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ΠΑΡΟΝΣΔ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ    ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΘΑΛΑΘΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ    ΑΛΡΞΑΠ ΕΑΛ-ΡΕΔΚΗΙ 

ΙΓΔΟΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ     ΓΑΛΔΕΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΚΑΡΘΗΝΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ   ΓΟΝΚΞΝΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ    ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΚΑΡΘΑΗΝΠ    ΙΗΝΠΖ ΑΛΡΗΓΝΛΖ 

ΛΗΘΝΙΑΘΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ   ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΑΛΓΟΗΑΛΝΠ 

ΛΡΝΟΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΛΗΑΟΣΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

ΞΑΞΑΖΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ    ΟΝΠΠΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 

ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΣΗΥΡΖΠ ΚΑΟΗΝΠ 

ΞΑΞΑΚΑΛΥΙΖΠ-ΛΡΝΕΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΞΑΞΑΠΡΑΚΑΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΞΔΟΖΦΑΛΝ ΘΙΔΑΛΘΖ 

ΠΑΚΗΥΡΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΠΗΒΗΠΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ  

ΠΥΡΖΟΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΦΑΛΝΟΓΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΣΟΠΗΘΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΤΑΟΟΑΠ ΚΗΣΑΖΙ 
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ΑΠΟΝΣΔ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ    ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ    ΒΑΠΗΙΑΡΝ ΗΥΑΛΛΑ 

ΘΑΙΝΓΔΟΝΞΝΙΝΠ ΠΡΑΟΝΠ   ΘΑΡΠΥΟΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

ΘΑΟΑΘΑΡΠΑΛΖ ΑΛΡΥΛΗΑ    ΚΝΓΑΡΠΝ ΞΖΛΔΙΝΞΖ 

ΘΑΟΝΛΗΑΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ    ΚΞΗΠΡΑΟΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΝΠΡΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΛΑΠΡΝ ΓΖΚΖΡΟΑ 

ΚΞΑΙΘΑΚΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ    ΝΟΙΥΦ ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΚΞΟΔΓΗΑΛΛΖ ΔΙΔΛΖ    ΞΝΙΝΠ ΕΑΣΑΟΗΑΠ 

 

ΤΠΑΛΛΗΛOI ΒΔΠ 

ΓΗΑΓΘΑΠ ΚΗΣΑΖΙ     ΞΑΞΑΓΑΘΖ ΔΓΔΛΗΑ 

ΡΠΝΙΑ ΔΘΚΗΑ     ΘΑΙΝΞΙΑΠΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΘΑΠΗΚΑΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ    ΓΘΙΔΕΑΘΝ ΑΛΛΑ 

ΚΝΕΑΘΗΡΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ    ΙΔΘΑΘΝ ΑΘΑΛΑΠΗΑ 

ΓΔΥΟΓΗΝ ΦΗΙΗΞΞΝΠ    ΠΑΟΟΖ ΔΙΔΛΖ 

ΠΦΟΑΘΖ ΘΑΙΙΗΝΞΖ    ΘΝΙΝΟΑ ΚΑΟΗΑ 

ΣΟΖΠΡΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΒΔΠ 

ΔΓΓΙΔΕΝΠ ΚΑΛΥΙΖΠ    ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΚΑΟΝΚΚΑΡΖ ΔΓΝΘΗΑ    ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΔΙΙΖΠ ΔΠΡΑΘΗΝΠ 
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ΑΡΙΣΙΝΓΗΝ ΜΔΛΗ 

ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ    ΞΑΙΙΑΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΘΑΙΙΗΝΛΡΕΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ    ΡΠΑΛΡΕΑΟΗΓΖΠ ΛΑΞΝΙΔΥΛ 

 

ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ 

ΚΑΟΝΓΔΛΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αξρίδεη ην Γ.Π. Δίλαη έλα Γ.Π. νπζηαζηηθά κεηά ην θαινθαίξη, είλαη 

ηνπ Νθησβξίνπ, είλαη ην νπζηαζηηθφ Γ.Π. Δίκαζηε καδεκέλνη πνιχ πεξηζζφηεξνη 

απ' φ,ηη μεθηλήζακε ην Πεπηέκβξην, κεηά ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο.  

 Ζ εκεξήζηα δηάηαμε είλαη: 

 1. Δπηθχξσζε πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 10/09/2018. 

 2.Ξαξάηαζε απαζρφιεζεο ησλ δχν αζθνπκέλσλ δηθεγφξσλ γηα αθφκε 

έλα (1) εμάκελν, απφ 01/12/2018 έσο 31/05/2019. 

 3. Θαηαλνκή ησλ δχν (2) ζέζεσλ, θαηεγνξίαο Ξ.Δ., πνπ εγθξίζεθαλ γηα 

πξφζιεςε κέζσ ΑΠΔΞ. 

 4. Κεηάηαμε ηνπ ππαιιήινπ Βαζίιεηνπ Σξεζηίδε απφ ην Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Ονδφπήο ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηά, φπνπ 

ππεξεηεί κε απφζπαζε. 

 5. Δλεκέξσζε απφ ηνλ θ. Ονπζζέην Ιεηβαδάξν, Γξα Κεραληθφ ΔΚΞ γηα: 

- Ρηο λέεο δηαηάμεηο απινπνίεζεο ηεο αδεηνδφηεζεο κεηαπνηεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 
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- Ρηο λέεο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ειέγρνπο επηρεηξήζεσλ θαη πξφηαζε ζην 

ΒΔΞ γηα παξέκβαζε επί ηνπ ζέκαηνο. 

- Ρν Ξ.Γ. πνπ αλαθέξεηαη ζηηο λέεο ρξήζεηο γεο θαη ηηο επηηξεπφκελεο ζε 

απηέο δξαζηεξηφηεηεο. 

6. Δθδήισζε ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο NEWBRAIN, είλαη 

έλα πξφγξακκα πνπ έρνπκε πάξεη κε ηα ιηκάληα ηεο Αδξηαηηθήο θαη ην  

 7. Αλαθνηλψζεηο. 

 Μεθηλάκε κε ην 1ν ζέκα. 

 

ΘΔΜΑ 1ο Η.Γ. 

 

Δπικύπυζη ππακηικών Γιοικηηικού ςμβοςλίος 10/09/2018. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο έρνπλ θνηλνπνηεζεί ηα πξαθηηθά ηεο 10/09/2018 θαη 

παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζή ηνπο.  Δγθξίλνληαη; 

Δγθξίλνληαη νκφθσλα ηα πξαθηηθά ηεο 10/09/2018. 

 

ΘΔΜΑ 2ο Η.Γ. 

 

Παπάηαζη απαζσόληζηρ ηυν δύο αζκοςμένυν δικηγόπυν για ακόμη 

ένα (1) εξάμηνο, από 01/12/2018 έυρ 31/05/2019. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ πεξεζία έρεη ην ιφγν. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 8εο ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2018    11 

ΓΙΑΓΚΑ: Αζθνχκελνη είλαη δηθεγφξνη. Ξξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία. 

 Νπσο γλσξίδεηε, ην Δπηκειεηήξην έρεη πξνζιάβεη κεηά απφ έθδνζε 

Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο δχν δηθεγφξνπο, αζθνχκελνπο δηθεγφξνπο, νη 

νπνίνη θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε εδψ. Ινηπφλ, ν ρξφλνο απαζρφιεζήο 

ηνπο ήηαλ έλα εμάκελν, ηειεηψλεη ηψξα ην έλα εμάκελν θαη έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα άιιν έμη κήλεο. Κεηά απφ ηνπο έμη κήλεο απηνχο ζα 

θχγνπλ θαη βεβαίσο ζα πξνθεξπρζνχλ ζέζεηο θάζε θνξά γηα θαηλνχξηνπο 

αζθνχκελνπο δηθεγφξνπο, επεηδή βνεζάλε ιίγν εδψ, καζαίλνπλ θηφιαο θαη πέληε 

πξάγκαηα. Νπζηαζηηθά καζαίλνπλ ηα ζέκαηα Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ θαη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη γηα ηνπο ίδηνπο, γηα ηελ απφθηεζε κηαο ηέηνηαο εκπεηξίαο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ.  

 Εεηάκε, ινηπφλ, ηελ παξάηαζε γηα ην επφκελν εμάκελν γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, ηα νπνία ηα έρνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Δγθξίλεηαη; Δγθξίλεηαη. 

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

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξξνηνχ ζπλερίζνπκε γηα ηα ζέκαηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

λα ζαο θάλσ ιηγάθη θάπνηεο ελεκεξψζεηο ηψξα πνπ είκαζηε θη φινη εδψ. Θα ηα 

ηειεηψζνπκε κεηά. 

 Λα μεθηλήζσ ιηγάθη κε ηε ζπκκεηνρή, είρακε θάπνηεο ζπκκεηνρέο ζην 

πνπξγείν Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο. Ζηαλ κηα ζπλέιεπζε/δηαβνχιεπζε ζην 

πνπξγείν Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο κε ζέκα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηεκάησλ γηα 

ηε ξχπαλζε πνπ έγηλε κε ηελ "Αγία Εψλε" ζην Παξσληθφ. Δθεί ζα ζαο 

ελεκεξψζεη ιηγάθη, ήκαζηε καδί κε ηνλ θ. Θαλαθάθε. 

 Ρν δεχηεξν ήηαλ ε ζπκκεηνρή ζηε ζπλέιεπζε/δηαβνχιεπζε ηνπ 

πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο κε ζέκα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
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παξνρήο λαππεγηθήο, λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο θαη θάζε άιιεο ζπλαθνχο κε 

απηέο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ησλ ζηνηρείσλ παξαρψξεζεο, πάιη ηνπ Λ. 

4404/2016. Πην ηέινο εθεί ζα ζαο θάλεη κηα ελεκέξσζε ν θ. Θαλαθάθεο. 

 Δγψ ζα πξνρσξήζσ ηα άιια ζέκαηα, ζην ηέινο Βαζίιε, κεηά. 

 Θαηαξρήλ, είρακε πνιχ επηηπρεκέλν πεξίπηεξν ζηε Γηεζλή Δθζεζε 

Θεζζαινλίθεο. Ζ ζπκκεηνρή θαη ηνπ θ. Φαλνπξγάθε θαη ηνπ θ. 

Θσλζηαληφπνπινπ θαη άιισλ εθζεηψλ ήηαλ πάξα πνιχ θαιή θαη ππήξρε θαη 

ελδηαθέξνλ, ίζσο ήηαλ θαιχηεξε ρξνληά θαη απφ ηελ πεξζηλή θαη γεληθά γηα ηελ 

Δθζεζε. Απηφ φκσο πνπ ήηαλ ηξαγηθφ ήηαλ φηη ελψ είλαη κηα Γηεζλήο Δθζεζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο, εθεί γίλνληαη επεηζφδηα, εηδηθά ην πξψην Παββαηνθχξηαθν, 

επεηζφδηα πνπ δελ ηηκνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα καο, νχηε είλαη 

ζνβαξφ απηφ λα ζπλερίδεηαη. Γειαδή, ελψ είλαη έλα επηρεηξεκαηηθφ γεγνλφο ησλ 

Βαιθαλίσλ μαθληθά λα πεγαίλνπλ ζηα μελνδνρεία λα πεηάλε κπνπθάιηα κε λεξφ, 

λα πεηάλε γεληθά... Γειαδή ελψ λα είλαη μέλνη επηζθέπηεο, λα έρνπλ έξζεη γηα 

ηελ Δθζεζε θαη νη άλζξσπνη απηνί λα πξνζπαζνχλ λα θξπθηνχλ, δειαδή αληί λα 

είλαη κηα γηνξηή ησλ Βαιθαλίσλ μαθληθά ην θάλνπκε έλα ηξαγηθφ γεγνλφο. 

 Αλ ζέινπκε ινηπφλ λα θάλνπκε αλαθνηλψζεηο, απηφ ήηαλ θαη έλα δειηίν 

ηχπνπ πνπ βγάιακε, αλ ζέινπλ ηα θφκκαηα λα θάλνπλ αλαθνηλψζεηο ή ε 

θπβέξλεζε λα θάλεη αλαθνηλψζεηο, ππάξρεη ε Βνπιή, ηελ πιεξψλνπκε φινη, λα 

πάλε εθεί λα θάλνπλ ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο ή νηηδήπνηε άιιν. Ρελ Δθζεζε 

πξέπεη λα ηελ αθήζνπλ ήζπρε, λα είλαη γη' απηφ πνπ ππήξρε θαη γη' απηφ πνπ 

έρεη θαηαζθεπαζηεί. Ζ Δθζεζε είλαη γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη εθεί πξέπεη λα 

γίλεη ε Δθζεζε ησλ Βαιθαλίσλ θαη λα είλαη κηα Δθζεζε πνπ λα είλαη θφζκεκα γηα 

ηε ρψξα καο. 

 Αλαιάβακε ππφ ηελ αηγίδα καο έλα θφξνπκ πνπ αθνξά ηηο start up. Δίλαη 

έλα δηήκεξν θφξνπκ θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηερλνινγίαο πνπ 

απεπζχλεηαη ζε επελδπηέο, start up εηαηξείεο θαη επελδπηέο θαη εθπξνζψπνπο 
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επηρεηξεκαηηθήο θίλεζεο ηεο ρψξαο. Γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ζπλδπάδεηαη 

παξάιιεια έλαο δηαγσληζκφο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη έλα θφξνπκ πνπ ζα 

αλαπηχμεη ηα ζχγρξνλα εξγαιεία ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζα 

αλαιχζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηάζεηο, ζα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

γηα ζπλαληήζεηο, γηα βξαβεχζεηο, ζα βξαβεχζεη ηηο θαιχηεξεο ειιεληθέο start 

ups θαη γεληθά ζα γίλεη κηα πνιχ θαιή ζπλάληεζε ζην Γήκν Διεπζίλνο. Θα είλαη 

23 θαη 24/11/18. Δδψ ζέινπκε ηε ζηήξημε φισλ ζαο, εηδηθά φζνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Γπηηθή Αηηηθή. Ζ Διεπζίλα ηψξα είλαη θαη Ξνιηηηζηηθή 

Ξξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο γηα ην '21, γίλεηαη θάηη πάξα πνιχ θαιφ. Δίλαη λέα 

παηδηά, καο πιεζηάζαλε, ηα ζηεξίδνπκε, ηνπο βνεζάκε ζε φ,ηη ρξεηαζηνχλ θαη 

πξαγκαηηθά είλαη θάηη ην νπνίν θη εκείο ζα απνθηήζνπκε ηερλνγλσζία, είλαη θαιφ 

θαη γηα καο θαη θαιφ είλαη λα ην ζηεξίμνπκε πάζε ζπζία. 

  Ζ ζηήξημε απφ ηε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ζα ππάξρεη, ζα ππάξρεη θαη απφ 

εζάο θαη θαιφ είλαη, ζα ζαο έξζεη θαη θαιχηεξε ελεκέξσζε φζν πεξλάεη ν 

θαηξφο. Ξηζηεχσ φηη κέρξη ηηο 23/11 ζα έρνπκε πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη θαιχηεξε 

ελεκέξσζε θαη λα θάλνπκε φ,ηη θαιχηεξν κπνξνχκε γηα λα βνεζήζνπκε απηά ηα 

λέα παηδηά.  

 Αλαιάβακε ππφ ηελ αηγίδα καο κία εκεξίδα κε ηελ ΞΝΔΒ, κηα εκεξίδα 

πνπ έθαλε ε ΞΝΔΒ, ε ΞΝΔΒ είλαη ε Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία αινπηλάθσλ, γηα 

ην λέν θαλνληζκφ ππξνπξνζηαζίαο θαη ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο εθαξκνγέο, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αίγιε ηνπ Εαππείνπ. Δθεί ζπκκεηείρακε, ηνπο 

βνεζήζακε φ,ηη ρξεηάζηεθε θαη ήκαζηε δίπια ηνπο.  

 Θαη ε ζπκκεηνρή καο ζηελ Δθζεζε Ξεινπφλλεζνο 2018. Δθεί 

ζπκκεηείρακε κφλν κε ηελ παξνπζία καο, δελ είρακε πεξίπηεξν, αιιά ήηαλ κηα 

πάξα πνιχ θαιή έθζεζε. Αμηφινγε έθζεζε, ζπγραξεηήξηα. Θη εδψ λα θάλνπκε 

θαη κία επηζηνιή θαη πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηεο Θνξίλζνπ φηη έθαλε κηα πάξα πνιχ 

θαιή δνπιεηά, κηα πάξα πνιχ θαιή θαη θαζψο πξέπεη έθζεζε. Δγηλε κεο ζηελ 
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Θφξηλζν, έγηλε αθξηβψο ζην ιηκάλη ηεο Θνξίλζνπ, είρε κεγάιε ζπκκεηνρή θαη 

ήηαλ θαη πνιχ θαιφ ην ζεκείν.  

 Απηά είρα λα πσ απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλακε κέρξη ζήκεξα. Ρα είπα 

ηψξα γηα λα κπνξέζνπκε λα κπνχκε ζηελ νπζία ησλ ζεκάησλ θαη κεηά κε ηνλ 

Ονπζζέην ηνλ Ιεηβαδάξν λα κπνχκε ζηελ πξάμε, γηαηί είλαη νπζηαζηηθά ζέκαηα 

πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε εηδηθά εκείο σο Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην πνπ έρνπκε 

απηέο ηηο δξάζεηο, γηαηί εθεί εηπψζεθε θάηη. Δθεί πνπ ήκνπλα ζηελ ΞΝΔΒ 

εηπψζεθε απφ έλαλ άιιν Ξξφεδξν Δπηκειεηεξίνπ φηη φινη νη επαγγεικαηίεο 

έρνπκε ηα ίδηα πξνβιήκαηα. Γελ είλαη έηζη. Νη έκπνξνη δελ έρνπλ θαλέλα 

απνιχησο πξφβιεκα, δελ έρνπλ θακία ζρέζε ηα πξνβιήκαηά ηνπο κε ηα 

πξνβιήκαηα ηα δηθά καο. Δλαο έκπνξνο ην κφλν πνπ έρεη, λνηθηάδεη έλα ρψξν, 

γξάθεηαη ζε έλα Δπηκειεηήξην, θάλεη κηα έλαξμε ζηελ Δθνξία θαη μεθηλάεη θαη 

δνπιεχεη. Αλ πξνζπαζήζεη φκσο λα θαηαζθεπάζεη πξντφληα γηα λα πνπιήζεη, 

εδψ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα. Δδψ ζα θηάζεη ζην ζεκείν λα 

δεηάεη άδεηεο απφ παληνχ θαη δελ μέξσ πψο κπνξεί λα γίλεη θαη ηη άιια 

πξνβιήκαηα ζπζζσξεχνληαη θαη πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία γηα λα θαηαθέξεηο λα 

παξάγεηο ζηε ρψξα, γηαηί απηή ηε ζηηγκή ην ζηνίρεκά καο είλαη ε ρψξα λα 

παξάγεη θαη λα μαλαπάξεη κπξνζηά, γηαηί ε παξαγσγή θαη ην ζχλζεκά καο πνπ 

έρνπκε βάιεη απφ πέξζη κε ηελ Ρερληθή Δθπαίδεπζε θαη είλαη νπζηαζηηθφ, ε 

παξαγσγή είλαη ε δηέμνδνο απφ ηελ θξίζε. Γελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν. Αλ δελ 

παξάγνπκε, αλ κφλνη καο δελ βγάδνπκε δηθά καο πξντφληα δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα ζσζνχκε. Ρψξα κε δαλεηθά, ηα δαλεηθά ζα ηειεηψζνπλ θάπνηα 

ζηηγκή ή ηειεηψλνπλ.  

 Ρν ζέκα είλαη, ινηπφλ, φηη εκείο πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα καο αθνχζνπλ 

θάπνηνη, είκαζηε εδψ, εθπξνζσπνχκε θνκκάηη ηεο παξαγσγήο, εθπξνζσπνχκε 

αλζξψπνπο, θιάδνπο, βηνηερλίεο, επηρεηξήζεηο θαη κπνξνχκε λα θάλνπκε πάξα 

πάξα πνιιά πξάγκαηα. Δρνπκε δπλαηφηεηεο, πηζηεχνπκε ζηα ρέξηα καο, 
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πηζηεχνπκε ζηηο δπλαηφηεηέο καο. Ρνπιάρηζηνλ, δελ δεηάκε ηίπνηε άιιν, 

ηνπιάρηζηνλ λα καο αθήζνπλ. Θαη εδψ είλαη απηφ ην πξφβιεκα πνπ ππήξρε 

πξηλ. πήξρε έλα πξφβιεκα πξηλ, αθνχζαηε, ην πξφβιεκα ηη είλαη. Απηνί νη 

άλζξσπνη δνπιεχνπλ. Θαη ηη πξέπεη λα θάλνπλ; Ξξέπεη λα μέξνπλ, λα είλαη 

λνκηθνί, λα είλαη νηθνλνκνιφγνη, λα είλαη ηερλνθξάηεο. Λα δνπιέςνπλ ζέινπλ. 

Αθνχκπεζε ιέεη ηελ κπαηαξία θάησ θαη έθαγε 250 επξψ πξφζηηκν γηαηί 

αθνχκπεζε ηελ κπαηαξία θάησ ηνπ απηνθηλήηνπ. Ρελ αθνχκπεζε ζην δάπεδν. 

Γελ έπξεπε λα είλαη ζην δάπεδν, έπξεπε λα είλαη ζηνλ αέξα, μέξσ 'γσ πνχ 

έπξεπε λα 'λαη! Ξξψηε θνξά ην άθνπζα απηφ, φηη ε κπαηαξία πξέπεη λα είλαη 

ζηνλ αέξα. Ινηπφλ, έθαγε 250 επξψ πξφζηηκν γηαηί αθνχκπεζε ηελ κπαηαξία 

ζην δάπεδν. Αιιά ε κπαηαξία ζην δάπεδν 250 επξψ ζε έλα ζπλεξγείν 

απηνθηλήησλ; Δβγαιε ηελ κπαηαξία απφ ην απηνθίλεην, θη εγψ ζπλεξγείν είρα 

παιηά, έβγαδα ηελ κπαηαξία, ηελ άθελα θάησ. Ξνχ ζα ηελ βάισ ηελ κπαηαξία, 

ζην γξαθείν κνπ; Γελ είλαη ινγηθέο απηέο, νχηε είλαη ινγηθέο 

θηινεπηρεηξεκαηηθέο.  

 Γελ μέξσ ηη κπνξεί λα γίλεη, απηή ηε ζηηγκή φκσο δελ κπνξεί λα 

ζπλερίδεηαη φιν απηφ ην πξάγκα. Δίλαη ηξαγηθφ. Δκπφδηα ζε αλζξψπνπο. Αλ ήηαλ 

έκπνξνο, αλ ήηαλ έκπνξνο δελ ζα είρε πξφβιεκα λα ηελ αθνχκπαγε ζην 

δάπεδν. Ν έκπνξνο, αλ ήηαλ έκπνξνο δελ είρε πξφβιεκα λα ηελ αθνπκπήζεη 

ζην δάπεδν. Δίλαη βηνηέρλεο, δελ πξέπεη λα ηελ αθνπκπάεη. Ξξέπεη λα ηελ έρεη 

ζηνλ αέξα. Μεθάζαξα. Αλ ήηαλ έκπνξνο, νπνηνδήπνηε καγαδί πνπιάεη κπαηαξίεο 

θάησ ηηο έρνπλ, ζηα ξάθηα. Απηφο φκσο επεηδή παξάγεη, επεηδή ν άλζξσπνο 

δνπιεχεη, αθνχκπεζε ηελ κπαηαξία θάησ. Δ, είλαη παξαλνκία.  

 Ινηπφλ, γη' απηφ θαη ηα πεξηζζφηεξα ζπλεξγεία δελ βγάδνπλ άδεηεο 

ιεηηνπξγίαο, ην παίδνπλ έκπνξνη, πνπιάλε αληαιιαθηηθά. Θφβνπλ παξνρή 

αληαιιαθηηθά. Ρνπο αλαγθάδεη ε ίδηα ε Ξνιηηεία λα ην θάλνπλ απηφ.  
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 Δγψ ηειείσζα, έρνπκε νπζηαζηηθά ζέκαηα λα πνχκε θαη εδψ κε ηνλ 

Ονπζζέην θαη δελ μέξσ, ίζσο είλαη ην πξψην ζηάδην πνπ ζα θάλνπκε, γηαηί κεηά 

έρνπκε θαη ζπλέρεηα. Ξξέπεη λα ζπλεξγαζηνχκε θαη κε θάπνηνλ άλζξσπν πνπ λα 

αζρνιείηαη κε ηα πεξηβαιινληηθά, γηαηί ηψξα πιένλ πξέπεη λα θηάζνπκε θαη ζε 

ζεκεία, πξέπεη λα έρνπκε θαη θάπνηνλ ζχκβνπιν ηψξα πνπ λα αζρνινχκαζηε κε 

ην πεξηβάιινλ, γηαηί φπσο βιέπεηε πξνθχπηνπλ πνιιά ζέκαηα. Αξα, πξέπεη λα 

βξνχκε θαη θάπνηνλ ζπλεξγάηε άιινλ πνπ λα είλαη - είρακε θάπνηε ηελ Διελα 

ηελ Θαιιηθαληδάξνπ, ζα ηεο δεηήζνπκε αλ κπνξεί λα έξζεη, απηή ηψξα φκσο 

έρεη δηνξηζηεί ζην Γεκφζην, θάπνπ είλαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, αλ 

κπνξεί λα καο βνεζάεη, λα έξρεηαη ε Διελα, ήηαλ αμηφινγε θαη πνιχ θαιή, λα 

έξζεη λα καο βνεζάεη ζε ηέηνηα ζέκαηα.  

 Ππλερίδνπκε κε ην 3ν ζέκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ καο. 

 

ΘΔΜΑ 3ο Η.Γ. 

 

Καηανομή ηυν δύο (2) θέζευν, καηηγοπίαρ Π.Δ., πος εγκπίθηκαν για 

ππόζλητη μέζυ ΑΔΠ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νπσο μέξεηε είρακε δεηήζεη δχν ζέζεηο, δεηάκε δχν κφληκεο 

ζέζεηο γηαηί ην πξνζσπηθφ καο έρεη ζπληαμηνδνηεζεί θαη κεηψλεηαη ζηγά ζηγά, 

ήδε έρεη κεγαιψζεη θαη αξρίδνπκε θη έρνπκε πξφβιεκα πιένλ, δελ έρνπκε 

πξνζσπηθφ θαη έρνπκε κφλν κε ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο  πξνζπαζνχκε λα 

θξαηήζνπκε ζέζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Δλα Δπηκειεηήξην, φκσο, δελ κπνξεί λα 

πεξηκέλεη κφλν απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Ξξέπεη λα έρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί, γηα λα έρεη θαη ηελ επζχλε θαη ηεο ππνγξαθήο θαη 

ηα πάληα.  
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 Ζ πεξεζία έρεη ην ιφγν. 

ΓΙΑΓΚΑ: Δρνπκε δεηήζεη θαη έρνπλ εγθξηζεί δχν ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΞΔ 

Γηνηθεηηθνχ-Νηθνλνκηθνχ. Απιψο ηψξα ζηελ δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ καο δεηάλε λα πνχκε πνχ αθξηβψο ζα ηνπνζεηήζνπκε ηα πξφζσπα 

απηά. Ζ πξφηαζε ηεο πεξεζίαο είλαη λα ηνπνζεηεζνχλ, λα είλαη ΞΔ 

Γηνηθεηηθνχ-Νηθνλνκηθνχ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ, ν έλαο ζα είλαη ζην Ρκήκα 

Βηνηερληθψλ θαη ν άιινο ή άιιε φπνηνο είλαη, ζην Ρκήκα ΓΔΚΖ θαη Κεηξψνπ.  

 Απηή είλαη ε δηαδηθαζία, είλαη ηππηθφ ην ζέκα, πεξλάεη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην, καο ην δεηάλε θαη γη' απηφ ζαο ην θέξλνπκε λα ην εγθξίλεηε. 

Ξαλειιήληνο είλαη, φπνηνο ζέιεη θαηαζέηεη. Δκείο πξνθεξχζζνπκε θαη... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο ζα πξνθεξχμνπκε ηηο ζέζεηο θαη γίλεηαη παλειιήληνο 

δηαγσληζκφο.  

ΓΙΑΓΚΑ: Ζ έγθξηζε ησλ φξσλ γίλεηαη απφ ην ΑΠΔΞ, ε παξαθνινχζεζε φιεο 

ηεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη απφ ην ΑΠΔΞ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην 

Αλψηαην Ππκβνχιην Δπηινγήο Ξξνζσπηθνχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη; Δγθξίλεηαη.  

 

ΘΔΜΑ 4ο Η.Γ. 

 

Μεηάηαξη ηος ςπαλλήλος Βαζίλειος Υπηζηίδη από ηο Δμποπικό και 

Βιομησανικό Δπιμεληηήπιο Ροδόπηρ ζηο Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο 

Πειπαιά, όπος ςπηπεηεί με απόζπαζη. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νπσο μέξεηε ν Βαζίιεο, ηνλ έρνπκε ήδε εδψ, είλαη ζην 

Νηθνλνκηθφ. Δίλαη έλαο πάξα πνιχ θαιφο ππάιιεινο, έλαο ππάιιεινο πνπ 
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πξαγκαηηθά είκαζηε πάξα πνιχ επραξηζηεκέλνη, καθάξη λα κπνξέζνπκε λα ηνλ 

θξαηήζνπκε θαη σο κφληκν, δειαδή λα κείλεη κφληκα εδψ. Κπνξεί λα γίλεη απηφ;  

ΓΙΑΓΚΑ: Απηφ ζα θάλνπκε ηψξα. Απηφ είλαη ην αίηεκά καο. Κέρξη ηψξα είρε 

γίλεη απφζπαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ, ππεξεηεί εδψ ηνλ ηειεπηαίν 

ρξφλν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε απφζπαζε, λαη. Α, δεηάκε ηελ κεηάηαμε, λαη, βέβαηα. 

ΓΙΑΓΚΑ: Θαη απφ 'δσ θαη πέξα ζα δεηήζνπκε ηε κεηάηαμή ηνπ. Ξξνβιέπεηαη 

πιένλ απφ ηε λνκνζεζία, γηαηί φηαλ δεηήζακε ηελ απφζπαζε δελ πξνβιεπφηαλ, 

ηψξα έρνπλ αιιάμεη θάπνηνη φξνη θαη πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία λα γίλεη 

κεηάηαμε (άξζξν 35 ηνπ Λ. 4531/2018, ΦΔΘ 62/Α/05-04-2018). Αξα, ζα 

εκπινπηηζηεί ην Δπηκειεηήξην απφ έλαλ ππάιιειν ηθαλφηαην απ' φζα έρεη δείμεη 

κέρξη ηψξα, εγψ έηζη ηνλ μέξσ γηαηί ήηαλ ζπλάδειθνο απφ ην Δπηκειεηήξην, 

ήηαλ δηεπζπληήο ζην Δπηκειεηήξην ηεο Θνκνηελήο, ζην Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην θαη ηψξα ειπίδνπκε ινηπφλ λα νινθιεξσζεί ε 

κεηάηαμε ηνπ Βαζίιε ηνπ Σξεζηίδε πνπ είλαη θαηεγνξίαο ΞΔ θαη απηφο, φπσο θαη 

ησλ άιισλ δχν πνπ ζθνπεχνπκε λα πάξνπκε κέζα ζηελ επφκελε ρξνληά, νχησο 

ψζηε λα αλαλεσζεί θαη ην δπλακηθφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, λα απνθηήζεη θαη 

πεξηζζφηεξε πνηφηεηα θαη λα έρνπκε θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε 

καο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Δγθξίλεηαη; Δγθξίλεηαη νκφθσλα. 
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ΘΔΜΑ 6ο Η.Γ. 

 

Δκδήλυζη ζηο πλαίζιο ηηρ ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ NEWBRAIN. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ην πξφγξακκα, ην Newbrain, είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν 

ην έρνπκε πεη, έρνπκε πάξεη έλα πξφγξακκα καδί κε ηα ιηκάληα ηεο Αδξηαηηθήο, 

ηψξα είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε κηα εθδήισζε εκείο βάζεη απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Θα ην θάλνπκε, ζθεθηφκαζηε ηψξα, δελ μέξσ, ζα ην θάλνπκε ή 

εδψ ζηνλ Ξεηξαηά ή ζηελ Διεπζίλα, δειαδή λα δνχκε πνχ ζα βξνχκε ην ρψξν, 

λα ππάξρεη κία ζπκκεηνρή, πνχ ππάξρεη ην ελδηαθέξνλ, επεηδή ιέεη θαη 

Δκπνξεπκαηηθά Θέληξα ίζσο λα ην θάλνπκε ζηελ Διεπζίλα λα έρνπκε θαη ην 

Δκπνξεπκαηηθφ Θέληξν ηνπ Θξηαζίνπ πνπ ππάξρεη εθεί ην κεγάιν 

Δκπνξεπκαηηθφ Θέληξν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ιηκάλη ηεο Διεπζίλνο θαη ηνπ 

Ξεηξαηά νη νδηθέο κεηαθνξέο θαη ην ηξέλν πνπ ππάξρεη, κήπσο γίλεη έλαο 

ζπλδπαζκφο εθεί.  

 Θα δνχκε ην ρψξν, ζα ζαο ελεκεξψζνπκε, είλαη φ,ηη αθνξά ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, αθνξά ηα ιηκάληα, είλαη έλα πξφγξακκα πνπ εκείο έρνπκε 

ζπκκεηνρή. Ξηζηεχσ φηη είλαη θάηη αμηφινγν, καο δίλεη θαη κία εκπεηξία θαη κηα 

ηερλνγλσζία γηα λα θάλνπκε θάηη αληίζηνηρα, λα θάλνπκε θη άιια ηέηνηα 

πξάγκαηα ζην κέιινλ.  

 Ξηζηεχσ φηη... ζα ζαο ελεκεξψζνπκε, ζέινπκε λα έρεηε ζπκκεηνρή, λα 

θέξεηε θαη αλζξψπνπο φζνη εηδηθά αζρνινχληαη κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

θαιφ είλαη λα έρνπλ ζπκκεηνρή. Θα ππάξρεη απφ ηνλ ΔΔΠΚ, ζα ππάξρνπλ απφ 

ην Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηά εθπξφζσπνη, απφ ην ΡΔΗ, εθεί ζα καο βνεζήζεη θαη ε 

Διελα γηαηί έρεη ην Logistic, ε Διελα ε Θαιιηθαληδάξνπ, γηαηί είλαη θαζεγήηξηα 

ζην ΡΔΗ ζηε Βνησηία, ην νπνίν είλαη ΡΔΗ Logistics, θαη είρα παξαθνινπζήζεη κηα 
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εθδήισζή ηνπο πνπ ήηαλ πάξα πνιχ θαιή θαη είλαη έλα πάξα πνιχ θαιφ ηκήκα 

θαη ίζσο απηφ λα ην ζεκεηψζνπκε, λα ζπλεξγαζηνχκε γηαηί είλαη έλα πάξα πνιχ 

θαιφ ηκήκα Logistic θαη είλαη αθξηβψο ζηε Θήβα θαη πνιχ θνληά ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ.  

 Δίλαη 3 Γεθεκβξίνπ, ζα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ην ρψξν θαη έρνπκε 

δεηήζεη θαη ηελ αίζνπζα ηνπ ΝΙΞ, ζα δνχκε αλ κπνξεί λα γίλεη, ή ζηνλ Ξεηξαηά 

ή ζηελ Διεπζίλα, πάλησο ζε έλαλ απφ ηνπο δχν ρψξνπο ζα γίλεη θαη ζα είλαη 3 

Γεθεκβξίνπ ζα είλαη ε εκεξνκελία.  

ΓΙΑΓΚΑ: Θαη έρνπλ θιεζεί ν πνπξγφο ν Ξηηζηφξιαο θαη ν θ. Ιακπξηαλίδεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. 

 

ΘΔΜΑ 7ο Η.Γ. 

 

Ανακοινώζειρ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρψξα εδψ ζέινπκε λα βνεζήζνπκε κηα θπξία, ηελ Θαξακέξνπ 

Αζαλαζία, ε θπξία είλαη ππεχζπλε Ππληνληζκνχ Δξγσλ ζην Διιεληθφ Γίθηπν γηα 

ηελ Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε. Ρη ζεκαίλεη Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε. Δδψ 

πξέπεη λα έξζνπκε θαη ζε κία ζπλεξγαζία καδί ηεο θαη ηελ Θαξακέξνπ Αζαλαζία 

είπακε ζα δνχκε θαη ηελ Ξξφεδξν, γηαηί ην Δπηκειεηήξηφ καο πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηεί. Δίλαη κεγάιεο εηαηξείεο νη νπνίεο ππνρξεσηηθά απφ ην λφκν, ζηελ 

θνηλσληθή επζχλε δίλνπλ θαη θάπνηα ρξήκαηα γηα θάπνηεο δξάζεηο. Κία δξάζε 

ινηπφλ έρεη αλαιάβεη ε θα Θαξακέξνπ λα πινπνηήζεη γηα ηελ Διιάδα καδί κε έλα 

επξσπατθφ δίθηπν άιισλ εηαηξεηψλ αληίζηνηρσλ θαη ζα καο θάλεη κηα 

παξνπζίαζε ιίγν ην ηη είλαη απηφ, κε πνιχ ιίγα ιφγηα θαη απιψο εκείο ζα ηελ 

βνεζήζνπκε λα ζπκπιεξψζεη θη έλα εξσηεκαηνιφγην, ήδε ηελ έρνπκε βνεζήζεη 
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εκείο έρεη ζπκπιεξψζεη αξθεηά, αιιά θη εζείο αλ ρξεηαζηείηε, αλ δείηε θάηη 

ελδηαθέξνλ θαη ζέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε, θαιφ ζα είλαη.  

 Ιηγάθη, πέληε πξαγκαηάθηα κπνξείηε λα πείηε. Αλεβείηε ιηγάθη ζην βήκα. 

Θέιεηε πξνηδέθηνξα; Νρη, θαιχηεξα έηζη. Θέιεηε λα θάλεηε παξνπζίαζε; Υξαία, 

λα ην θηηάμνπκε ιηγάθη κηζφ ιεπηφ.  

 Ονπζζέην, ζ' αθήλνπκε ζην ηέινο γηα λα ηα πεηο φια κε ηελ εζπρία ζνπ. 

Θη εζχ θαη ν Θαλαθάθεο.  

 Κέρξη λα ηειεηψζνπλ, πήγακε ζε κία ζχζθεςε, ζα ζαο ην πεη ν θ. 

Θαλαθάθεο, πήγακε εθεί, ππήξρε έλαο δηεπζπληήο, πνηνο ήηαλ ν δηεπζπληήο 

απηφο πνπ κίιαγε ηνπ πνπξγείν Λαπηηιίαο; Ξψο ιεγφηαλ; Ξνπ είλαη γηα ηα 

ιηκάληα, δηαρείξηζε ιηκαληψλ. Ν Κπαθφπνπινο, ν δηνηθεηήο ΓΑΙ, ν νπνίνο έιεγε 

θάπνηα πξάγκαηα πνπ εκείο νη πεξηζζφηεξνη δελ μέξακε. Ρν μέξαηε φηη ππάξρεη 

έλαο νξγαληζκφο, πνπ είλαη παγθφζκηνο νξγαληζκφο, ν νπνίνο πιεξψλεη θαη ην 

ειιεληθφ, θαη πιεξψλνπκε θη εκείο ζαλ θξάηνο, φηαλ γίλεηαη κία ξχπαλζε, ζα 

ζαο ηα εμεγήζεη ν Βαζίιεο θαιχηεξα αιιά φηαλ ηειεηψζνπκε, φηαλ γίλεηαη κηα 

ξχπαλζε πιεξψλεη φιε ε ρψξα θαη απνδεκηψλνληαη θάπνηνη άλζξσπνη πνπ 

παζαίλνπλ δεκηά. Δκείο εδψ, εδψ ην είραλ θάλεη "βαβα" θαη ήξζε απηφο ν 

δηνηθεηήο θαη έιεγε, Κηράιαξε, ην γλσξίδεηο φηη ζηε Πθνπδέ 10 είλαη απηφ ην 

γξαθείν; Νρη. Ν Γήκαξρνο Ξεηξαηά, ε Γήκαξρνο Παιακίλνο, ην μέξεηο φηη εθεί 

ζηε Πθνπδέ 10 είλαη απηφ ην γξαθείν; Γελ έρσ ξχπαλζε, έιεγε ν Γήκαξρνο 

Ξεηξαηά. Γειαδή θαιχπηεη απηφ, θαιχπηεη αλ ερνπλ γίλεη δεκηέο ζε καγαδηά, ζε 

θηίξηα, ζε εγθαηαζηάζεηο, πιεξψλεη, δειαδή απνδεκηψλεη θαη δελ κπνξεί ηψξα 

ζε έλαλ ηεξάζηην ρψξν πνπ έγηλε κηα ξχπαλζε νιφθιεξε θαη ππάξρνπλ ρξήκαηα 

θαη απηή ηε ζηηγκή δελ έρνπλ ελεκεξψζεη ηνλ θφζκν λα απνδεκησζνχλ θάπνηεο 

επηρεηξήζεηο. Θάπνηνη πάζαλε δεκηά, δελ πάηεζε άλζξσπνο ζηα καγαδηά ηνπο. 

πήξραλ καγαδηά πνπ δνπιεχαλε κε θαληίλεο ή ηαβέξλεο πνπ είραλ πξνβιήκαηα. 

Απηνί νη άλζξσπνη πξέπεη λα απνδεκησζνχλ. πάξρεη ν ηξφπνο. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 22 

 Αξα, ινηπφλ, πξέπεη λα ηνπο ελεκεξψζνπκε. Γη' απηφ ζα γίλεη κηα 

ελεκέξσζε απφ ηνλ Βαζίιε θαη εζείο φπνπ έρεηε ηέηνηνπο αλζξψπνπο πνπ 

έπαζαλ θάπνηα ξχπαλζε, έπαζαλ θάπνηα δεκηά απφ ηελ "Αγία Εψλε", δελ 

θπλεγάκε ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη ην πινίν, ηνλ πινηνθηήηε, νχηε ην Διιεληθφ 

Γεκφζην. Δίλαη έλα ηακείν ην νπνίν πιεξψλνπκε φινη θαη είλαη, πιεξψλεη θαη ε 

Διιάδα, πιεξψλνπλ θη φιεο νη ρψξεο, είλαη αθξηβψο γηα λα απνδεκηψλεη απηά ηα 

πξάγκαηα. Γελ θάλνπκε δεκηά νχηε ζηελ παηξίδα καο, νχηε πάκε λα θάλνπκε 

δεκηά ζηνλ πινηνθηήηε πνπ έπαζε κηα δεκηά. Ιέκε γηα θάηη ην νπνίν ην 

δηθαηνχκαζηε. πάξρνπλ ηα ρξήκαηα. Απιψο ζα γίλεη κία ελεκέξσζε. 

 Βαζίιε, ζέιεηο λα θάλεηο κηα ελεκέξσζε κέρξη λα εηνηκαζηεί -α, είζηε 

έηνηκε; 

ΚΑΡΑΜΔΡΟΤ: Δίκαη έηνηκε. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

 Δγψ ζα ζαο πσ ιίγν γηα ην πξφγξακκα πνπ ηξέρνπκε ζαλ Γίθηπν θαη 

θιείλεη απηή ηε ζηηγκή, πνπ αθνξά ηε καζεηεία. Δίλαη έλα ρξεκαηνδνηνχκελν 

πνπ ηξέρνπκε παλεπξσπατθά κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ζην θνκκάηη ηεο 

καζεηείαο. Γλσξίδεηε φινη ηη είλαη ε καζεηεία, δελ μέξσ πφζνη απφ ζαο θάλεηε 

καζεηεία ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Θάλεηε καζεηεία; Θαη ν ζθνπφο είρε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο καζεηείαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο.  

 Ρη έρεη δψζεη απηφ ην έξγν κέρξη ζηηγκήο. Δρνπλ βγεη θάπνηα θξηηήξηα 

πνηφηεηαο, απφ ηα νπνία ηα 13 απφ απηά ήδε είλαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 

ηζρχεη, έρσ θαη θάπνηα θπιιάδηα καδί κνπ, ζα ζαο ηα κνηξάζσ, θαη έλα εξγαιείν 

απηναμηνιφγεζεο, πνπ κπνξείηε λα κπείηε λα απηναμηνινγεζείηε ζε ηη επίπεδν 

είζηε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο πνπ έρνπλ θάλεη ην εξγαιείν ζε Διιάδα θαη 

Δπξψπε.  Απηά είλαη ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο. Αθνξνχλ ηέζζεξηο κεγάινπο 

ηνκείο, δελ ζα αλαθεξζψ πνιχ παξαπάλσ, ηα πεξηζζφηεξα ηα μέξεηε, απιά πην 

πνιχ ελεκεξσηηθά. Αθνξά ηα δηνηθεηηθά θνκκάηηα, ηα θνκκάηηα ηεο πξφζιεςεο 

θαη κεηά κε ζπλεξγαζία, δειαδή αλ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο, αλ ππάξρνπλ 
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γξαπηέο ζπλζήθεο, αλ ν καζεηεπφκελνο έρεη ελεκεξσζεί γηα φ,ηη αθνξά ηελ 

εξγαζία ηνπ.  

 Νζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα, αλ ππάξρεη κέληνξαο θαη εθπαηδεπηήο ζηελ 

εηαηξεία. Δδψ πνπ έρσ ηα ΦΔΘ, φια απηά ηα θξηηήξηα ηνπ έξγνπ πιεξνχληαη 

απφ ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, γη' απηφ ην έρσ βάιεη εθεί.  

 Νζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο, πνπ αθνξά θαηά πφζν έρεη 

πξφζζεηεο επθαηξίεο θαηάξηηζεο, αλ αμηνινγείηαη ν καζεηεπφκελνο θαη αλ ηνπ 

δίλεηαη θάπνην πξνζσπηθφ έξγν λα θάλεη. Ρηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αλ ππάξρεη 

ακνηβή, πξφζζεηε απνδεκίσζε θ.ιπ.. Θαη απηφ είλαη ην εξγαιείν, είλαη 

κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά, παίξλεη γχξσ ζηα 5 κε 10 ιεπηά λα ην 

ζπκπιεξψζεηε. Εεηάεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γεληθέο, πνχ αλήθεη ε εηαηξεία θαη 

κεηά αμηνινγεί κε βάζε απηά ηα θξηηήξηα πνπ ζαο αλέθεξα. 

 Απηφ είλαη ην ηεζη πνπ βγάδεη, δελ μέξσ αλ θαίλεηαη πνιχ θαιά, κηα 

έθζεζε ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαη βγάδεη βαζκνινγίεο θαη ζε πνζνζηά πνπ 

είζαζηε ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα, κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο. Γειαδή κέζε ηηκή γηα θαιχηεξε απφδνζε.  

 Ρη έρνπκε θάλεη εκείο κέρξη ζηηγκήο. Δρνπκε ελεκεξψζεη ηα κέιε καο θαη 

κέζσ ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη απηή ηε ζηηγκή ζήκεξα πνπ βξίζθνκαη εδψ είλαη 

κηα απφ ηηο ελεκεξψζεηο, έρνπκε πξνζαξκφζεη ηα εξγαιεία ζηα ειιεληθά, 

πξνσζνχκε ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο θαη ζπγθεληξψλνπκε θαη πξνσζνχκε θαιέο 

πξαθηηθέο. Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε ελεκέξσζεη γχξσ ζηηο 17.000 επηρεηξήζεηο 

κέζσ επηθνηλσλίαο, απηά είλαη θπξίσο email θαη social media, 100 κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειψζεηο καο, έρνπκε θάλεη ηέζζεξηο 

ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο, έρνπκε καδέςεη θάπνηεο θαιέο πξαθηηθέο θαη έρνπκε 

θάλεη ηέζζεξα online ζεκηλάξηα θαη θάπνηα ηεζη. 

 Πηα πιαίζηα απηά, ζα ήζεια αλ κπνξείηε λα κνπ δψζεηε κεξηθέο 

πιεξνθνξίεο, δελ μέξσ, θάπνηνη πνπ θάλεηε καζεηεία αλ έρεηε θάπνηα 
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πξνβιήκαηα θαη πψο ζα ζέιαηε λα γίλνληαη θαιχηεξα ηα πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο. Θαηαξρήλ, θάλεηε καζεηεία;  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δίρακε ηξεηο εκείο πεξηπηψζεηο καζεηείαο, ζηελ νπνία θαη νη 

ηξεηο δελ παηνχζαλε.  

ΚΑΡΑΜΔΡΟΤ: Γελ έξρνληαλ;  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Νρη.  

ΚΑΡΑΜΔΡΟΤ: Νθέη.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ρν ζεσξψ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα, δηφηη φζν θαη λα 

πξνζπαζνχζακε εκείο λα ηνπο δψζνπκε λα θαηαιάβνπλ φηη πξέπεη λα 

παξαθνινπζνχλ, εξρφληνπζαλ ζηε ράζε θαη ζηε θέμε. Ξεξηζζφηεξν δειαδή ην 

βιέπαλε ζαλ ψξα ηνπ παηδηνχ λα ηελ θνπαλήζνπλ, παξά γηα λα κάζνπλ θάπνηα 

πξάγκαηα. 

ΚΑΡΑΜΔΡΟΤ: Θαη ηη ζεσξείηε φηη ζα ζαο βνεζνχζε θαιχηεξα, λα έρεηε 

θαιχηεξα πξνγξάκκαηα;  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ρν ζέκα δελ είλαη ηη ζα βνεζνχζε εκάο σο επηρείξεζε. Ρν ζέκα 

είλαη ηη ζα βνεζνχζε ηα παηδηά θαιχηεξα.  

ΚΑΡΑΜΔΡΟΤ: Νρη, εγψ ζαο ξσηάσ ηη ζα βνεζνχζε εζάο.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δκάο; Ρη λα βνεζήζεη εκάο; Πε καο ε επηρείξεζε είλαη γλσζηφ ζε 

φινπο ηη κπνξεί λα βνεζήζεη. Ρα παηδηά είλαη ηη κπνξεί λα βνεζήζεη γηα λα 

θαηαιάβνπλ γηα πνην ιφγν έξρνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ θάηη. Δγψ εθεί ζεσξψ 

φηη είλαη ην πξφβιεκα.  

ΚΑΡΑΜΔΡΟΤ: Νθέη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ζπκπιεξψζσ θάηη εγψ; Δγψ έρσ λα πσ θάηη. Νηη ε καζεηεία 

είλαη πνιχ νπζηαζηηθή θαη ζνβαξή θαη ε παξέκβαζε πνπ έρνπκε θάλεη, εηδηθά 

εκείο σο Δπηκειεηήξην απφ πέξζη κεηά πνπ θάλακε ηε κεγάιε εθδήισζε ζην 
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Δπγελίδεην θη φια απηά, ήηαλ κία πξαγκαηηθά ηεξάζηηα εθδήισζε πνπ έγηλε εθεί 

θαη έδσζε έλα κεγάιν παικφ ζηε καζεηεία θαη ην έρνπλ πάξεη θαη φια ηα 

Δπηκειεηήξηα, ε Θεληξηθή Δλσζε Δπηκειεηεξίσλ, κεηά ηελ εθδήισζε ηε δηθηά 

καο φινη έρνπλ αγθαιηάζεη ηε ιέμε καζεηεία θαη ηελ πξνσζνχλ θαη ηελ 

πξνρσξνχλ θαη πνιιέο θνξέο, δελ πεηξάδεη, αο καο αθήλνπλ εκάο ζηελ άθξε, 

καθάξη λα πξνρσξήζεη φκσο ν ζεζκφο απηφο, γηαηί εκείο ηνλ πηζηεχνπκε ην 

ζεζκφ. 

 Δλα ιάζνο γίλεηαη κε ηε καζεηεία, φκσο. Θαη ην θσλάδνπκε θαη ην 

ηνλίδνπκε θαη ην έρνπκε πεη θαη ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, ην ιέκε θαη παληνχ. 

Νηη θάλεη, εδψ δελ είλαη ελεκεξσκέλνο θαη ν γνληφο. Ρη θάλνπκε. Ρν παηδί, 

ινηπφλ, φηαλ πάεη λα θάλεη καζεηεία επηιέγεη, δεηάεη ν Γήκνο θάπνηεο ζέζεηο, 

δεηάεη μέξσ 'γσ θάπνην πνπξγείν, θάπνην ζηξαηφπεδν, θάηη νηηδήπνηε θαη ν 

γνλέαο λνκίδεη φηη ζα πάεη ην παηδί ηνπ ζην Γήκν ή φηαλ πάεη ζε θάπνηα δεκφζηα 

ππεξεζία, φηη κεηά ζα γίλεη κφληκν θαη ζα κείλεη εθεί θαη ζα έρεη κηα δνπιεηά. 

Πηελ νπζία εθεί θηηάρλεη θαθέδεο θαη είλαη άηερλν θαη δελ καζαίλεη ηίπνηα θαη 

κφιηο ηειεηψλεη ε καζεηεία αλνίγεη ηελ πφξηα θαη θεχγεη θαη πάεη ζηελ άιιε 

πφξηα πνπ είλαη ηνπ ΝΑΔΓ λα είλαη άλεξγνο. Δλψ αλ πάεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

θαη κπεη ζε κία επηρείξεζε, έξζεη ζηε δηθηά ζνπ επηρείξεζε ή ζε νπνηαδήπνηε 

επηρείξεζε δηθηά καο θαη θάλεη έμη κήλεο εθεί, ζα γίλεη έλα θνκκάηη θαη έλα 

ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο θαη ζα αλαιάβεη έλαλ ηνκέα θαη αλ έρεη θαη 

δπλαηφηεηεο αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ην 60% ην ιηγφηεξν, είλαη απνδεδεηγκέλν 

απηφ καζεκαηηθά, ηα παηδηά απηά ηα θξαηάλε νη επηρεηξήζεηο. 

 Αξα, ινηπφλ, πξέπεη λα πάςεη ην Γεκφζην λα δηεθδηθεί θαη λα δεηά παηδηά 

απφ ηε καζεηεία γηαηί θάλεη θαθφ. Ρα παηδηά απηά, δπζηπρψο, ράζαλε κηα 

κεγάιε επθαηξία λα απνξξνθεζνχλ θάπνπ, αλ έρνπλ θαη δπλαηφηεηεο, λα 

κείλνπλ ζε κία επηρείξεζε θαη λα εξγάδνληαη θαη λα βξίζθνπλ δνπιεηά, γηαηί 

πήγαλ εθεί θαη δπζηπρψο δελ κάζαλε θαη ηίπνηα. Θαη απηφ είλαη νπζηαζηηθφ θαη 
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πξέπεη λα ην θσλάδνπκε θαη λα ην ηνλίδνπκε. Θαη θάηη άιιν. Ζ Ρερληθή 

Δθπαίδεπζε πξέπεη λα θχγεη απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο. Γελ πξέπεη λα 

παξακείλεη εθεί. Ζ Ρερληθή Δθπαίδεπζε πξέπεη λα πάεη ζην πνπξγείν 

Βηνκεραλίαο θαη πξέπεη ζε ζπλεξγαζία κε ηα Δπηκειεηήξηα λα μαλαβγάινπκε 

ηερλίηεο, γηαηί δελ ππάξρνπλ ηερλίηεο.  

 Νζν είλαη απηφ πνπ αθνχγεηαη θαη ιέκε αλεξγίεο θαη ηζηνξίεο, ηερλίηεο θαη 

ξσηήζηε αλζξψπνπο φπσο είλαη εδψ ν Καηζαίνο πίζσ ζαο πνπ δνπιεχεη θαη 

ζέιεη πξνζσπηθφ γηαηί φηαλ παίξλεη έλα κεγάιν έξγν ζέιεη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, αλ βξίζθεη εχθνια ηερλίηεο. Οσηήζηε φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αζρνινχληαη ή κε ηε Εψλε αλ ππάξρνπλ ηερλίηεο. Γελ ππάξρνπλ ηερλίηεο. Νη 

ηερλίηεο ραζήθαλε. 

 Αξα, ινηπφλ, ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηά έρνπκε δίπια κηα 

αίζνπζα 200 η.κ. θαη ζθεθηφκαζηε θαη θνπβεληηάδνπκε θαη κε ηελ πεξεζία θαη 

κε δηάθνξνπο θνξείο θαη απφ εζάο, κήπσο αλαγθαζηνχκε θαη θάλνπκε κηα δηθή 

καο ζρνιή δειαδή πιένλ, λα μαλαβγάινπκε θάπνηεο εηδηθφηεηεο. Λα έξζνπκε ζε 

επαθή κε ηελ θνηλσλία γηαηί μεθηλήζακε, θάλακε κηα πξνζπάζεηα κε ηνλ 

Θαλαθάθε κε ην πνπξγείν Λαπηηιίαο, αιιάμαλε νη πνπξγνί, άληε μαλά απφ ηελ 

αξρή. Κπιέμακε κε ηα ΡΔΗ, άιιαμε ην ΡΔΗ, έγηλε Ξαλεπηζηήκην, μαλά απφ ηελ 

αξρή. Γελ ιεηηνπξγεί έηζη. Θαιχηεξα λα θηηάμνπκε κηα δηθηά καο ηερληθή ζρνιή, 

λα πάξνπκε θάπνηα πεξηγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ππήξραλ θαη ζηηο ζρνιέο φπσο 

ηνπ Πθαξακαγθά, ησλ Λαππεγείσλ ηεο Διεπζίλνο θαη ππήξραλ πεξηγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη λα μαλαμεθηλήζνπκε κε θάπνηνπο θαζεγεηέο εκπεηξνηερλίηεο, 

έκπεηξνπο ηεο δνπιεηάο, λα μαλαβγάινπκε πάιη παηδηά θαη λα ηα βάινπκε θαη 

ζηηο επηρεηξήζεηο, απηνκάησο λα κάζνπλ θαη ηαπηφρξνλα ηε κηζή κέξα λα 

καζαίλνπλ, ηε κηζή κέξα λα δηδάζθνληαη, γηα λα κπνξνχκε λα βγάινπκε 100 

άηνκα, 30, 40, πνπ ηα έρεη αλάγθε ε αγνξά θαη ε θνηλσλία καο.  
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ΤΜΒΟΤΛΟ: Ξξφεδξε, είπεο θάηη πάξα πνιχ ζσζηφ, ην νπνίν έρεη λα θάλεη 

θαηαξρήλ, ην φηη ην πξφγξακκα είλαη θνβεξά αμηφινγν, είλαη θνβεξά αμηφινγν. 

Ζ δηθή καο ε δξάζε είλαη αθφκα αμηνινγφηεξε. Δδψ φκσο έρεη λα θάλεη θαζαξά, 

γηαηί δελ είλαη απαξαίηεην φηη κία επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα ην απνξξνθήζεη 

θηφιαο ηνλ εθάζηνηε καζεηή, έηζη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 60% ζα απνξξνθεζεί.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Κπνξεί. 

ΚΑΡΑΜΔΡΟΤ: Νρη, απηφ είλαη ην πνζνζηφ θαη παλεπξσπατθά.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δληάμεη, βεβαίσο, δελ έρσ ιφγν λα ακθηβάιισ. Αιιά... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν είδα θαη απφ ηελ επηρείξεζή κνπ, ην είρα θη εγψ. Νζνη έθαλαλ 

καζεηεία ην 60% απνξξφθεζε.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δληάμεη, εδψ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα 

θξαηήζνπλ ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ, έηζη; Δκείο παξ' φια απηά, εγψ κηιάσ 

κε πξνζσπηθή εκπεηξία θαη απηφ πνπ ζα πσ ζα ην πσ κέζα απφ ηελ εκπεηξία. 

Θαηαξρήλ, εδψ πέξα ρξεηάδεηαη πξψηηζηα κία ζπλεξγαζία κεγάιε γνληνχ, πνπ 

πνιχ ζσζηά ην πξναλέθεξεο, κε ηνλ θνξέα. Γηα λα κπνξέζεη θαη ν καζεηήο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη απηφ πνπ πάεη λα θάλεη νπζηαζηηθά ζα είλαη γηα ην θαιφ 

ηνπ, γηα ην δηθφ ηνπ ην θαιφ, γηα ην κειινληηθφ ηνπ ην θαιφ. Κέρξη ηψξα φζνη 

εξρφληνπζαλ, απηφ πνπ ζαο είπα είλαη γεγνλφο, ηελ θνπαλάγαλε. Γελ παηάγαλε 

ηα πφδηα ηνπο. 

 Αξα, ινηπφλ, ηη δείρλεη απηφ; Νηη θάπνπ ππάξρεη έλα θελφ θαη πξέπεη είηε 

εκείο είηε ν θνξέαο είηε ν γνληφο, λα ππάξμεη κηα ζπλεξγαζία, έηζη ψζηε λα 

δψζνπκε, μέξνπκε πνιχ θαιά απηή ηε ζηηγκή πψο ζθέθηνληαη ηα ζεκεξηλά 

παηδηά θαη πψο ζέινπλ λα εληαρζνχλ, έηζη; Γελ γίλνληαη κέζα απφ ηηο θαθεηέξηεο 

θαη κέζα απφ ηηο... Σξεηάδεηαη πξαθηηθή.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γεκήηξε, δελ ήζνπλ πέξζη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηαηί είζαη 

απφ ην Γεθέκβξην θαη κεηά. Δκείο πέξζη κε ηνλ Γηψξγν εδψ ην είρακε πάξεη πνιχ 

δεζηά ηφηε κε ην Δπγελίδεην θαη είκαζηε απηνί πνπ ... απηφ πνπ ιεο, απηή ε 

ζπλεξγαζία. Γη' απηφ θάλακε ζην Δπγελίδεην Ηδξπκα, θέξακε ηνπο καζεηέο, 

θέξακε ηνπο γνλείο, είρακε θάλεη ζπλαληήζεηο ησλ ζπλαληήζεσλ εδψ, γηα λα 

αιιάμνπκε λννηξνπία θαη λα μαλακπεί, ε Ρερληθή Δθπαίδεπζε λα μαλαβξεί ην 

ξφιν ηεο. Θαη κάιηζηα ην ζχλζεκά καο ήηαλ, ήηαλ έλα ζχλζεκα νπζηαζηηθφ. 

Ξήγακε ζηε Πηνπηγθάξδε, κηιήζακε, είδακε πψο είλαη νη ηερληθέο ζρνιέο ζηε 

Γεξκαλία, πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα, πψο ηα Δπηκειεηήξηα κπαίλνπλ θαη 

εθπαηδεχνπλ ηερλίηεο, δειαδή είρακε θάλεη ηξνκαθηηθή δνπιεηά θαη ηε δψζακε 

έηνηκε, καζεκέλε ζε φινπο. Ρν πήξε ε ΓΠΔΒΔΔ, ην πήξε ε Θεληξηθή Δλσζε 

Δπηκειεηεξίσλ, έηνηκε δνπιεηά θαη κάιηζηα ραξήθακε γηαηί απιψζεθε ζε φιε 

ηελ Διιάδα. Ρν ραξήθακε πάξα πνιχ. Θαη έθαλε θαη ε Θαξδίηζα θαη ηα Ρξίθαια 

έθαλαλ εθδειψζεηο κεηά γηα ηελ Ρερληθή Δθπαίδεπζε θαη παληνχ. Δδψ κπήθε 

ζηε λννηξνπία ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί κφλνλ έηζη μεθηλάεη. 

 Δκείο βάιακε ηε θσηηά θαη ηε ζπλερίδνπκε. Δρνπκε ηψξα ζπλεξγαζία κε 

ην Δπγελίδεην θαη ζα θάλνπκε πάιη κηα κεγάιε εθδήισζε, ζα ζπλερίζνπκε λα 

δνχκε ζε ηη θάζε βξηζθφκαζηε ηψξα πιένλ. Λα δνχκε θαη ν Δπγελίδεο είλαη θαη 

δηαζέζηκνο θαη πξνο ηηκή ηνπ, έρνπκε κηα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία, δηαζέζηκνο λα 

βνεζήζεη φ,ηη ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη απηφ ην πξάγκα, γηαηί θαη ην Δπγελίδεην 

Ηδξπκα γηα καο κε ηα πξάζηλα θαη ηα θφθθηλα βηβιία πνπ ιέκε ζπλέρεηα, ήηαλ ηα 

επαγγέιηα ζε καο πνπ είκαζηε ηεο κνπληδνχξαο θαη ηεο καζηνξάληδαο.  

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Πεκαζία έρεη φηη νη επηρεηξήζεηο ζέινπλ λένπο 

αλζξψπνπο πνπ δελ κπνξνχκε λα βξνχκε ζήκεξα. Ρν γεγνλφο φηη ζα 

εθπαηδεπηεί  θάπνηνο έζησ γηα πέληε έμη κήλεο θαη ηνλ ελδηαθέξεη πηζηεχσ φηη ν 

εξγνδφηεο ζα ηνλ πάξεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρειεηψζαηε; 
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ΚΑΡΑΜΔΡΟΤ: Λαη, άιιε κηα εξψηεζε έρσ κφλν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ηειεηψζνπκε ιηγάθη θαη λα πξνρσξήζνπκε. Ππγγλψκε πνπ 

δηαθφςακε ηψξα. Ρν πνλάκε απηφ γηαηί είλαη... 

ΚΑΡΑΜΔΡΟΤ: Νρη, φρη, είλαη ζεκαληηθφ. Θα ηα θαηαζέζσ θη εγψ, επεηδή πξέπεη 

λα δψζνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο παλεπξσπατθέο ζηελ νπζία, νπφηε ε ηειεπηαία 

κνπ εξψηεζε είλαη αλ πηζηεχεηε φηη πψο ζα βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη αλ θάηη, 

έλα ειεθηξνληθφ εξγαιείν ζα βνεζνχζε ή φρη, ή κπνξεί λα βνεζήζεη, φπσο απηφ 

πνπ έρνπκε απφ ην πξφγξακκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Δπάλσ ζ' απηφ θάλακε κηα πιαηθφξκα εκείο, ηελ νπνία δελ 

ηελ έρνπκε ηειεηνπνηήζεη. Ρελ πξνρσξάκε, γηα ηε καζεηεία θαη γηα ηε δήηεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ, απηφ ην είρακε μεθηλήζεη απφ πέξζη αιιά ιφγσ ησλ αιιαγψλ 

πνπ έγηλαλ θαη ησλ εθινγψλ πνπ είρακε, θάπνπ πάγσζε. Δίρακε μεθηλήζεη κηα 

πιαηθφξκα, ηελ νπνία λα δεηάλε νη επηρεηξήζεηο ή νη καζεηέο λα δειψλνπλ εθεί 

φηη δηαζέηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα καζεηεία θαη εκείο ηαπηφρξνλα φπνηεο 

επηρεηξήζεηο δήηαγαλ καζεηέο λα έκπαηλαλ κέζα απφ εθεί θαη λα απνξξνθνχζαλ. 

Ρν ζέκα είλαη ηψξα ιείπεη ν Γηεπζπληήο εδψ λα ζαο πεη ζε πνηα θάζε αθξηβψο 

είκαζηε, αιιά είρε πξνρσξήζεη απηή ε δηαδηθαζία ζε έλα επίπεδν θαη κεηά 

ζηακαηήζακε γηαηί κπιέρηεθε κε ην ΓΔΚΖ. Γίλαλε θάπνηεο αιιαγέο ζηα 

κεραλνγξαθηθά θαη είλαη κηα θαιή ηδέα λα ην δεη θαη ν Γηψξγνο ν Ξαπακαλψιεο 

πνπ είλαη θαη ν ηνκέαο ηνπ, ιηγάθη λα ην δεη, καδί κε ηελ νκάδα, κε ηνλ Ιπγεξφ, 

λα ην δνχκε, λα δνχκε πνχ είλαη απηή  πιαηθφξκα, λα πξνρσξήζεη απηή ε 

πιαηθφξκα. 

ΚΑΡΑΜΔΡΟΤ: Κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε θαη ην δηθφ καο, δειαδή λα βάιεηε 

ην link θαη λα κπνξνχλ λα θάλνπλ, λα κπνξνχλ λα απηναμηνινγεζνχλ, γηαηί απηφ 

ζα κείλεη ην εξγαιείν.  

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θη εκείο επραξηζηνχκε θαη καθάξη λα ζαο θαλήθακε ρξήζηκνη, αιιά 

ζέινπκε ηελ επαθή κε ηελ νκάδα ζαο.  

ΚΑΡΑΜΔΡΟΤ: Λαη, λαη, ζα ζαο πάξσ αχξην. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξνιχ σξαία. Θαη φ,ηη ρξεηαζηεί, νθέη. Γηαηί ε καζεηεία καο αθνξά 

άκεζα.  

 θ. Θαλαθάθε, ειάηε ιηγάθη ηα δχν ζέκαηα ηα δηθά ζαο θαη κεηά ν 

Ονπζζέηνο. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Θαιεζπέξα ζαο. Ξξψηα απ' φια λα πνχκε δπν θνπβέληεο γηα ην 

"Αγία Εψλε" θαη γηα ηε ξχπαλζε πνπ έθαλε κεηά ην αηχρεκα, είηε απηφ είηε ην 

Blue Star Ξάηκνο. 

 Αλ γίλαλε ξππάλζεηο, αλ έρεηε θάπνηα ζθάθε ή νηηδήπνηε θαη ιεξψζεθαλ 

ή αλ έρεηε θάπνην θαηάζηεκα ζε παξαιία θαη δερζήθαηε απφ απηφ, απηφ 

δεκηνχξγεζε έλα πξφβιεκα ζηελ πεξαηηέξσ δνπιεηά ζαο ζηε ζεδφλ ή νηηδήπνηε 

ζεσξείηε φηη έρεηε δερζεί θάηη βιαπηηθφ απ' απηή ηε ξχπαλζε, ππάξρεη ην 

γξαθείν ηνπ IOPPC ζηε Πθνπδέ 26. Κπνξείηε εθεί λα πάηε λα κηιήζεηε κε ηνλ 

ζχκβνπιν πνπ έρεη θαη αλ έρεηε θάπνηα απαίηεζε λα θαηαζέζεηε ηελ απαίηεζή 

ζαο θαη ηε δεκία πνπ πάζαηε πξνθεηκέλνπ λα απνδεκησζείηε, σο νξίδεη ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ IOPPC. Δίλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο, ζηνλ νπνίν ε Διιάδα 

είλαη ζπκβεβιεκέλε θαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο απνδεκηψλνληαη νη 

παζφληεο. Θαη λα ην πείηε θαη ζε γλσζηνχο ζαο πνπ κπνξείηε λα έρεηε, ζε 

θαηαζηήκαηα ζε παξαιίεο ή κε πισηά κέζα ηα νπνία πάζαλε θάπνηα δεκηά. 

 Απφ 'θεη θαη πέξα, εγψ είκαη λαππεγνεπηζθεπαζηήο, απηή ηελ πεξίνδν ηνπ 

θαινθαηξηνχ, γηαηί ζπλήζσο φια ηα θαθά θαη άζρεκα πξάγκαηα γίλνληαη ην 

θαινθαίξη πνπ ν θφζκνο ιείπεη, ν επελδπηήο ζην κεγάιν ιηκάλη ηεο ρψξαο καο, ε 

Cosco, θαηέζεζε κία αίηεζε γηα άδεηα λαππεγείνπ. Γηα καο ε άδεηα λαππεγείνπ 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θιείζνπλ 470 επηρεηξήζεηο θαη πάλσ απφ 1.000 

δνξπθνξηθέο. Θαηέζεζε ζηελ Ξεξηθέξεηα, ν Ξεξηθεξεηάξρεο ηελ απέξξηςε ζην 
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πιαίζην φηη ζηελ Αηηηθή απαγνξεχεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ επηρεηξήζεηο κε πςειή 

φριεζε. Θάπνπ αηζζαλζήθακε ήζπρνη θαη φια απηά. Ξέξαζε ν θαηξφο θαη 30 

Ηνπιίνπ, κέζα απφ κηα ζπδήηεζε πνπ έγηλε θαη θάπνηα... ηελ ζπδεηήζακε κε ηνλ 

Ιεηβαδάξν, εληφπηζε φηη κέζα απ' απηφ θάηη ηξέρεη θαη έηζη κάζακε φηη έρεη πάεη 

ε Cosco θαη έρεη θάλεη πξνζθπγή, ελδηθνθαλή πξνζθπγή ζην πνπξγείν 

Αλάπηπμεο. Θαη βέβαηα εθεί πήγε κε ηε βεβαηφηεηα φηη ζα πάξεη ηελ άδεηα 

λαππεγείνπ. 

 Ρα λαππεγεία έρνπλ 10, 12, 15 ππεξγνιάβνπο. Δκείο είκαζηε 470 ζην 

ρψξν θαη άιινη 1.500 δνξπθνξηθά ζε καο. Θα ήηαλ θαηαζηξνθηθφ γηα φινπο 

εκάο. 

 Μεθηλήζακε έλαλ αγψλα ζηηο 30 Ηνπιίνπ θαη ε εκεξνκελία, ε ελδηθνθαλήο 

επηηξνπή απηή νξίδεηαη απφ ην πνπξγείν Αλάπηπμεο, είλαη δεθακειήο, ν 

αξκφδηνο πνπξγφο φηαλ θαη εθφζνλ ρξεηάδεηαη ηελ νξίδεη. Δηζη φξηζε απηή ηελ 

δεθακειή επηηξνπή πνπ είλαη ν Γξακκαηέαο Βηνκεραλίαο, ν ζχκβνπινο 

Βηνκεραλίαο ηνπ θξάηνπο, ν δηεπζπληήο, είλαη ηέζζεξηο ηνπ πνπξγείνπ 

Βηνκεραλίαο, έλαο ηνπ Ξεξηβάιινληνο θαη άιινη πέληε εθπξφζσπνη πνπ είλαη ηεο 

Δλσζεο Δπηκειεηεξίσλ, ηεο Δλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ηεο Δλσζεο 

Βηνκεράλσλ θαη ηνπ ηνπηθνχ Δπηκειεηεξίνπ πνπ ήηαλ ην ΔΒΔΞ εγγεγξακκέλε ε 

επηρείξεζε.  

 Ζ Cosco πήγε κε ηε βεβαηφηεηα φηη εθεί ζα πάξεη ην νθέη θαη ζα πάξεη 

άδεηα λαππεγείνπ. Κέζα απφ έλαλ αγψλα πνπ θάλακε κέζα ζηνλ Αχγνπζην 

θαηαθέξακε θαη ζηελ ςεθνθνξία απεξξίθζε ε πξφηαζε ηεο Cosco ελλέα (9) - 

έλα (1). Θαηαηξνπψζεθε ζηελ νπζία. Ξαξ' φια απηά, δελ έρεη ζηακαηήζεη λα 

πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα ην πεηχρεη απηφ, είηε κε θάπνηα ηξνπνινγία είηε 

κέζα απφ ην master plan.  

 Δγηλε κηα δηαβνχιεπζε ηελ πξνεγνχκελε Ρεηάξηε, εγψ εθπξνζψπεζα θαη 

ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην θαη ηελ Δλσζε ησλ Λαππεγνεπηζθεπαζηψλ. Δθεί 

ηνπο μεθαζαξίζακε πξψηα απ' φια ππήξρε έλαο, ε πξνζθπγή ζηελ ελδηθνθαλή 
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λα πσ θαη θάηη, ν εθπξφζσπνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Δκπνξνβηνκεραληθνχ 

ήηαλ ν Καζηφο ν Γεκήηξεο, ν Ξξφεδξνο ηνπ ΠΒΑΞ, ν νπνίνο αθνχ 

ζπλαληεζήθακε θάλα δπν θνξέο θαη ζπλεξγάζηεθε θαη κε ηνλ Ονπζζέην ην 

Ιεηβαδάξν, θαηέζεζε έλα ππφκλεκα πξνο ηελ επηηξνπή πνπ ηα έιεγε φια. Δλα 

ππφκλεκα πνπ θέξδηδε ηελ ππφζεζε ππέξ ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηψλ απφ κφλν 

ηνπ. Δθαλε κηα πάξα πνιχ θαιή δνπιεηά.  

 Πηε ζπλάληεζε ηεο πξνεγνχκελεο Ρεηάξηεο πνπ ηελ είρε θαιέζεη ε 

Γεκφζηα Αξρή Ιηκέλνο, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε γεο, έλαο ζπλάδειθφο καο θαη 

κέινο ηνπ ΔΒΔΞ θαη επηθεθαιήο ηεο νκάδαο εθεί ηεο κεηαπνίεζεο, ν Ξηηζηξίθνο 

ν Θφδσξνο, γηαηί ηα πξάγκαηα πξέπεη λα ηα ιέκε κε ην φλνκά ηνπο, 

εθθξάζηεθε ππέξ ηεο Cosco, ππέξ ηεο άδεηαο λαππεγείνπ, θαηέζεζε θάπνην 

ππφκλεκα πνπ ήηαλ εληειψο αληίζεην απφ ηε ζέζε ηνπ ΔΒΔΞ ζηελ ελδηθνθαλή. 

Αληηιακβάλεζηε φηη έγηλε έλαο ςηινπαληθφο εθεί πέξα. Ρνπ μεθαζαξίζακε ηνπ 

ζπλαδέιθνπ φηη φπσο γηα λα αλνίμεη ε θεξθφπνξηα ππήξρε ν ξνπθηάλνο, γηα λα 

πέζνπλ ηα ηείρε γηα λα πεξάζνπλ μέξσ 'γσ ηηο Θεξκνπχιεο ππήξρε ν Δθηάιηεο, 

ν Δθηαιηήο ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηψλ είλαη ν Ξηηζηξίθνο ζ' απηή ηελ 

πεξίπησζε. Ρνπ ην μεθαζαξίζακε, ην μεθαζαξίζακε θαη ζηε Γεκφζηα Αξρή 

Ιηκέλνο θαη ζηνλ ΝΙΞ Cosco πνπ παξεπξίζθνληαλ, φηη φπνηα πξνζπάζεηα θαη λα 

θάλνπλ έζησ θαη εάλ βξεζεί ε φπνηα θπβέξλεζε, ν φπνηνο πνπξγφο λα ηνπο 

θάλεη κία ηξνπνινγία, εκείο ζηελ πξάμε δελ ζα ην επηηξέςνπκε λα εθαξκνζηεί. 

Θα είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηνπ Ξεηξαηά. Θαη γεληθφηεξα γηα 

ηνπο λαππεγνεπηζθεπαζηέο. 

 Δλα ζέκα πνπ είλαη αθφκα αλνηρηφ θαη δσληαλφ, κεηά ηελ απφξξηςε ν 

ΝΙΞ θαηέζεζε θαηλνχξην master plan ζην πνπξγείν Λαπηηιίαο, ζηελ ΔΠΑΙ. 

Δίλαη θάηη πνπ εκείο εδψ δελ ην έρνπκε δηαβνπιεπηεί φζν πηζηεχσ ζα ρξεηαδφηαλ 

θαη πξέπεη ηηο επφκελεο εκέξεο, ην επφκελν δηάζηεκα λα θάλνπκε κία 

δηαβνχιεπζε. Ρν master plan ηεο Cosco κηιάεη γηα ηέζζεξα μελνδνρεία κέζα ζην 

ρψξν ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ θεληξηθνχ ιηκέλα, κηιάεη γηα δχν εζηηαηφξηα, 
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κηιάεη γηα έλα δχν mall. Αλ απηά γίλνπλ εκείο, ζπλάδειθνη, πνιιά κέιε καο ζα 

ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, έηζη; Ξξέπεη λα ην επαλεμεηάζνπκε, λα ην 

επαλεμεηάζεη θαη ν Δκπνξηθφο Πχιινγνο θαη ην άιιν Δπηκειεηήξην θαη φινη καδί 

ελσκέλνη λα πάξνπκε ζέζε απέλαληη ζ' απηφ ην master plan.  

 Νη Θηλέδνη πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία China Town. Κία πφιε 

κέζα ζηελ πφιε. Ξξέπεη φινη εκείο νη θνξείο λα ηνπο μεθαζαξίζνπκε φηη ε ζρέζε 

ιηκάλη-πφιε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα γηα καο. Θαη λα ζηακαηήζνπλ λα 

πξνζπαζνχλ λα απεξγάδνληαη ηηο πξννπηηθέο θαη ην κέιινλ ησλ επηρεηξήζεψλ 

καο θαη ησλ παηδηψλ καο θαη ησλ νηθνγελεηψλ καο.  

 Ξξέπεη φινη λα ζπζπεηξσζνχκε γχξσ απ' απηά, λα ζθεθηνχκε θαη λα 

θάλνπκε θαη ζπζθέςεηο θαη λα ζηαζνχκε δπλαηά απέλαληί ηνπο.  

 Απφ 'θεη θαη πέξα, ζαλ λαππεγνεπηζθεπαζηέο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ΒΔΞ έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα Θέληξν Θαηλνηνκίαο. Δίκαζηε ζηε δηαδηθαζία λα 

κπνξέζνπκε λα πξνηείλνπκε ηελ θαηαζθεπή ελφο ειεθηξηθνχ πινίνπ, ην νπνίν 

ζα θηλείηαη κε ΑΞΔ, θάηη πνπ έρεη γίλεη ζηε Βφξεηα Δπξψπε, ζηε Πνπεδία, ζε 

κηθξά ζθάθε. Ν ζηφρνο καο είλαη λα γίλεη ζε κεγαιχηεξν. Δρνπκε θάλεη θάπνηεο 

ζπλαληήζεηο κε ηνλ πνπξγφ Λαπηηιίαο αιιά θαη κε ηελ Ξεξηθεξεηάξρηζζα ηε 

Γνχξνπ. Θεσξνχκε φηη ζα ππάξμεη ζηήξημε θαη ζα κπνξέζνπκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζ' απηφ. 

 Πρνιή καζεηείαο. Πσζηά είπε ν Ξξφεδξνο φηη ηελ μεθηλήζακε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν πνπξγφ ηνλ Θνπξνπκπιή, έβγαιε κηα ππνπξγηθή επηηξνπή, ην 

παιέςακε, γίλαλε πεξηγξάκκαηα ησλ εηδηθνηήησλ, ζπνπδψλ θη φια απηά. 

Δίκαζηε ζε θαιφ ζεκείν. Κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ ΡΔΗ Γπηηθήο Αηηηθήο ζε 

Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο κείλακε πίζσ. Ξξνήρζεζαλ λα γίλνπλ έμη ζρνιέο 

δηεηνχο κάζεζεο, δχν ζρνιέο ζηνλ Αζπξφππξγν, δχν ζην Ξέξακα θαη δχν ζηε 

Πηβηηαλίδεην ζηελ Θαιιηζέα. Ρηο αθξηβείο εηδηθφηεηεο δελ ηηο ζπκάκαη, ζα ηηο 

θέξσ ζε κία επφκελε ζπλάληεζε.  
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 Ξαξ' φια απηά φκσο, εκείο γηα ηε ζρνιή καζεηείαο εκείο ζπλερίδνπκε λα 

ην παιεχνπκε, ζπδεηήζακε κε ηνλ Φψηε ηνλ Θνπβέιε, ηνλ θαηλνχξην πνπξγφ, 

είπε φηη ην ππνζηεξίδεη θαη φηη πξέπεη λα θάλνπκε εηδηθέο ζπλαληήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ην πξνρσξήζνπκε θαη λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε κία ζρνιή καζεηείαο γηα ηε λαππεγνεπηζθεπή.  

 Ξξάγκαηη, πέξζη έθαλε ην Δπηκειεηήξην κηα εθδήισζε ζην Δπγελίδεην, 

ζηε ζπλέρεηα βξάβεπζε ηα παηδηά πνπ πέξαζαλ ζηα ΡΔΗ θη φια απηά. Γελ θηάλεη 

απηφ. Πσζηά ηα έθαλε φια απηά ην Δπηκειεηήξην, αιιά πξέπεη λα ζπλερίζνπκε 

θαη λα θάλνπκε θάηη παξαπάλσ. Δδψ θαη κηα δεθαεηία, αλ φρη παξαπάλσ, φινη 

αθνχκε ηε καγηθή ιέμε "αλάπηπμε". Βιέπεη θαλέλαο πνπζελά αλάπηπμε, ζε θάλα 

θιάδν; Γελ κπνξνχκε λα ζπδεηάκε φηη κε 24% αλεξγία, ε πξαγκαηηθή αγγίδεη ην 

30%, θαη λα κελ έρνπκε θφζκν ζηε δνπιεηά. Νια ηα επαγγέικαηα αλ ξσηήζεηο 

ζα ζνπ πνχλε δελ έρνπκε θφζκν. Δκείο ζηε λαππεγνεπηζθεπή θάπνηε είρακε 

10.000 εξγαδφκελνπο, ζήκεξα κε ην δφξη καδεχνληαη 1.000. Αλ έξζνπλ δχν ηξία 

βαπφξηα δελ ππάξρεη θφζκνο γηα ην επφκελν. Θαη δελ είλαη ειιεληθφ θαηλφκελν. 

Νια ηα Βαιθάληα έρνπλ μεκείλεη απφ θφζκν, απφ εξγαδφκελνπο. Θαη φιε ε 

Δπξψπε. Ζ πείξα κνπ ιέεη φηη επεηδή είλαη αλελεκέξσηνη επηιέγνπλ ηηο δνπιεηέο 

θαη επηιέγνπλ ηηο εχθνιεο δνπιεηέο.  

 Λνκίδσ φηη πξέπεη λα μεθηλήζνπκε κηα εθζηξαηεία ελεκέξσζεο κέζα απφ 

ηα Ρερληθά Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα θαη κέζα απφ ηηο Ρερληθέο ζρνιέο, 

πξνθεηκέλνπ λα βγάινπκε απξηαλνχο θαινχο, ζσζηνχο ηερλίηεο θαη έηζη ζα 

έξζεη θαη ε αλάπηπμε, ζα κεησζεί θαη ε αλεξγία. Θα κνπ πείηε ηψξα ην 

Δπηκειεηήξην. Ρν Δπηκειεηήξην. Αθνχ δελ ππάξρνπλ άιινη θνξείο γηα λα ην 

θάλνπλ, πξέπεη εκείο λα θάλνπκε κία ζηαπξνθνξία, λα θάλνπκε θάηη παξαπάλσ 

ίζσο απ' απηφ πνπ είλαη ζαλ επαγγεικαηίεο.  

 Θεσξψ φηη ε αίζνπζα 200 η.κ. πνπ έρνπκε εδψ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη 

ζαλ εληεπθηήξην. Λα καδεπφκαζηε εθεί φζνη έρνπκε δηάζεζε, φξεμε θαη ρξφλν 

λα θάλνπκε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζπδεηήζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη κέζα απφ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 8εο ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2018    35 

εθεί λα βγάδνπκε θαη έλα δνπκί. Λα ιέκε ηη ζέινπκε λα θάλνπκε θαη πψο 

κπνξνχκε λα ην πεηχρνπκε.  

 Ξνιχ ζχληνκα ζα θαηαζέζνπκε κηα πξφηαζε ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο 

γηα έλα βηνηερληθφ πάξθν ζηελ Διεπζίλα. Θαη ν ρψξνο ππάξρεη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ππάξρνπλ. Θα θαιεζηεί θαη ην Δπηκειεηήξην λα ην ζηεξίμεη. 

Γηακνξθψλνπκε ηελ πξφηαζε νη λαππεγνεπηζθεπαζηέο απηή ηελ πεξίνδν, 

απέλαληη απφ ηα Λαππεγεία έλαο ρψξνο πνπ είρε γίλεη κηα ηξνπνινγία, δελ 

πξφιαβε λα πεξάζεη πξηλ απφ 10 ρξνληα απφ ηε Βνπιή, παξ' φια απηά έρεη 

καδέςεη θάπνηεο ππνγξαθέο, αιιά είλαη έλαο ρψξνο πνπ πξνβιέπεηαη θαη είλαη 

εχθνιν λα γίλεη έλα βηνηερληθφ πάξθν. Θαη απηφ βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε. Πηελ 

ψξα ηνπ ζα ην κεηαθέξνπκε εδψ λα ην ζπδεηήζνπκε.  

 Απηά απφ εκέλα, επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νθέη, Βαζίιε. Δπραξηζηνχκε πνιχ.  

 

ΘΔΜΑ 5ο Η.Γ. 

 

Δνημέπυζη από ηον κ. Ροςζζέηο Λειβαδάπο, Γπα Μησανικό ΔΜΠ για: 

- Σιρ νέερ διαηάξειρ απλοποίηζηρ ηηρ αδειοδόηηζηρ μεηαποιηηικών 

επισειπήζευν 

- Σιρ νέερ πςθμίζειρ για ηοςρ ελέγσοςρ επισειπήζευν και ππόηαζη ζηο 

ΒΔΠ για παπέμβαζη επί ηος θέμαηορ. 

- Σο Π.Γ. πος αναθέπεηαι ζηιρ νέερ σπήζειρ γηρ και ηιρ επιηπεπόμενερ 

ζε αςηέρ δπαζηηπιόηηηερ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν ιφγν ηψξα έρεη ν Ονπζζέηνο ν Ιεηβαδάξνο. Αλ δελ ην μέξεηε, 

ν Ονπζζέηνο ν Ιεηβαδάξνο ήηαλ ν δηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Βηνκεραλίαο ηεο 

Λνκαξρίαο παιηά Ξεηξαηά, κεηά ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ξεηξαηά θαη Λήζσλ, 
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έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο έρεη ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη έρεη ζηεξίμεη - ζα 

θιείζσ, κάιινλ δελ θιείλσ ην κηθξφθσλν, είλαη ζπληαμηνχρνο ηψξα πιένλ, φ,ηη 

ήηαλ λα πάζεη ην έρεη πάζεη. Δρεη ζηεξίμεη πάξα πνιχ ηα βπξζνδεςεία. Ρα 

βπξζνδεςεία ήηαλ ε ζηήξημε, ήηαλ ν θιάδνο πνπ είρε πνιεκεζεί πεξηζζφηεξν 

απ' φινπο ηνπο άιινπο θιάδνπο, ήηαλ ν άλζξσπνο φκσο πνπ έπαηξλε ηελ 

επζχλε θαη δελ ηα έθιεηλε, δελ ηα ζθξάγηδε, πξνζπαζνχζε λα ήηαλ δίπια ηνπο, 

πξνζπαζνχζακε λα βξίζθνπκε ιχζεηο, φιν παξαηάζεηο, φιν δηαδηθαζίεο. Ζηαλ ν 

άλζξσπνο πνπ καο βνήζεζε λα θηηάμνπκε ην Ξάξθν ηνπ Πρηζηνχ, έλα Ξάξθν ην 

νπνίν ην έθηηαμε απηφ ην Δπηκειεηήξην θαη είλαη θφζκεκα γηα ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Ξεηξαηά. 

 Ινηπφλ, ν Ονπζζέηνο ηψξα, απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπληαμηνχρνπ ακηζζί 

έξρεηαη θαη καο βνεζάεη, καο ζηεξίδεη ζε νηηδήπνηε πξνβιήκαηα έρεη ην 

Δπηκειεηήξην, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηερλνγλσζία θαη ηε λνκνζεζία θαη καο δίλεη θαη 

πξνηάζεηο λα βειηηψλεηαη ε λνκνζεζία φπνπ πζηεξεί, λα θάλνπκε ππνκλήκαηα 

πξνο ην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη λα πξνζπαζνχκε λα βειηηψζνπκε φζν γίλεηαη 

θαιχηεξα ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη φιε απηή ηε δηαδηθαζία. Νζν 

ππάξρνπλ θάπνηα απηηά πνπ κπνξεί λα αθνχλ.  

 Ονπζζέην, έρεηο ην ιφγν, ηα ζέκαηα ηα μέξεηο, φ,ηη κπνξείο λα βνεζήζεηο.  

 Ππγγλψκε, λα πσ θάηη. Ξέξζη, πξφπεξζη είρακε αληηκεησπίζεη έλα ζέκα, 

κάιινλ πξηλ ηξία ρξφληα, νη ςπθηηθνί είραλ έλα ζέκα. Δπξεπε λα πάξνπλ γηα ην 

θξένλ κηα πηζηνπνίεζε φηη δηαρεηξίδνληαη ην θξένλ. Γπζηπρψο, δελ κπνξνχζαλ 

ζηελ Διιάδα λα πάξνπλ απηή ηελ πηζηνπνίεζε θαη θεχγαλε νκαδηθά θαη 

πεγαίλαλε ζηελ Θχπξν, θάλαλε ζεκηλάξηα θαη παίξλαλε ην πηζηνπνηεηηθφ θαη 

γπξίδαλε πίζσ ζηε ρψξα καο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ. Απηά ηα θαηλφκελα 

ζπλερίδνληαη ζε πνιιέο άιιεο εηδηθφηεηεο θαη πνιινχο άιινπο θιάδνπο. Ξξέπεη 

λα αιιάμνπκε, δελ μέξσ, θάηη πξέπεη λα γίλεη πάλησο. Γειαδή, εηιηθξηλά, είλαη 

θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη έηζη λα δνπιεχεη ην επηρεηξείλ. Γελ κπνξεί λα 
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θεχγνπκε λα πεγαίλνπκε ζε άιιεο ρψξεο γηα λα πηζηνπνηεζνχκε γηα λα 

δνπιέςνπκε ζηελ παηξίδα καο.  

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Λα πσ θάηη, πψο δνπιεχνπλ ζήκεξα νη ςπθηηθνί; 

Ξεγαίλνπλ θαη αγνξάδνπλ θξένλ απφ εκπφξνπο θαη ηα βάδνπλ κέζα... θαη 

ζπλερίδνπλ. Απηφ είλαη παξάλνκν; Ξνπ αγνξάδνπλ θξένλ απφ ην εκπφξην;  

ΛΔΙΒΑΓΑΡΟ: Ρη λα ζαο πσ; Δγψ ζα ζαο κηιήζσ γηα ηε βηνκεραλία θαζαξά, 

φρη γηα επαγγεικαηηθά δεηήκαηα θαη εμεηδηθεπκέλα. 

 Νκσο, πξηλ λα κηιήζσ γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη, επηηξέςηε κνπ 

Ξξφεδξε, λα πσ θη εγψ δπν πξάγκαηα γηα ην κεγάιν δήηεκα πνπ ππάξρεη κε ηνλ 

ΝΙΞ ζήκεξα. Θαη είλαη ηεξάζηην. 

 Ν ΝΙΞ δελ αγφξαζε έλα θνκκάηη ειιεληθή γε. Αγφξαζε, λνίθηαζε κάιινλ 

γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θάπνηεο ππεξεζίεο ιηκεληθέο. Θαη πξνθαλψο δελ 

αγφξαζε θαη λαππεγείν. παθνχεη ζε κία ζχκβαζε παξαρψξεζεο, πνπ είλαη 

λφκνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ ζχκβαζε απηή παξαρψξεζεο δηαηεξεί ηελ 

θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

450-470 επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππνδνκέο ηεο 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δψλεο θπξίσο πνπ είλαη ζην Ξέξακα αιιά θαη ζηε 

Γξαπεηζψλα, δειαδή ηνπο κφινπο πνπ πιαγηνδεηνχλ ηα πινία ή πξπκλνδεηνχλ 

ηα πινία, ηηο πισηέο δεμακελέο θαη κάιηζηα κέζα ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο 

ππνρξέσζε ήηαλ λα θέξεη θαη κηα θαηλνχξηα δεμακελή. Δίλαη θνκκάηη ηνπ 

ηηκήκαηνο απηφ. Δπνκέλσο, ν ΝΙΞ πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ ίδηα πξαθηηθή πνπ 

εθάξκνδε κέρξη ζήκεξα θαη πνπ δελ αιιάδεη, δειαδή ζπληεξεί, αλαβαζκίδεη ηηο 

ππνδνκέο ηεο Λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο θαη ηηο παξέρεη έλαληη ηηκήκαηνο 

πξνθαλψο, Αλψλπκε Δηαηξεία είλαη, κε ζθνπφ ην θέξδνο, έλα εχινγν θέξδνο, 

ζηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο. Απηφο είλαη ν ξφινο ηνπ, δελ αγφξαζε 

λαππεγείν ζε θακία πεξίπησζε. 
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 Ν ρψξνο θαηά ηε ρξήζε ηνπ αλήθεη ζηνπο λαππεγνεπηζθεπαζηέο. Ρη 

ζεκαίλεη απηφ, γηα λα ην θαηαιάβεηε πξαθηηθά. Πεκαίλεη ην εμήο: φηη νη 

λαππεγνεπηζθεπαζηέο κε ην κεγάιν θιάδν ηεο λαπηηιίαο έρεη ν θαζέλαο 

θάπνηνπο πειάηεο πνπ είλαη εθνπιηζηέο. Ν εθνπιηζηήο γλσξίδεη ηνλ θ. Α, Β, Γ 

θαη ιέεη ζέισ ην έιαζκα ζε ζέλα, εθεί, εθεί. Νηαλ ν ΝΙΞ ζα θάλεη λαππεγείν, 

ζεκαίλεη φηη φιε απηή ε δνπιεηά ζα πάεη ζηνλ ΝΙΞ. Θαη ηη ζα γίλεη ηφηε. Νιν 

απηφ ην φθεινο, ηα νθέιε, ηα νπνία δηακνηξαδφληνπζαλ ζε 450 επηρεηξήζεηο, 

άιιεο ιίγν άιιεο πνιχ θαη απφ 'θεη θαη πέξα δηαρένληαη, μέξεηε, 

πνιιαπιαζηαζηηθά κέζα ζηελ νηθνλνκία ηνπ Ξεηξαηά θαη ηεο Διιάδνο 

γεληθφηεξα, απηφ ην φθεινο ζα ην πξνζπνξηζηεί ν ΝΙΞ, έηζη; Θαη ηη ζα γίλεη; 

Νηαλ απηνχο ηνπο ρψξνπο, πνπ δελ ηνπ αλήθνπλ, πνπ είλαη ρψξνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο λαππεγνεπηζθεπήο θαηά ηε ρξήζε, ν ΝΙΞ ηηο ζπληεξεί, ηηο 

αλαβαζκίδεη θαη ηηο δηαζέηεη, δελ ηηο ρξεζηκνπνηεί. Απηά ιέεη ε ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο πνπ είλαη λφκνο ηνπ θξάηνπο. 

 Ξαξαγλσξίδνληαο απηή ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ν ΝΙΞ ηη ζέιεη λα 

θάλεη; Θέιεη λα ηνπο παξεη απηνχο ηνπο ρψξνπο, λα ηνπο πάξεη θαη λα βγάιεη γη' 

απηνχο κηα άδεηα λαππεγείνπ. Κηα άδεηα λαππεγείνπ πνχ; Πε ρψξν πνπ δελ έρεη 

ηε ρξήζε; Πε ρψξν πνπ ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηεο ρψξαο δελ ηνπ επηηξέπεη 

θάηη ηέηνην; Γειαδή, λα πάξεη έλα λαππεγείν ν ΝΙΞ φηαλ δίλνπκε ηα Λαππεγεία 

ηνπ Πθαξακαγθά θαη ηεο Διεπζίλαο, ηα νπνία έρνπλ βάξε νηθνλνκηθά, ηα νπνία 

έρνπλ βάξε απφ εξγαδφκελνπο πνπ είλαη πνιπάξηζκνη θαη πάλσ απ' απηφ θαη 

ζπληζηά έλα πξφβιεκα απηφ, έηζη; Θαη κε έλα αληίηηκν γηα ην Γεκφζην. Θα πάξεη 

δειαδή ν ΝΙΞ έλα λαππεγείν ζε έλα ρψξν πνπ δελ ηνπ αλήθεη, δηφηη αλήθεη 

ζηνπο λαππεγνεπηζθεπαζηέο, ζε έλα ρψξν πνπ είλαη θαζαξφο απφ βάξε 

εξγαζηαθά, απφ βάξε νηθνλνκηθά, κε ππνδνκέο πνπ δελ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε, 

ελψ ε Διεπζίλα θαη ν Πθαξακαγθάο έρνπλ εθαηνκκχξηα γηα λα ζπληεξεζνχλ νη 

ππνδνκέο, ρσξίο ην Γεκφζην λα πάξεη κηα δξαρκή, έηζη; Θαη κε κηα νηθνλνκηθή 
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θαηαζηξνθή γηα νιφθιεξν ηνλ Ξεηξαηά. Δ, απηφ δελ κπνξεί λα πεξάζεη. Γελ 

κπνξεί λα πεξάζεη, απιά. Γελ γίλεηαη.  

 Γελ μέξσ, πξνζπάζεζα λα είκαη θαηαλνεηφο απνιχησο. Αο πάκε ηψξα... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Ν ΝΙΞ δελ ην έρεη βάιεη θάησ θαη ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ πξνζδνθνχλ 

θάπνηα νθέιε απφ απηε ηελ εμέιημε θαη είλαη αξεζηνί ζηνλ ΝΙΞ, ειάρηζηνη 

επηπρψο, ειάρηζηνη εληειψο. Ζ Ξεξηθέξεηα ηνπ ην απέξξηςε ζηελ πξψηε 

γξακκή ακχλεο, δηφηη δελ έθηαζε ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πνπ δελ ηνπ 

επηηξέπεη λα θάλεη δνπιεηέο λαππεγνεπηζθεπαζηή. Γνπιεηέο 

λαππεγνεπηζθεπαζηή θάλνπλ νη λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη 

ζην λφκηκν Δζληθφ Κεηξψν Λαππεγνεπηζθεπαζηψλ. Απηνί έρνπλ ην ραξαθηήξα 

ηνπ λαππεγνεπηζθεπαζηή, έηζη; Ν ΝΙΞ δελ κπνξεί λα έρεη ηέηνην ραξαθηήξα.  

 Ινηπφλ, ζηελ πξψηε γξακκή ακχλεο πνπ ηνπ είπαλε δελ επηηξέπεηαη λα 

ηδξχζεηο λαππεγείν ή δξαζηεξηφηεηα πςειήο φριεζεο ζηελ Αηηηθή 

απαγνξεχεηαη. Δπηηξέπεηαη κφλν ζην λεζησηηθφ θνκκάηη. Νρη ζην θπξίσο κέξνο 

ηεο Αηηηθήο. Νρη ζην Ξέξακα. Γη' απηφ ινηπφλ ηνπ ην απέξξηςαλ. Απηφο ρσξίο λα 

ην θνηλνπνηεί θαη δελ ζέισ λα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο, αθφκε θαη φηαλ νη 

δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ηνπ ΝΙΞ πεγαίλαλε θαη κηινχζαλε ζην Δκπνξηθφ & 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, κηιάγαλε γηα άιια πξάγκαηα, κηιάγαλε γηα λαππεγείν 

ζηε Γξαπεηζψλα, ππνθξχπηαλε ην γεγνλφο φηη ήδε είραλ θαηαζέζεη πξνζθπγή 

θαηά ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζε κία επηηξνπή ελδηθνθαλή, 

πνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν γηα λα πξνζηαηεχεη ηνπο κεγάινπο επελδπηέο, πνπ εάλ 

πέξλαγε απφ απηή ηελ επηηξνπή ν λφκνο έιεγε φηη ε πεξεζία ήηαλ 

ππνρξεσκέλε λα ηνπ δψζεη άδεηα. Ρν πήξακε ρακπάξη ηειεπηαία ζηηγκή. 

Θηλεηνπνηεζήθακε, πξψηνο ν θ. Θαλαθάθεο, έηζη; Δγηλε κηα θηλεηνπνίεζε θαη ην 

απνηέιεζκα ήηαλ απφ ηνπο δέθα έλαο ςήθηζε κφλν θαη απηφο, λα ην πνχκε 

πνηνο ήηαλ, ήηαλ ν ΠΔΒ πνπ ςήθηζε ππέξ ηνπ λα πάξεη άδεηα λαππεγείνπ ν 
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ΝΙΞ, ε Cosco δειαδή, γηα λα πξνζηαηεπζεί ν επελδπηήο θαη λα ζαο πσ θαη ην 

εμήο: Απηφο ν επελδπηήο είλαη θαηψηεξνο πάζεο πξνζδνθίαο. Ζ δεμακελή πνπ 

έθεξε, ξσηήζηε ηνπο λαππεγνεπηζθεπαζηέο, είλαη κεγάιεο, πνιχ κεγάιεο 

ειηθίαο θαη κε πξνβιήκαηα. Ξνιχ κεγάια πξνβιήκαηα. Ζ Εψλε απηή ηε ζηηγκή, 

ηα έξγα ηελ έρνπλ θάλεη έηζη θαη δελ πξνρσξάλε ηα έξγα θαη δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα ζπγθεθξηκέλα. Γελ έρεη επελδχζεη αθφκα. Θαη απηά αθφκα πνπ πάεη 

λα επελδχζεη θαη ηα ηηκνινγεί κε έλαλ ηξφπν πνπ είλαη ππφ έιεγρν, έηζη; 

Απαμηψλεη ηελ λαππεγνεπηζθεπή κε ηε γλσζηή κεζνδνινγία πνπ ππάξρεη έλα 

νηθφπεδν πνπ ην έρεη θάπνηνο πνπ δελ κπνξεί λα ην ρηίζεη, ην αθήλεη λα 

καδεπηνχλ πνληίθηα, λα καδεπηνχλ ηέηνηα θαη κεηά ν θφζκνο ιέεη πξνθεηκέλνπ 

λα έρσ φια απηά ηα δεηήκαηα θ.ιπ., δψζ' ην. 

 Δλ πάζε πεξηπηψζεη, απηή ηε ζηηγκή ε δσή ηνπ Ξεηξαηά, ε νηθνλνκία ηνπ 

Ξεηξαηά εμαξηάηαη απφ απηέο, θαηά έλα κεγάιν κέξνο, απφ απηέο ηηο 450 

επηρεηξήζεηο ηεο λαππεγνεπηζθεπήο θαη απηά ηα νθέιε δελ πξφθεηηαη λα πάλε 

ζηνλ ΝΙΞ, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα δηαρένληαη ζηελ πεηξατθή θνηλσλία θαη ζηελ 

εζληθή νηθνλνκία γεληθφηεξα. Απηφ εηλαη κε δχν ιφγηα. 

 Λα πάκε ηψξα ζηα δηθά καο ζέκαηα. Ρν πξψην ζέκα, ζην νπνίν βεβαίσο 

ζπλεζίδσ λα θάλσ παξνπζηάζεηο αιιά δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη παξνπζίαζε 

ζην πξψην ζέκα, ζηα ζέκαηα ησλ αιιαγψλ ηεο βηνκεραληθήο λνκνζεζίαο, δηφηη 

εθείλν πνπ ζα είρα λα πξνηείλσ είλαη λα γίλνπλ θάπνηεο παξνπζηάζεηο φρη ζε 

επίπεδν κφλν Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αιιά επξχηεξα, δηφηη έρεη γίλεη κηα 

θνζκνγνλία γεληθά, έηζη; Δρνπλ αιιάμεη πάξα πνιιά πξάγκαηα. Ξνιινί ζα 

γλσξίδεηε νη πεξηβαιινληηθέο, νη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ έρνπλ 

θαηαξγεζεί εδψ θαη θαηξφ βέβαηα, αιιά παξάιιεια δηάθνξεο ππεξεζίεο, αθφκα 

θαη επελδπηηθέο, πνπ επεμεξγάδνληαη επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, δελ ην έρνπλ 

πάξεη ρακπάξη, δεηάλε αλαλέσζε  πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Δλψ ηζρχνπλ ήδε νη 

πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο πνπ δελ έρνπλ ηε κεγάιε δηαδηθαζία γηα 
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λα βγάιεηο έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Απηφ έρεη θαηαξγεζεί, είλαη ζε 

θάπνηεο πνιχ πην κεγάιεο βηνκεραλίεο θαη φρη ζε βηνκεραλίεο πνπ θαηαηάζζνληαη 

ζηε Β' θαηεγνξία, δειαδή ζρεηηθά ρακειή φριεζε. 

 πάξρνπλ πάξα πάξα πνιιά δεηήκαηα αθφκε, ηα νπνία απνδεζκεχνπλ 

ηνπο βηνηέρλεο απφ ηηο ππεξεζίεο θαηά έλα ζεκαληηθφ βαζκφ. Γειαδή, 

επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα, επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα, έλαο κεγάινο αξηζκφο 

επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ δελ ππάγνληαη νχηε ζε πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο 

δεζκεχζεηο. Ρίπνηα. Γεληθά δεηήκαηα, γεληθέο, φπσο εζείο ζην ζπίηη ζαο δελ 

κπνξείηε λα πεηάηε ζηνλ αθάιππην ρψξν ηα ιχκαηα, ηέηνηεο γεληθέο ζπλζήθεο. 

Νχηε θαλ πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο. Νχηε θαλ πξφηππεο 

πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο.  

 Κνλάδεο νη νπνίεο βξίζθνληαη, ζηαρπνινγψ θάπνηα πξάγκαηα γηαηί απηά 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε κηα παξνπζίαζε θαη ίζσο λα κελ θηάλεη κηα παξνπζίαζε, 

λα ρξεηάδνληαη κηα θαη δχν παξνπζηάζεηο αθφκα. Πηαρπνινγψ θάπνηα πξάγκαηα 

γηα λα ζαο δψζσ λα δείηε ηελ απινπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο, πνπ φκσο νχηε νη 

ππεξεζίεο θαιά θαιά πνιιέο θνξέο ην μέξνπλ θαη πνιιέο θνξέο ππάξρεη θαη 

δηαθνξεηηθή πνιηηηθή αλάκεζα  αο πνχκε ζηε Γπηηθή Αηηηθή, ζηνλ Ξεηξαηά ή ζε 

θάπνηα άιιε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο. 

 Θα ζαο πσ ην εμήο: ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα πιένλ δελ εμαξηψληαη 

απφ ηηο πεξεζίεο. Γειαδή παίξλεηε κηα ρξήζε γεο, φηη ε ρξήζε γεο ζαο 

επηηξέπεη λα ηδξχζεηε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη θάλεηε κία γλσζηνπνίεζε 

εγθαηάζηαζεο κε έλα εξσηεκαηνιφγην, παίξλεηε έλα ραξηί απφ ηελ αληίζηνηρε 

Γηεχζπλζε πνπ ιέεη λα ηεξείηε απηνχο ηνπο φξνπο θ.ιπ., θ.ιπ., εθφζνλ ζέιεηε 

λα είζηε ζπλεπήο ηνπο ηεξείηε απηνχο ηνπο φξνπο πνπ ζαο ιέεη ην ραξηί θαη 

έρεηε έλαλ θάθειν πνπ έρεηε φιεο ηηο εγθξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

επηρείξεζή ζαο γηα λα ππνζηείηε θάπνηνλ έιεγρν. Νηαλ απηά γίλνπλ θαηαζέηεηε 

θαη κία γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαη εδψ ηειεηψλεη ε ηζηνξία, γηα 
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επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα πνπ είλαη έλα κεγάιν δήηεκα, δηφηη ζηε γεληθή 

θαηνηθία νπσο μέξεηε ηδξχνληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη γηα φζνπο δελ 

ην μέξνπλ ηα φξηα ησλ επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ φζνλ αθνξά ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ έρνπλ αλεβεί αξθεηά. Δίλαη 37KW ε θηλεηήξηα θαη 70KW ε 

ζεξκηθή, κε ηελ έλλνηα ζεξκηθή ησλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ θ.ιπ., θαη φρη αλ 

έρεηε κηα κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεσο ή νηηδήπνηε, δελ κεηξάεη απηή αλ 

ρξεζηκνπνηείηε θάπνην θαχζηκν. 

 Δπίζεο, αλ είζαζηε ζε έλα ρψξν πνπ ε ρξήζε γεο είλαη δεδνκέλε θαη ε 

ρξήζε γεο είλαη εγθαηάζηαζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο ε ίδηα 

δηαδηθαζία ηζρχεη φπσο θαη ζηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα. Γηα παξάδεηγκα αο 

πνχκε, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αληίζηνηρε Γηεχζπλζε επηβεβαηψλσ φηη ε πεξηνρή 

Β' ηνπ Διαηψλα γηα παξάδεηγκα, ζεσξείηαη ζαλ ρψξνο επαγγεικαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο, λαη κελ δελ επηηξέπεη λα πάλε θαηλνχξηεο αιιά δηαηεξεί ηηο παιηέο 

ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, επνκέλσο κηα επηρείξεζε πνπ είλαη ζηνλ Διαηψλα εάλ 

ζέιεη λα θάλεη έλαλ εθζπγρξνληζκφ, δειαδή λα απμήζεη ηελ ηζρχ ηεο. Γηα φια 

απηά ηα πξάγκαηα δελ πεξηκέλεη λα πάξεη έγθξηζε απφ ηελ αληίζηνηρε 

Γηεχζπλζε Βηνκεραλίαο παξά πξνρσξάεη κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο έηζη φπσο ζαο 

είπα θαη ρσξίο λα εμαξηάηαη ηδηαίηεξα απφ ηηο πεξεζίεο ηηο ζπγθεθξηκέλεο. 

 Απηά, έηζη, ζηαρπνινγψληαο γηα λα ππνγξακκίζσ φηη έρνπλ γίλεη - 

επίζεο, ε κεραλνινγηθή κειέηε ηνπ βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ '22, πνπ ηε 

γλσξίδεηε φινη, φια απηά ηα ρξφληα, έρεη θαηαξγεζεί. Ξιένλ έρεη αληηθαηαζηαζεί 

απφ θάηη πνιχ πην απιφ, πάξα πνιχ πην απιφ, λα κελ ην αλαιχζνπκε ηψξα, ζα 

θάκε ρξφλν, δελ ρξεηάδεηαη, ζα ηα πνχκε αλαιπηηθφηεξα.  

 Δπνκέλσο, ην ζπκπέξαζκα πνην είλαη; Ρν ζπκπέξαζκα είλαη φηη έρνπλ 

γίλεη δηάθνξεο αιιαγέο γηα ηηο νπνίεο νη βηνηέρλεο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ 

θαη πνιιέο θνξέο κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ θαη ζέκαηα κφλνη ηνπο ή, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, αλ πάλε ζε θάπνηνλ πνπ αζρνιείηαη κε απηά ηα ζέκαηα λα κελ ηνπο 
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πνπιάεη θχθηα γηα κεηαμσηέο θνξδέιιεο, φηη ζέινπλ κειέηεο, ηζηνξίεο θ.ιπ., 

αιιά απιψο λα μέξνπλ φηη είλαη θάηη απιφ θαη απφ 'θεη θαη πέξα λα ζπδεηήζνπλ 

κε απηφ ηνλ ηξφπν.  

 Ζ πξφηαζε ινηπφλ είλαη λα γίλνπλ κία ή δχν δηαιέμεηο πνπ κπνξψ λα ηηο 

αλαιάβσ εγψ λα ηηο θάλσ, ραξά κνπ ζα είλαη, έηζη ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη 

βηνηέρλεο γη' απηφ ην δήηεκα. 

 Θέιεηε θάηη; (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Ζ ηζρχο ηεο ειεθηξνδφηεζεο είλαη έλα άιιν δήηεκα, είλαη δηθφ ζαο ζέκα, 

έηζη; Γειαδή, ζέισ λα πσ φηη φηαλ ζα έξζεη ν έιεγρνο ζα κεηξήζεη εάλ ε 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχο είλαη 37KW. Λα ζαο πσ γηα λα θαηαιάβεηε ηε δηαθνξά. Ρα 

επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ηδξπφληνπζαλ θαηά αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε 

εθείλν ην πεξηβφεην, αιήζηνπ κλήκεο 84/84, έηζη; Ινηπφλ, ηφηε ε ηζρχο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ήηαλ ε θηλεηήξηα 12KW. Απηε ηε ζηηγκή έρεη πάεη 

37KW ην επαγγεικαηηθφ εξγαζηήξην θαη δελ ζπκάκαη πφζν ήηαλ, 20 ή 25 ήηαλ, 

25 ήηαλ ε ζεξκηθή, έρεη πάεη 70. Αληηιακβάλεζηε ινηπφλ φηη λαη κελ ζπδεηνχκε 

θαη ιέκε ζηε γεληθή θαηνηθία ηδξχεηαη ην επαγγεικαηηθφ εξγαζηήξην, αιιά ην ηη 

είλαη επαγγεικαηηθφ εξγαζηήξην έρεη αιιάμεη. Ρν εζσηεξηθφ ηνπ. Θαηαιάβαηε ηη 

ιέσ; Ν ρσξνηάθηεο δειαδή πνπ θάλεη ιέεη εδψ είλαη γεληθή θαηνηθία, φηαλ ιέεη 

απηφ ηη ζεκαίλεη; Ηδξχνληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα. Λαη, αιιά είλαη 

δηαθνξεηηθφ ην επαγγεικαηηθφ εξγαζηήξην ην ηφηε απφ ην ζήκεξα, έηζη;  

 Απηά κε δπν θνπβέληεο. Δάλ ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε εμεηδηθεπκέλε πνπ 

ζα ήζειε θάπνηνο λα ηνπ ηελ απαληήζσ ακέζσο.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Γελ μέξσ αλ άπηεηαη ησλ ζεκάησλ, έρσ πεξίπησζε ζηνλ 

Αζπξφππξγν θαη πνιιέο πεξηπηψζεηο απ' φ,ηη αθνχσ, αλνίγνπλ πνιιέο κνλάδεο 

αλαθχθισζεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ βηνκεραληθή πεξηνρή. Δπεηδή κία 

ηέηνηα πεξίπησζε άπηεηαη ζε φκνξν ησλ δηθψλ κνπ εγθαηαζηάζεσλ, μεθίλεζε 

κνλάδα αλαθχθισζεο πνιχ εχθνια θαη σξαία, δίπια ζε επηρεηξήζεηο πνπ 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ηξνθίκσλ, νηηδήπνηε θαζαξψλ, ξίμαλε κηα κνλάδα 

αλαθχθισζεο ην Αλάπηπμεο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, θνιιήζαλε θαη κηα ... 

επηρείξεζε απφ δίπια. Αζρεηα ην φηη απηή ε κνλάδα πνπ μεθίλεζε αλαθχθισζε, 

μεθίλεζε θαηά παξάβαζε, ιεηηνπξγνχζε πξηλ θαη κεηά δφζεθε άδεηα ζε έλαλ 

ππέξγεην ρψξν. Απηά ζπκβαίλνπλ θαηά θφξν ζηνλ Αζπξφππξγν, δελ μέξσ πψο 

ζα γίλεη απηφο ν έιεγρνο, έρεη γίλεη έλαο ππαίζξηνο ρψξνο αλαθχθισζεο ν 

Αζπξφππξγνο, κέζα δξαζηεξηνπνηνχληαη βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο πνπ έρνπλ 

θαζψο πξέπεη ρψξνπο θαη ηνπο ζηήλεηαη δίπια κηα κνλάδα αλαθχθισζεο ζε έλαλ 

ππαίζξην ρψξν θαη ηειεηψζακε. Αο πνχκε εγψ έρσ ρψξνπο θαη ... θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο θαη δίπια ζπλνξεχεη κε έλα θχθιν 

αλαθχθισζεο, πνπ ζεκαίλεη αλ δελ ηεξεί ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο κπνξεί 

λα πάξσ θαη θσηηά. Ρη θάλσ εθεί;  

ΛΔΙΒΑΓΑΡΟ: Ρη αλαθχθισζε είλαη απηή;  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Γπαιί, ραξηί. Γίλνπλ πνιιέο άδεηεο ηέηνηεο. Θαη μεθίλεζε απφ ηε 

Γπηηθή Αηηηθή. Δγψ απεπζχλζεθα θαη ζηε Γηεχζπλζε, ην ζέκα απηνί 

ιεηηνπξγνχλ, κέρξη επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο έζηεηια, έγηλε απηνςία, είδαλ 

φηη ξππαίλνπλ, ξίρλαλε ρεκηθά ρχδελ ηέηνηα πξάγκαηα. 

ΛΔΙΒΑΓΑΡΟ: Θαη ηη έγηλε, θαη ηη θάλαλε νη επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο;  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δρεη ελεκεξσζεί ε Γηεχζπλζε πνπ έρεη δψζεη ηελ άδεηα 

Αλάπηπμεο θαη ηνπ Ξεξηβάιινληνο Γπηηθήο Αηηηθήο, νη επηζεσξεηέο 

πεξηβάιινληνο πήξαλ δείγκαηα θαη είδαλ φηη απηνί ξίρλνπλ ρχκα, ππάξρεη κία... 

Γελ κπνξνχκε λα πξνζηαηεπζνχκε, εκείο δελ κπνξνχκε λα πξνζηαηεχζνπκε ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δνπιεχνπλ εθεί. Αλά πάζα ζηηγκή εκείο έρνπκε επηρεηξήζεηο 

πνπ απνζεθεχνπλ ηξφθηκα... 

ΛΔΙΒΑΓΑΡΟ: Κνπ κηιάηε απηή ηε ζηηγκή γηα έλα έιιεηκκα ειέγρνπ, έηζη δελ 

είλαη; Απφ 'θεη θαη πέξα... Υξαία, λα πάηε θαη ζε κηα άιιε αξρή πνπ ιέγεηαη 

Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε θαη λα πείηε φηη, μέξεηε θάηη; Δδψ δελ πξνζηαηεχνκαη, 
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δηφηη εκείο θάλακε απηφ, κπνξεί λα θαζπζηεξνχλ γηαηί έρνπλ δνπιεηά αιιά... 

έηζη;  Θαη ζα ζαο πσ θαη θάηη άιιν γηα λα μέξεηε. Νηη απφ 'δσ θαη πέξα κε ηνλ 

θαηλνχξην λφκν, ε αδεηνδνηνχζα αξρή γηα ηηο κνλάδεο αλαθχθισζεο πνπ 

πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο θαη ζηελ θαηάηαμε ελψ νη βηνκεραληθέο είλαη ζηελ 

νκάδα 9, απηέο είλαη ζηελ νκάδα 4, αδεηνδνηνχληαη απφ Ξεξηβαιινληηθέο 

πεξεζίεο θαη φρη απφ ηηο Γηεπλζχζεηο Αλάπηπμεο. Βεβαίσο απηέο πνπ έρνπλ 

πάξεη θάπνηεο άδεηεο θ.ιπ.. Αιιά ην ζέκα ζαο, είλαη ζέκα θαζαξά ηήξεζεο θαη 

ειέγρνπ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, έηζη; 

ΤΜΒΟΤΛΟ: Απηφ φκσο ζπκβαίλεη θαηά θφξνλ ζαο ιέσ ζηνλ Αζπξφππξγν. 

Ρν βιέπνπκε.  

ΛΔΙΒΑΓΑΡΟ: Λαη, θαη θάπνηνη απνζεθεχνπλ θαη αιάηη λνκίδσ ζε ππαίζξηνπο 

ρψξνπο θ.ιπ., έηζη;  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ξνηνο ζα καο πεη φηη εθεί ηη γίλεηαη; Ξνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο; Ξνχ απεπζπλφκαζηε; 

ΛΔΙΒΑΓΑΡΟ: Α, απεπζπλφζαζηε ζε δχν θνξείο. Απεπζπλφζαζηε ζηνλ θνξέα 

ηεο Ξεξηθέξεηαο, έλα, φρη ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο, ζηε Γηεχζπλζε 

Ξεξηβάιινληνο θαη απφ 'θεη θαη πέξα πάηε θαη ζηνλ επηζεσξεηή Ξεξηβάιινληνο, 

πνπ είλαη ζην θηήκα Θσλ, ζηελ γσλία Ιεσθ. Αιεμάλδξαο θαη Θεθηζίαο εθεί.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ξήγακε θη εθεί. 

ΛΔΙΒΑΓΑΡΟ: Θαη ηη θάλαλε;  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δθαλε απηνςία, είδε, έρεη ελεκεξψζεη ην Αλάπηπμεο Γπηηθήο 

Αηηηθήο, ηα μέξεη φια.  

ΛΔΙΒΑΓΑΡΟ: Νη επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγνχλ θαη απηφλνκα, 

παξάιιεια κε ηνπο άιινπο θαη είλαη ηζεθνχξη. Γειαδή φπνπ κπνπλ κέζα θαη 

ζνπ δνπλ παξάβαζε ζνπ αιιάμαλε ηα θψηα, έηζη; Δ, αθφκε, πφηε κπήθαλε; 

Κήπσο δειαδή ε φιε ηζηνξία είλαη ζηελ εμέιημε.  
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ΤΜΒΟΤΛΟ: Δίλαη ζηελ εμέιημε, ζε θάζε πνπ ελεκέξσζαλ ηελ Γηεχζπλζε 

Αλάπηπμεο ην ηη ζπκβαίλεη.  

ΛΔΙΒΑΓΑΡΟ: Νρη, κα ιεηηνπξγνχλ θαη απηφλνκα, ξίρλνπλ πξφζηηκν θαη νη 

ίδηνη.  

 Ινηπφλ, λα πάκε ζην... Δίλαη ζέκα θαζαξά ειέγρσλ. Απφ εθεί αλ δελ 

βξίζθεηε άθξε κπνξείηε λα πάηε ή ζην δηθαζηήξην ή ζην Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε 

θαη λα πείηε φηη εγψ έθαλα απηέο ηηο ελέξγεηεο θαη ην Γεκφζην δελ... Γελ κπνξψ 

λα βξσ άθξε.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηη γίλεηαη. Γειαδή εθεί πνηνο 

ειέγρεη απηέο ηηο επηρεηξήζεηο.  

ΛΔΙΒΑΓΑΡΟ: Κα ζαο είπα, ππάξρνπλ ειεγθηηθνί κεραληζκνί θαη δχν κάιηζηα. 

Ζ ηνπηθή, ηκήκα είλαη ηεο Ξεξηθέξεηαο, Ξεξηβάιινληνο θαη πην ζθιεξή θαη πην 

έηζη... πνπ είλαη...  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Νινη είλαη ελήκεξνη γηα ην ζέκα θαη δελ έρεη γίλεη ηίπνηα.  

ΛΔΙΒΑΓΑΡΟ: Δ, κπνξεί λα είλαη ζηελ εμέιημε ην ζέκα. Απιψο, αλ δείηε φηη δελ 

γίλεηαη ηίπνηα, ππάξρνπλ αθφκε θαη ηα δηθαζηήξηα, δειαδή θαηαζέζηε κηα 

κελπηήξηα αλαθνξά γηα παξάβαζε θαζήθνληνο, ηη λα πσ;  

ΤΜΒΟΤΛΟ: ...ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ ελνρινχλ ηηο άιιεο 

επηρεηξήζεηο γηαηί απιά είλαη αλαθχθισζεο είλαη θάηη...  

ΛΔΙΒΑΓΑΡΟ: Λαη, λαη, θαη έρεη πάεη θαη αιινχ, έρεη θχγεη απφ ηε Γηεχζπλζε 

Αλάπηπμεο φπσο ζαο είπα.  

 Ινηπφλ, λα πάκε ιίγν ηψξα ζην ζέκα ησλ ειέγρσλ, έηζη; Ινηπφλ, ν θ. 

Ληθνιαθάθεο είλαη εδψ, έηζη; Ξαξψλ. Ινηπφλ, ππάξρεη έλα νιφθιεξν θεθάιαην 

πεξί ειέγρσλ ζην Λ. 4512, έηζη; Απηφ ινηπφλ ην θεθάιαην βάδεη κηα ηάμε ζηνπο 

ειέγρνπο θαη πεξηνξίδεη ηελ απζαηξεζία ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. Ινηπφλ, απηά 
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ιέγακε θαη είλαη νξηδφληην. Δίλαη θαη γηα ηελ πγεία θαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα 

ηε βηνκεραλία θ.ιπ..  

 Ιέεη ζπγθεθξηκέλα: νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξντφληα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ πγεία θαη αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο εμαηξνχληαη νη 

θνξνινγηθέο, δειαδή ιέεη πνηνη εμαηξνχληαη, νη θνξνινγηθέο, νη ηξαπεδηθέο, νη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε αζθάιεηα ηεο Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη ε 

ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Απηά κφλνλ εμαηξνχληαη.  

 Ινηπφλ, απφ 'θεη θαη πέξα, φια ηα κέιε έρνπλ πάξεη ην λφκν απηφ. Παο 

δηαβάδσ κεξηθά, δειαδή ε λνκνζεζία απηή, Ξξφεδξε αθνχο ηελ πξφηαζε; 

Ινηπφλ, ε λνκνζεζία απηή, λα κελ ζαο δηαβάδσ απνζπάζκαηα, έρνπλ δνζεί ζε 

φια ηα κέιε θσηναληίγξαθα ην θνκκάηη απηφ απφ ην λφκν, πνπ βάδεη ηάμε 

ζηνπο ειέγρνπο θαη πξνζηαηεχεη ηνλ επηρεηξεκαηία απφ ηελ απζαηξεζία ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Θαη κάιηζηα, ηνπο ιέεη φηη, πνιχ πνιχ γξήγνξα 

δηαβάδσ, φηη: 

 Δάλ ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο είλαη αζήκαληε ή δελ δεκηνπξγεί θίλδπλν 

γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη αζθάιεηα θαη γηα ην πεξηβάιινλ ή γηα νπνηαδήπνηε 

άιιε πηπρή ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ν ειεγθηήο κπνξεί λα παξάζρεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, νδεγίεο θαη πιεξνθφξεζε γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

 Ρα κέηξα θαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά θαη 

εχινγα θαη λα ζηεξίδνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ ε παξάβαζε 

επηθέξεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ πεξηβάιινληνο. Ν ειεγθηήο δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα θαη βαξχηεηα ζηελ παξνρή νξζήο πιεξνθφξεζεο θαη νδεγηψλ, 

ηάζζνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δάλ κεηά 

θ.ιπ., δελ γίλεηαη. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 48 

 Δπίζεο, ιέεη, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε λα κελ εμνπζελσζεί θαη ην 

νηθνλνκηθφ ζηάηνπο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ 

εμνπζελσζεί. 

 Νκσο, απηφ ην πξάγκα, ην πιαίζην πνπ ζαο ην είπα αθξνζηγψο ηψξα, δελ 

ην εθαξκφδνπλ νη πεξεζίεο. Γηα πνην ιφγν; Γηφηη ππάξρνπλ δχν ηξεηο 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο, κία απφ απηέο, ζαο ηε δηαβάδσ: 

 Κε απφθαζε ηνπ θαζ' χιελ αξκφδηνπ πνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκίαο εμεηδηθεχνληαη ηα κέηξα θαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξίδνληαη νη 

δηαδηθαζίεο επηβνιήο κέηξσλ ή θπξψζεσλ, νξίδνληαη ηα πξφζζεηα κέηξα θαη πνπ 

δελ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη νη φξνη επηβνιήο ηνπο θαζψο θαη 

άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

 Απηφ ινηπφλ, εάλ πάηε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα απφ ην έληππν πνπ ζαο 

έρσ δψζεη, νξίδεη ζαλ πξνζεζκία γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, γηα λα βγεη απηή ε 

ππνπξγηθή απφθαζε νξίδεη 24 κήλεο. Δδψ ινηπφλ λα παξέκβεη ην Δπηκειεηήξην 

κε έλα έγγξαθφ ηνπ, κπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε, λα ην θηηάμνπκε, πνπ λα 

ιέεη φηη, θχξηνη, εκείο νη επηρεηξήζεηο ζηελ θξίζε απηή ρεηκάδνληαη θαη δελ 

κπνξνχλ λα είλαη έξκαην ηεο απζαηξεζίαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. 

Ξαξαθαινχκε απηή ε απφθαζε λα κελ έρεη απηφ ην πεξηζψξην αιιά λα 

θνηηάμεηε κέζα ζηηο δηαδηθαζίεο ζαο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ζαο λα εθδνζεί ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Δη δπλαηφλ ζε έλα δχν κήλεο.  

 Απηά πεξί ειέγρσλ πνπ ιέγακε. Θαη πάκε ζηηο ρξήζεηο γεο, λα ζαο πσ 

πνιχ γξήγνξα ηα πεξλάσ γηαηί Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είζαζηε, άκα ζέιεηε απηά 

λα ηα αλαιχζνπκε ζε θάπνηα εθδήισζε, ηα αλαιχνπκε, έηζη; Ξνιχ γξήγνξα. 

 Δρεη δεκηνπξγήζεη κηα αλαηαξαρή ζε πάξα πνιιέο επηρεηξήζεηο ην 

γεγνλφο φηη φπσο είπακε ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ηδξχνληαη ζε πεξηνρέο 

γεληθήο θαηνηθίαο. Βάδεη ζαλ φξν, νη θαηλνχξηεο ρξήζεηο γεο φρη κφλν λα είλαη 

γεληθήο θαηνηθίαο αιιά θαη ην εξγαζηήξην, βάδεη έλαλ πξφζζεην φξν πνπ είπακε 
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φηη επαγγεικαηηθφ εξγαζηήξην είλαη κέρξη 37KW θηλεηήξην, κέρξη 70KW ζεξκηθή, 

αιιά ιέεη επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα κέρξη 400 η.κ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

δφκεζεο. Γειαδή δελ κπνξεί ην επαγγεικαηηθφ εξγαζηήξην λα είλαη ζε 

κεγαιχηεξα ηεηξαγσληθά. Νπσο επίζεο απηφ αληηκεησπίδεηαη σο έλα βαζκφ. 

Δθείλν πνπ έρσ δεη θαη δεκηνπξγεί δήηεκα θαη πξφβιεκα είλαη φηη ιέεη ζε Γεληθή 

Θαηνηθία θαη ζε πνιενδνκηθά θέληξα δελ επηηξέπνληαη νη απνζήθεο κε θσδηθφ 

20.1 θαηά ην δηάηαγκα. Νκσο, ην 20.1 είλαη νη απνζήθεο πνπ ππάγνληαη ζηε 

βηνκεραληθή λνκνζεζία. Νη απνζήθεο πνπ απνζεθεχνπλ θάπνηα πξάγκαηα θαη 

έρνπλ θη έλα κεράλεκα δίπια, ην νπνίν θάλεη ζπζθεπαζία, ρσξίο ηελ αιινίσζε 

ηνπ πξντφληνο. Γειαδή θαληαζηείηε φηη έρεηε ρχκα θάπνην πξντφλ θαη ην 

ζπζθεπάδεηε, ην βάδεηε ζε παθέηα θ.ιπ.. Απηή ε απνζήθε, λα ζαο ην δηαβάζσ 

απφ ην λφκν πνηεο δελ επηηξέπνληαη θαζφινπ ζηε γεληθή θαηνηθία θαη απηφ 

ζπληζηά έλα δήηεκα. Απνζήθεο είλαη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ζηεγαζκέλνη ή κε, 

πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγνζηαζηαθψλ ρψξσλ, γηαηί αλ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ 

εξγνζηαζηαθφ ρψξν πάλε καδί κε ηελ ππφινηπε κνλάδα, πνπ βξίζθνληαη εθηφο 

εξγνζηαζηαθψλ ρψξσλ θαη δηαζέηνπλ κφληκα εγθαηεζηεκέλν κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη νη - πξνζέμηε, θαη δηαζέηνπλ 

κφληκα εγθαηεζηεκέλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Πηακαηάσ εδψ. Γειαδή κηα απνζήθε πνπ έρεη κηα γεξαλνγέθπξα θαη κεηαθέξεη 

θάπνηα πξάγκαηα, θηβψηηα θ.ιπ., κπνξεί λα πεη ε αληίζηνηρε Γηεχζπλζε ή ε 

Ξνιενδνκία, είλαη κηα απνζήθε κε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη επνκέλσο δελ 

ηδξχεηαη ζηε Γεληθή Θαηνηθία, ελψ κέρξη ζήκεξα ηδξπφηαλε, έηζη; 

 Δπίζεο θαη πνηεο άιιεο ππάγνληαη εθεί. Απνζήθεπζε θαη ζπζθεπαζία, 

αλαζπζθεπαζία πιηθνχ κε ρξήζε θαηάιιεινπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ρσξίο 

παξαγσγή λένπ πξντφληνο. Απηφ πνπ ζαο έιεγα. Απνζήθεπζε επθιέθησλ, 

δηαβξσηηθψλ, νμεηδσηηθψλ ή ηνμηθψλ νπζηψλ. Απηφ έηζη θη αιιηψο δελ ζα 

πέξλαγε δηφηη απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν. Ζ θαηάςπμε θαη ζπληήξεζε εππαζψλ 

πξντφλησλ. Ζ απνζήθεπζε πγξψλ ή αεξίσλ θαπζίκσλ θαη βηνκεραληθψλ ή 

ηαηξηθψλ αεξίσλ, ην θαπζίκσλ ην θαηαιαβαίλσ, ηα βηνκεραληθά ή ηαηξηθά αέξηα 
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ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη ζε κηα απνζήθε θαη κέζα ζηελ πφιε γηα λα 

εμππεξεηνχληαη νη άιιεο βηνηερλίεο. Θαη επίζεο ε απνζήθεπζε, δηαινγή θαη 

κεραληθή επεμεξγαζία γηα αλαθχθισζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε ππαίζξηνπο ή 

ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο.  

 Δπνκέλσο, ηη θαηλνχξην αξλεηηθφ πξνζζέηεη ε ζπγθεθξηκέλε; Δίλαη ε 

απαγφξεπζε απηψλ ησλ απνζεθψλ ζε γεληθή θαηνηθία θαη ν πεξηνξηζκφο ζηα 

ππφινηπα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ησλ 400 η.κ. Νκσο, ππάξρεη θη έλα ζεηηθφ 

ζηνηρείν ζ' απηή ηελ ηζηνξία. Δίλαη φηη απηφο ν λφκνο ηζρχεη εθφζνλ έρνπκε 

θαηλνχξην Ξνιενδνκηθφ Πρέδην, έηζη; Γειαδή ζηνλ Ξεηξαηά θαη νπνπδήπνηε 

αιινχ εθφζνλ δελ αιιάμεη ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην εθαξκφδεηαη ε παιηά 

θαηάζηαζε θαη φζν δελ έρεη αιιάμεη νη άδεηεο εθδίδνληαη κε ην παιηφ θαζεζηψο 

πνπ επηηξέπεη φια απηά ηα πξάγκαηα. Θαη θπζηθά φηαλ ζα αιιάμεη δελ ζεκαίλεη 

φηη ηα πθηζηάκελα ζα απνκαθξπλζνχλ. Θα εμαθνινπζήζνπλ λα παξακέλνπλ.  

 Γειαδή, ζηνλ Ξεηξαηά γηα παξάδεηγκα εάλ δελ αιιάμεη ην ΓΞΠ 

εμαθνινπζείηε λα εθαξκφδεηε ην πξνεγνχκελν πνπ δελ έρεη απηνχο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζαο είπα πξνεγνπκέλσο. Δρεη δεκηνπξγήζεη απηφ κηα 

ζεκαληηθή αλαηαξαρή ζε κηά ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ, 

ηδξχνληαη ζαλ επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα αιιά έρνπλ ζηελ αλάγθε ηνπο 

κεγάινπο ρψξνπο θ.ιπ., θαη πνπ ηα 400 η.κ. δελ ηνπο θηάλνπλ. 

 Απηά πξνο ην παξφλ. Γπζηπρψο, δελ βιέπσ θάπνηνλ απφ ηνπο θπξίνπο νη 

νπνίνη ελδηαθεξφληνπζαλ θαη ππήξρε ζαο ιέσ κηα αλαηαξαρή πεξί ησλ ρξήζεσλ 

γεο. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε. Γηα ηνπο ειέγρνπο ηα είπακε, γηα ην πξψην ζέκα 

ηα είπακε, νινθιεξψζακε λνκίδσ. Αλ ππάξρνπλ ηίπνηα παξαηεξήζεηο ή 

εξσηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, γηα λα ην θιείζνπκε. (παξέκβαζε εθηφο 

κηθξνθψλνπ) 

 Λα ζαο πσ, φρη κφλν γηα ηα πθηζηάκελα αιιά θαη γηα ηα θαηλνχξηα πνπ 

ηδξχνληαη ηψξα ηζρχεη ην παιηφ, φζν ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην δελ έρεη 

αιιάμεη. Ηδξχνληαη θαλνληθά δειαδή επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα. Θαη φηαλ ζα 
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αιιάμεη ηζρχεη γη' απηά πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηδξπζνχλ απφ 'θεη θαη πέξα. 

Γειαδή ην Ξνιενδνκηθφ δηάηαγκα ζα ιέεη φηη εδψ είλαη Γεληθή Θαηνηθία. Αιιά 

φηαλ ζα είλαη θαηλνχξην πνιενδνκηθφ δηάηαγκα κεηά ηε δεκνζίεπζε πνπ ζα έρεη 

δεκνζηεπζεί απηφ, ζα πεγαίλεηε λα ζαο εγθξίλνπλ έλα επαγγεικαηηθφ 

εξγαζηήξην θαη ζα ιέηε, πφζα ηεηξαγσληθά είλαη; 450. Ιππνχκαζηε, κφλν ζηα 

400. Θαηλνχξην Ξνιενδνκηθφ θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζέινπλ λα 

ηδξπζνχλ απφ 'θεη θαη πέξα.  

 Ινηπφλ, επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δλα ιεπηφ. Ξαηδηά, ζέιεη θάπνηνο λα πεη θάηη; Ξξφεδξε, 

ζέινπκε ηίπνηε άιιν; Λα πσ θη εγψ δπν θνπβέληεο ζρεηηθά κε ηε Θεζζαινλίθε 

θη φια απηά, έλα ιεπηφ. 

 Θαιεζπέξα θη απφ κέλα, ζπλάδειθνη. Ξαίξλνληαο πάζα απφ ηνλ θ. 

Ιεηβαδάξν θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο εδψ πνπ πήξαλ ην ιφγν γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε βηνηερλία ην πφζν δχζθνια πεξλάκε είλαη γεγνλφο. 

Γλσξίδνπκε φινη θαιά φηη ε αηκνκεραλή ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο καο 

είλαη ε βηνηερλία. Θαλέλαο δελ ην ακθηζβεηεί. Ξαξ' φια ηαχηα, γίλνληαη θάζε 

είδνπο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα παζνγέλεηα θαη λα κελ πξνρσξήζεη 

ε βηνηερλία πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ζέζεηο εξγαζίαο, θαηλνηνκία, αλάπηπμε.  

 Δίλαη γεγνλφο φηη ηηο εηζεγήζεηο πνπ έθαλε ν θ. Ιεηβαδάξνο ζήκεξα, πνπ 

καο δηεπθνιχλεη ψζηε λα δψζνπκε κε ππνκλήκαηα ζην πνπξγείν πξνθεηκέλνπ 

λα απνιάβνπκε θάπνησλ πιενλεθηεκάησλ, είλαη πνιχ ζεηηθφ γηα κέλα.  

 Δλ πάζε πεξηπηψζεη, πξέπεη λα θαηαιάβνπλ νη δηνηθνχληεο απηή ηελ 

ρψξα φηη δελ πξέπεη λα εμαληινχλ φιε ηελ απζηεξφηεηά ηνπο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Δίλαη γεγνλφο φηη απν ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν πεγαίλνπκε 

θαη αληί ελ φςεη θξίζεο λα καο δηεπθνιχλνπλ, καο επηβαξχλνπλ κε πξφζζεηα 

κέηξα φπσο ην ζεκεξηλφ, θ. Ιεηβαδάξν γηα ηηο ρξήζεηο γεο θαη γεληθφηεξα, γηα 

φια ηα πξνβιήκαηα. 
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 Γηα ηε Θεζζαινλίθε είλαη γεγνλφο, φπσο ζαο είπε θαη ν Ξξφεδξνο, φηη 

ππήξρε ζπκκεηνρή. Βέβαηα, ζα κπνξνχζε λα ππήξρε θαη πην κεγάιε. Δίλαη 

γεγνλφο φηη ε παξνπζία καο ήηαλ πάξα πνιχ θαιή εθεί θαη εδψ πνπ ηα ιέκε 

είλαη θάηη αληαπνδνηηθφ, είλαη θάηη θαιφ πνπ δίλεη ην Δπηκειεηήξην ζηα κέιε 

ηνπ. Θαιφ ζα εηλαη λα ππάξμεη θαη κηα πξνέθηαζε θαη ζε άιιεο εθζέζεηο, 

Ξξφεδξε, γηαηί πξαγκαηηθά απηφ δίλνπκε πξνο ην παξφλ ζηα κέιε καο θαη 

ζεσξψ φηη ηνπ ρξφλνπ ίζσο ζα είλαη θαιχηεξα. Θα είλαη πην θαιχηεξε ε 

νξγάλσζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρνπ ρξφλνπ είπακε, δψζακε ην ιφγν καο, ηα ηξία Βηνηερληθά 

Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο, δειαδή ην δηθφ καο, ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο, λα θάλνπκε έλα κεγάιν πεξίπηεξν, δειαδή λα εηλαη έλα 

πεξίπηεξν ησλ Βηνηερληθψλ Δπηκειεηεξίσλ. Θαη ηα ηξία δειαδή καδί, απηφ 

είπακε γηα ηνπ ρξφλνπ. Ζηαλ πξφηαζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, 

δερζήθακε θη εκείο, λα θάλνπκε θάηη κεγάιν θαη σξαίν.  

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ξνιχ σξαίν. Θαιή ζαο λχρηα, ινηπφλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ: ΑΝΓΡΙΑΝΟ ΜΙΥΑΛΑΡΟ 
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