαη ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην δχν 

ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ πήξακε απάληεζε. Θα βάισ θη έλα ζέκα ζήκεξα, ην 

νπνίν θαηά ηελ άπνςή κνπ είλαη πνιχ ζνβαξφ. πάξρνπλ επηρεηξήζεηο, κε βάζε 

ην πξνεγνχκελν ζέκα πνπ είρακε εδψ θαη είρακε θαη αλζξψπνπο, πνπ αθνξά 

ηνλ εμαγσγηθφ ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ θη φια απηά, ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο 

δηθέο καο νη νπνίεο θάλνπλ εμαγσγέο. Σσξίο ηελ βνήζεηα ηε δηθή καο ή απφ 

κφλνη ηνπο νη άλζξσπνη, ν θαζέλαο φπσο ηα θαηαθέξλεη. Δξρφκαζηε εκείο 

ινηπφλ ζαλ Δπηκειεηήξην θαη γηα θάζε εμαγσγή πνπ θάλεη έλαο άλζξσπνο ηνπ 

δεηάκε λα πιεξψλεη γηα έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ παίξλεη απφ ην Δπηκειεηήξην 

ρξήκαηα. Θαη δελ είλαη κηα θνξά εηεζίσο. Δίλαη πνιιέο θνξέο. Ξξηλ, κε ην 

πξνεγνχκελν θαζεζηψο, ην νπνίν ην ςεθίζακε θαη ην αιιάμακε φινη εκείο εδψ, 

φινη καο είκαζηε ππεχζπλνη, πιήξσλε κηα θνξά ην έηνο. Πήκεξα αλ θάπνηνο 

θάλεη πέληε θνξέο ζα πιεξψζεη επί πέληε θνξέο. Απηφ θαηά ηελ άπνςή κνπ 

είλαη παξάινγν. Κπνξεί λα ζέινπκε λα απμήζνπκε ηα έζνδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

θαη λα έρεη κηα βησζηκφηεηα, απφ 'θεη θαη κεηά φκσο, κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε ηελ νπνία βηψλνπκε, πξέπεη απηφ ην ζέκα γεληθά λα ην δνχκε ζε άιιε 
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βάζε. Γελ κπνξεί δειαδή κηα επηρείξεζε ε νπνία είλαη εμαγσγηθή λα πιεξψλεη 

απηά ηα ρξήκαηα. Νρη κφλν ζ' απηφ αιιά θη φηαλ θιείλεη κηα επηρείξεζε θαη ζε 

πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο, ηηο μέξεηε φινη θη εζείο θχξηνη ηεο Γηνηθεηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ν δηεπζπληήο θαη φινη. 

 Δγψ ζεσξψ θαη ζα απαηηήζσ απν ηε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή θαη απφ ηνλ 

δηεπζπληή, ηελ επφκελε θνξά, ζην επφκελν ζπκβνχιην πνπ ζα είλαη ην 

Πεπηέκβξε θαληάδνκαη, δελ ζα εηλαη ηνλ άιιν κήλα, λα καο πείηε ηη ρξήκαηα 

εηζπξάηηεη ην Δπηκειεηήξην θαη γηα πνηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδεη. Γηαηί εγψ 

έρσ απηή ηελ εληχπσζε,ζέισ λα κνπ ηελ αθπξψζεηε θαη λα είκαη, πψο ην ιέλε, 

λα βγσ έμσ θαη λα πσ ζηνλ θφζκν φηη θάλεηε ιάζνο, ξε παηδηά, γηαηί ηψξα 

αηζζάλνκαη πνιχ βιάθαο φηαλ κε πηάλεη ν άιινο θαη κνπ ιέεη, ξε θίιε, εγψ 

πεγαίλσ θάζε θνξά θαη πιεξψλσ 20 επξψ. Γηαηί εηλαη θαθφ απην ην πξάγκα, 

έδηλε 50 θαη ηψξα κπνξεί λα δίλεη 150, Κηράιε, εληάμεη; Λα ην βάινπκε ζε κία 

ηάμε απηφ ην ζέκα γηα λα ληψζνπκε φινη κε ηνλ εαπηφ καο θαη κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο καο πνπ εθπξνζσπνχκε ζπλεπείο. Απηφ ζέισ λα πσ.  

ΓΙΑΓΚΑ: Ινηπφλ, θνηηάμηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν έρνπκε δεη απηφ, Ππχξν. Δξρνληαη ζπλέρεηα παξαηεξήζεηο.  

ΓΙΑΓΚΑ: Θνηηάμηε ηη γίλεηαη ηψξα. Κέρξη ηέινο ηνπ 2014 αξρέο 2015, είρακε 

ηε ζπλδξνκή, ηελ ππνρξεσηηθή ζπλδξνκή ζηα Δπηκειεηήξηα. Θαη κε βάζε ηελ 

ππνρξεσηηθή ζπλδξνκή, κάιηζηα εκείο εδψ ζαλ Δπηκειεηήξην ζηε ζπλδξνκή 

απηή είρακε ελζσκαηψζεη θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνο ηα κέιε καο, 

δσξεάλ. Γη' απηφ ζηηο πξψηεο 15-20 κέξεο ηνπ θάζε έηνπο θάλακε καδηθή 

απνζηνιή φισλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ φζσλ επηρεηξήζεσλ είραλ εμνθιήζεη ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν θαη έηζη δελ ρξεηαδφηαλ νη άλζξσπνη νχηε λα έξζνπλ εδψ, 

νχηε λα ηαιαηπσξεζνχλ θαη πήγαηλαλ θαη πιήξσλαλ θαλνληθά.  

 Ρψξα, απηφ εκείο, εκείο εδψ ζαλ Δπηκειεηήξην ην ζπλερίδνπκε. Ξαξά ην 

γεγνλφο φηη ε ζπλδξνκή απηή κεηψζεθε πιένλ, πήγε ζηα 20 επξψ εηδηθά γηα ηηο 
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αηνκηθέο επηρεηξήζεηο λα ην πσ, ην ίδην ην θάλνπκε θαη ζηέιλνπκε πάιη καδηθά 

ηα πηζηνπνηεηηθά γηα λα κελ έξρνληαη νη άλζξσπνη θαη λα πιεξψλνπλ ζην 

Δπηκειεηήξην. Νκσο, δπζηπρψο, έρεη αιιάμεη πιένλ ε λνκνζεζία. Γελ είλαη δηθφ 

καο δήηεκα πιένλ. Ρψξα νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζην Γεληθή 

Δκπνξηθφ Κεηξψν. Ν,ηη πξάμε, επεηδή απηφ επηβιήζεθε πιένλ απφ ηελ ηξφηθα 

ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν, ιέεη εμππεξεηείζαη, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ζπλδξνκή ζην Δπηκειεηήξην, έρεηο φκσο ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο κεξίδαο 

ΓΔΚΖ. Γηα θάζε πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα παίξλεηο ηψξα θαη φζεο θνξέο 

ρξεζηκνπνηείο ην ΓΔΚΖ θαη ζέιεηο λα θαηαρσξήζεηο κεηαβνιέο ζην ΓΔΚΖ, ζα 

πιεξψλεηο 10 επξψ, αλεμάξηεηα απφ απηφ πνπ πιεξψλεηο σο ηέινο ηήξεζεο 

ΓΔΚΖ. 

 Δκείο, θαη εκείο ζαλ εξγαδφκελνη, ζαλ Νκνζπνλδία θαη ηα άιια ηα 

Δπηκειεηήξηα έρνπκε δεηήζεη θαηάξγεζε απηνχ, ην 10θάξηθν θαη λα κπνξνχκε 

λα ην δίλνπκε. Ρν έρνπκε δεηήζεη απηφ θαη πηζαλφηαηα εηλαη ζε κία δηαδηθαζία 

ηψξα κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ κπνξεί λα θαηαξγεζεί. Αιιά απηφ 

ηψξα δελ κπνξνχκε, δελ πεξλάεη απφ ην δηθφ καο ην ρέξη, γηαηί πιένλ φπνηνο 

έξρεηαη λα πιεξψζεη δελ πιεξψλεη εδψ. Ξάεη ζηελ ηξάπεδα πιεξψλεη, 

ζπγθεληξψλνληαη ηα ρξήκαηα ζηελ Θεληξηθή Δλσζε Δπηκειεηεξίσλ θαη ε 

Θεληξηθή Δλσζε Δπηκειεηεξίσλ ηα κνηξάδεη πιένλ ζηα Δπηκειεηήξηα. Θαη βγαίλεη 

ηαπηφηεηα νθεηιήο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Θαη έρεηο δίθην θ. 

Αιεμφπνπιε Ππχξν νηη έηζη ζπκβαίλεη, αιιά δελ είλαη δηθφ καο δήηεκα, έρνπκε 

δεηήζεη λα ην αιιάμνπκε. Δλα ζέκα. 

 Γεχηεξνλ θαη επεηδή ππάξρεη... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξνχκε λα κελ ην πάξνπκε εκείο.  

ΓΙΑΓΚΑ: Νρη, δελ είλαη ζέκα δηθφ καο. Γελ ην βγάδνπκε εκείο, βγαίλεη απφ ην 

ζχζηεκα, ην νπνίν ζχζηεκα θνπκαληάξεηαη πιένλ απφ ηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε, 

απφ ηελ Θεληξηθή Δλσζε θαη απφ ην πνπξγείν. Γελ είλαη δηθφ καο ζέκα. Δκείο 
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κφλν ζε φ,ηη αθνξά ην πηζηνπνηεηηθφ ην δηθφ καο. Πε φ,ηη αθνξά ην δηθφ καο ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πέξα απφ ην δσξεάλ πνπ ην δίλνπκε θαη γηα θάζε άλζξσπν πνπ 

έρεη πξφβιεκα ζνβαξφ, πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ηελ θαιχηεξε ιχζε θαη ζαο ην 

ιέσ απηφ, δπζηπρψο παξαλνκψληαο, γηαηί καο έρνπλ θαηαξγήζεη κε λφκν θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπκε ξπζκίζεηο γηα παιηά νθεηιή. Θαη δπζηπρψο έρνπκε θη 

απηφ. Αιιά παξ' φια απηά, απηφ ην θάλνπκε, πξνζπαζνπκε λα ην θάλνπκε γηαηί 

αθξηβψο ζπλαηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ γηαηί είλαη πνιινί πνπ 

έξρνληαη εδψ πέξα θαη έρνπλ ζνβαξφηαην πξφβιεκα πνπ πξνζπαζνχλ λα 

πάξνπλ ζχληαμε. 

 Θέισ λα ζαο πσ κε ηελ επθαηξία απηή, επεηδή γίλεηαη κεγάιε θνπβέληα 

θαη πάκε θαη ζε αλαζεψξεζε πηζαλφηαηα ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη 

κέρξη αξρέο, ζχκθσλα κε ην λφκν, Λνέκβξην, κέζα ζην Λνέκβξην ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ νη επφκελεο επηκειεηεξηαθέο εθινγέο, ζα ζαο έιεγα φζνη ζέιεηε λα 

ιάβεηε κέξνο ζηηο εθινγέο, λα θξνληίζεηε λα είζηε ηαθηνπνηεκέλνη νηθνλνκηθά 

ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν θαη φρη κφλν ζην Δπηκειεηήξην, γηαηί ππάξρεη έλα 

αιαινχκ εδψ πέξα γηα ην πνηνη ζα ιαβνπλ κέξνο ζηηο επφκελεο επηκειεηεξηαθέο 

εθινγέο, έηζη;  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Απηφ φκσο, ην μέξνπκε θαη ην θαηαλννχκε, δελ ζεκαίλεη 

φκσο φηη δελ ην αιιάδνπκε.  

ΓΙΑΓΚΑ: Λαη, δελ αιιάδεη φκσο απφ εκάο, απιά. Ρα άιια φκσο ζα ζαο ηα 

δψζνπκε, Ππχξν, φια.  

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Δίπα θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά γηα ηα δχν ζέκαηα. Δίπα γη' 

απηφ ην ζέκα φηη πξέπεη λα βάινπκε κία απφθαζε θαη λα θάλνπκε απηφ. Λα γίλεη 

νκσο, γηαηί αλ ην αθήλνπκε έηζη φια ηα Δπηκειεηήξηα, γηαηί φια ηα 

Δπηκειεηήξηα ην αθήλνπλ.  

ΓΙΑΓΚΑ: Νρη, κηζφ ιεπηφ. Δρεη κπεη.  
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ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε κε ιίγν. Λα πάξνπκε κία απφθαζε λα πνχκε φηη 

νκφθσλα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνθάζηζε απηφ ην πξάγκα. Γελ κπνξεί λα 

ζπλερίδεηαη απηφ ην πξάγκα. Γελ είλαη ζσζηφ. Νπσο είπα θαη ηα πξνεγνχκελα 

ζέκαηα γηα ηα πεξηβαιινληηθά ηέιε, γηα ηα ρξήκαηα πνπ πιεξψλεη θάζε 

επηρείξεζε, απηά είλαη ζέκαηα πνπ πξέπεη λα κπνπλ. Νρη απιψο λα ηα 

αλαθέξνπκε. Γελ ην είπα γη' απηφ. Ρν θαηαιαβαίλσ απηφ θαη θαηαιαβαίλσ θαη 

πφζα είλαη ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη πφζα είλαη ζπλδξνκή ζηελ... Αιιά απηά 

πξέπεη λα αιιάμνπλ. Γελ εηλαη ζσζηφ. Απηφ δελ είλαη ζσζηφ, απηφ είπα. 

ΓΙΑΓΚΑ: Δληάμεη, εγψ ιέσ φηη ην έρνπκε θάλεη ήδε θαη ην θάλνπκε θαη ζηελ 

πνξεία, λα ην μαλαθάλνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα πάξνπκε απφθαζε ζαλ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.  

 Ν θ. Σαιφθηεο.  

ΥΑΛΟΦΣΗ: Λα πσ δπν ζέκαηα.  

ΓΙΑΓΚΑ: Ππγγλψκε, θ. Σαιφθηε, κηζφ ιεπηφ. Ππχξν, πνην άιιν είπεο; Δλα, λα 

πάξεηε ηα... 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Δίρα πεη θαη ζην πξνεγνχκελν ζέκα, κέζα ζηα πξαθηηθά πνπ 

καο ζηείιαηε είλαη, είρα πεη γηα ηα πεξηβαιινληηθά ηέιε, γηα ηηο άδεηεο πνπ πξέπεη 

λα εγγξαθνχλ ηψξα ειεθηξνληθά θη φια απηά ηα πξάγκαηα θαη είρα πεη θαη είρε 

ζηείιεη θαη κηα επηζηνιή ν θ. Ρζάθαινο γηα κηα άδεηα ρεηξηζηή πνπ ρξεηάδεηαη λα 

βγάιεη γηα αεξνπιάλν ν άλζξσπνο γηα λα ρεηξίδεηαη έλα θιαξθ. Απηά δελ ηα 

θαηαιήγνπκε, δελ ηα πξνρσξάεη θαλέλαο. Κέλνπλ εθεί.  

ΓΙΑΓΚΑ: Υξαία. Αλ θαη ηα έρνπκε βάιεη απηά, εηδηθά γηα ην κεηξψν ησλ 

απνβιήησλ ην έρνπκε βάιεη, έρνπκε θάλεη θαη επηζηνιή... 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δήηεζα ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην λα κε ελεκεξψζεηε 

θαη δελ είπε θαλέλαο ηίπνηα.  

ΓΙΑΓΚΑ: Ππχξν, έγηλε. Θα πάξεηο απάληεζε.  
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ΥΑΛΟΦΣΗ: (Δθηφο κηθξνθψλνπ, δελ έρεη θαηαγξαθεί θαζαξά)  

 Δγψ λα πσ ηξία ζέκαηα. Δλα, επεηδή βηψλσ ζαλ κέινο εδψ θαη ζαλ 

εηαηξεία είκαη γξακκέλνο ζην Αζελψλ. Δθεί καο ρξεψλνπλ αθφκα θαη ηελ αλάζα, 

δειαδή ηελ θσηνηππία, ην ιέσ επεηδή ην δσ. 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Γελ κπνξεί λα ρξεψλεη παξαπάλσ...  

ΥΑΛΟΦΣΗ: Νρη, νρη, λα νινθιεξψζσ. Δπεηδή ζπκκεηέρσ ζε δηαγσληζκνχο θαη 

βγάδσ ην ραξηί, θάζε θνξά κνπ ην ρξεψλνπλ. Γειαδή ζαο ην ιέσ, κέρξη θαη ηε 

θσηνηππία κνπ ηε ρξεψλνπλ επηπιένλ. Δλψ εδψ δελ ην θάλνπλ. Γειαδή, 

εληάμεη, έρνπλ άιιν ζεφ. 

 Ρν δεχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν, είπαηε γηα ην πξνζσπηθφ ... γηα ζέζεηο 

εξγαζίεο κία γέθπξα κε απηφ πνπ πξφηεηλε ν Ππχξνο. Κπνξεηηε λα ην θάλεηε. 

 Δπεηδή βηψλσ έλα ζέκα ζηελ θεληξηθή αγνξά ηεο ηρζπφζθαιαο, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ην ζέκα απηφ πξνθεξχμαλε έλα κίλη δηαγσληζκφ εηήζην ή δηεηή 

θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέιαλε ησλ αλζξψπσλ θαη θαινχζαλ αλαδφρνπο 

εηαηξείεο πνπ ζέινπλ πξνζσπηθφ  θαη θαιχπηαλε ηηο ζέζεηο. Αιιν αλ απηά 

κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη κε ηε ιχζε ηελ νπνία... Απιψο ην ιέσ... 

ΓΙΑΓΚΑ: Γελ κπνξνχκε. Δίκαζηε Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.  

ΥΑΛΟΦΣΗ: Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ είλαη θαη ε Θεληξηθή Αγνξά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο έρνπκε δεηήζεη απηή ηε ζηηγκή λα έξρνληαη δηθεγφξνη πνπ 

θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο θαη πιεξψλνληαη, εμάκελν ρξφλν, έρνπκε δεηήζεη λα 

καο δψζνπλ ηελ έγθξηζε, γηαηί δελ κπνξνπκε λα ηνπο πάξνπκε έηζη. Ξξέπεη κε 

εηδηθή έγθξηζε, κε εηδηθή άδεηα λα έξζνπλ δηθεγφξνη.  

ΥΑΛΟΦΣΗ: Δγψ κηιάσ γηα ζηειερηαθφ δπλακηθφ  ... ζέζεηο γηα λα έξζνπλ λα 

θαιχςνπλ ηα θελά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη άιιε ιχζε, δελ κπνξεί λα γίλεη. Απφ καο δελ κπνξεί 

λα γίλεη.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 7εο ΗΝΛΗΝ 2017  
 

  27 

ΥΑΛΟΦΣΗ: Δγψ ζα ζαο θέξσ ην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν ην ιέεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ιεεη ζπγθεθξηκέλα φηη εηλαη 

κνληκνη, είλαη νη ανξίζηνπ, είλαη νη νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη απηνί κπαίλνπλ κέζα 

απφ δηαδηθαζίεο... 

ΥΑΛΟΦΣΗ: Πηνλ πξνυπνινγηζκφ κπνξεί λα εληάμεηε ζηνλ ΘΑΔ έλα θσδηθφ ... 

γηα θάιπςε απηνχ ... Νηαλ ζα ζηείιεηε ζην ΑΠΔΞ θαη δειψλεηε ηηο αλάγθεο 

δειψλεηε θαη φηη δελ κπνξείηε λα εμππεξεηήζεηε. Θη εθεί κπνξεί λα ζαο εγθξίλεη 

θαη κεξηθή απάζρνιεζε κέζα απ' απηφ ην λφκν.  

 Δπίζεο, λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ζην πνπξγείν έγηλε ζπλάληεζε κε ηνπο 

λαππεγνεπηζθεπαζηέο ...  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, εληάμεη. Πην ζέκα απηφ θάλνπκε δεθηή ηελ πξφηαζε ηνπ 

Ππχξνπ πνπ ιέεη φηη κπνξνχκε λα πάξνπκε πξνζσπηθφ επνρηαθφ. Καθάξη, ζα ην 

δνχκε θαη απηφ πνπ είπε ν Γηψξγνο ν Σαιφθηεο ηψξα, καθάξη λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ηέηνηα λα ην θάλνπκε.  Ρν ζέκα είλαη αλ καο θαιχςνπλ κε ηνπο 

λνκηθνχο, κε ηνπο δηθεγφξνπο πνπ έρνπκε δεηήζεη, ζα έξζνπλ λέα παηδηά, 

κνξθσκέλα, ζα εηλαη λνκηθνί θαη ζα βνεζήζνπλ πνιχ θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ΓΔΚΖ, πεξηκέλνπκε. Ρψξα πεξηκέλνπκε ηελ έγθξηζε, δελ μέξνπκε πφηε ζα καο 

έξζεη απηή, πηζηεχσ ζα εηλαη ζεηηθή, δελ ζα είλαη αξλεηηθή ε απάληεζε.  

 Ξάλησο, ππάξρεη πξφβιεκα, έρεη απμεζεί πάξα πνιχ ε δνπιεηά ζην 

Δπηκειεηήξην, ζέινπκε θφζκν. Ξηζηεχσ φηη πξέπεη λα βξνχκε άκεζα ιχζε, 

καθάξη λα πάλε φια θαιά λα μαλαγπξίζνπλ νη εξγαδφκελνη πίζσ θαη λα είλαη φια 

θαια. Απηφ λα επρεζνχκε θαη κεηά βιέπνπκε ηα ππφινηπα.  

Άξα εγθξίλεηαη ε πξφζιεςε δχν ππαιιήισλ ηεο ΞΔ θαηεγνξίαο, ηνπ 

θιάδνπ Γηνηθεηηθνχ – Νηθνλνκηθνχ. Δπίζεο λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

κε κεηάηαμε ή απφζπαζε ππαιιήισλ γηα ηελ θάιπςε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

ηεο ΞΔ ή ΓΔ θαηεγνξίαο θαζψο θαη επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ θαη εμνπζηνδνηείηαη ε 

Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή λα πξνρσξήζεη ηηο δηαδηθαζίεο. 
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ΘΔΜΑ 5ο Η.Γ. 

 

Ανακοινώζειρ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, αλαθνηλψζεηο δελ έρσ θάηη άιιν λα θάλσ, 

ηα είπα θαη πην πξηλ, είπακε γηα ηελ Ρερληθή Δθπαίδεπζε ηηο δξάζεηο πνπ έρνπκε 

θάλεη.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: (Δθηφο κηθξνθψλνπ, δελ έρεη θαηαγξαθεί θαζαξά) 

 Αθνχσ ηψξα ηειεπηαία πνπ ήξζα ηψξα θαζπζηεξεκέλα, παίξλεηε 

απνθάζεηο 10 άηνκα. Γέθα άηνκα παίξλεηε απνθάζεηο ηψξα γηα πξνζσπηθφ; 

Ξαίξλεηε απνθάζεηο, άθνπζα θαη πξνεγνπκέλσο πνπ είπε ν Ππχξνο εδψ πέξα... 

κε δέθα άηνκα ζηελ αίζνπζα; Δκέλα κε ιππεί απηφ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζηαλ εδψ, ήηαλ ζηελ εθδήισζε πξηλ εδψ, ηη λα θάλνπκε;  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Ζ εθδήισζε ήηαλ εθδήισζε, Ξξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα αθπξψζνπκε δειαδή ην ζπκβνχιην;  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Ζ εθδήισζε είλαη εθδήισζε. Νη απνθάζεηο φκσο πνπ παίξλεηο -

Κνπζηάθαο γηα ηα πξαθηηθά, γηα λα κελ γξάθεη Πχκβνπινο πάιη-, λνκίδσ κε 10 

άηνκα λα πάξεηο ηψξα ηέηνηεο απνθάζεηο;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξξφηαζή ζνπ. Λα αθπξσζεί ην ζπκβνχιην;  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Γελ μέξσ, εκέλα κε ιππεί απηφ ην πξάγκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ κε απηφ πνπ είπε ν θ. Κνπζηάθαο 

κπαίλεη θαη ην ζέκα πιένλ μεθαζάξηζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Δγψ ην έρσ βάιεη πνιιέο θνξέο. Ρελ άιιε θνξά καδέςακε εδψ 

πέξα ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ... . 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρνπκε ηα νλφκαηα εδψ, παίξλνπκε απφθαζε ηφηε ινηπνλ απηή 

ηε ζηηγκή ζα πάξνπκε νη 10 απφθαζε λα πνχκε φηη ν Θαδάθνο... 

ΜΟΤΣΑΚΑ: ... ην ζέκα ην έρνπκε μαλαθέξεη, καδεπηήθακε εδσ νη 

ζπλδπαζκνί είπακε εληάμεη, λα κελ πξνρσξήζνπκε, θάλακε... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δ, ην είδεο. Γελ γίλεηαη ηίπνηα. Αξα, ινηπφλ, πξέπεη λα θχγνπλ 

φινη απηνί. Δίλαη: Θαδάθνο, Θαζηάλεο, Ινγνζέηεο, Καθξπγηάλλεο, Καλσιάθνο, 

Κεξηδάλε, Θνχδνπγινπ, Κπεζάλεο, Κπηζηαξάθεο, Ξαπαδάθεο, Ξαπαδφπνπινο, 

Πακαλίδνπ, Πθνχθνο, Πνθφο, Ονχζζε, απηνί φινη ζα ηνπο ζηείινπκε ραξηί φηη 

ηειεηψλνπλ, λα κπνπλ νη επφκελνη. Θαη φζνη δελ έρνπκε ζπλδπαζκνί, λα θάλεηε 

κηα ιίζηα λα αλαθνηλψζεηε νλφκαηα πνηνπο ζέιεηε λα κπνπλ επφκελνη.  

ΓΙΑΓΚΑ: Κηζφ ιεπηφ λα ζαο πσ ηε δηαδηθαζία, Γεκήηξε. Απηνί εδψ δελ ερνπλ 

παηήζεη πνηέ. Γελ έρνπλ παηήζεη. Γηαγξάθνληαη. Θα εθπέζνπλ κάιινλ ηνπ 

αμηψκαηφο ηνπο. Ινηπφλ, επεηδή φκσο ζηνπο ζπλδπαζκνχο δελ ππάξρνπλ 

ππφινηπα, δελ ππάξρνπλ άλζξσπνη απφ πίζσ, ζα θιεζείηε απφ ηελ πεξεζία θαη 

ην ιέσ ηψξα, ζα θιεζείηε λα δειψζεηε ηα άηνκα ηα νπνία εζείο επηζπκείηε λα 

αληηθαηαζηήζνπλ, πέξα απ' φ,ηη έρεηε... 

ΜΟΤΣΑΚΑ: Θνηηάηε εκάο... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινη νη ζπλδπαζκνί.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Θνηηάηε εκάο πνπ εκείο είκαζηε ζε φια ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα.  

ΓΙΑΓΚΑ: Θνηηάσ εδψ. Κα ιέσ ηε δηαδηθαζία, θνηηάσ εδψ ξε παηδί κνπ ηψξα! 

Γελ κηιάσ ζε ζέλα, έια ξε Γεκήηξε.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Πε πνηνλ κηιάο;  

ΓΙΑΓΚΑ: Ιέσ γεληθά ζην ζψκα. Πην ζψκα κηιάσ. Γελ κηιάσ ζε ζέλα 

πξνζσπηθά. Ιέσ φηη ηα θξηηήξηα απφ ηελ πεξεζία θαη πξέπεη λα βάιεηε, γη' 

απηφ ην ιέσ, γηα λα πξνεηνηκαζηείηε, γη' απηφ ζαο ην ιέσ, λα βξείηε απφ 

αληηθαηαζηάηεο γηαηί δελ ππάξρνπλ ζηα ςεθνδέιηηά ζαο αληηθαηαζηάηεο. Γελ 
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ππάξρεη ζε θαλέλα ςεθνδέιηην αληηθαηάζηαηεο. Πε θαλέλα ζπλδπαζκφ δελ 

ππάξρεη αληηθαηαζηάηεο. Ρνπ θ. Θσλζηαληφπνπινπ έρνπλ ηειεηψζεη. Πηνπ θ. 

Κηράιαξνπ ππάξρνπλ δπν ηξεηο, ζηνπ Ππχξνπ έρνπλ ηειεηψζεη. Αξα.... 

ΜΟΤΣΑΚΑ: Ξνηνο ζαο είπε φηη δελ έρνπκε;  

ΓΙΑΓΚΑ: Δγψ ην ιέσ, ηη πνηνο ην ιέεη;  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Δίδαηε φηη έρνπλ ηειεηψζεη ζην ζπλδπαζκφ καο;  

ΓΙΑΓΚΑ: Λαη. Δ, θαιά ηψξα... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νη ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο.  

ΓΙΑΓΚΑ: Δίλαη νη πεξεζίεο θαη είλαη θαη ην ηκήκα Βηνηερληθψλ Θεκάησλ. 

Απηνί ινηπφλ, ζα πξέπεη λα ηα δείηε, ζα ζαο πσ εγψ ζπγθεθξηκέλα θαη λα πείηε 

πνηα άηνκα ζέιεηε, ηα νπνία πξέπεη λα ηα θέξνπκε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, 

εθηφο αλ εμνπζηνδνηείηε ηελ ππεξεζία λα θέξεηε ηα νλφκαηα εδψ, απφ ηψξα 

ζαο ην ιέσ απηφ, δηαδηθαζηηθφ είλαη ην ζέκα, λα καο δσζεηε ηα νλφκαηα, ηα 

εγθξίλεηε ηα νλφκαηα, γηα λα ηα ζηείινπκε ζην πνπξγείν γηα λα ηα νξίζεη ην 

πνπξγείν. Ρν θάλνπκε έηζη;  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Θέινπκε ηε ιίζηα.  

ΓΙΑΓΚΑ: Δζείο έρεηε ηε ιίζηα.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δίλαη Πεπηέκβξην νη εθινγέο, γηα δχν κήλεο...  

ΓΙΑΓΚΑ: Γελ μέξσ αλ γίλνπλ ην Πεπηέκβξην εθινγέο. Ππκθσλνχκε έηζη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα γίλνπλ εθινγέο; Αθνχ δελ έρνπλ βγεη νχηε εθινγηθέο 

επηηξνπέο, νχηε ηίπνηα.  

ΓΙΑΓΚΑ: Ππχξν; 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Νρη, δελ ζπκθσλψ. Αθνπ έβαιε ζέκα απαξηίαο, ηη ιέηε 

ηψξα;  

ΓΙΑΓΚΑ: Νρη, παηδί κνπ, εδψ ηψξα ην ζπδεηάκε. 
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ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Γελ έρσ θαηαιάβεη, ηη ζπδεηάκε; Ρη λα ζπδεηήζεηο ηψξα; 

(Γηάινγνη εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Αξα, ινηπνλ ε ζπλεδξίαζε δηαθφπηεηαη ζην 5ν ζέκα ζην 

ζεκείν απηφ. 
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