
  
Δ.Π.Δ. 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΕI - ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΦΩΝΗΕI ΠΡΑΚΣIΚΩΝ  ΗΛΕΚΣΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑIΑ ΚΕIΜΕΝΩΝ  ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΚΣΤΠΩΕΙ 

ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟΤ 21    15561 ΧΟΛΑΡΓΟ  ΣΗΛ. 2106548568  2106548667   FAX  2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 

 

 

 

ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ 

 

 

ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ 
 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΣIΚΑ ΤΝΔΓΡIΑΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ 

 
ΤΝΔΓΡIΑΗ ΣΗ 13ης.5.2019 

 

  



  



 

ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ 
 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ  

 

 

 

 

ΠΡΑΚΣIΚΑ ΤΝΔΓΡIΑΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ 

 
ΤΝΔΓΡIΑΗ ΣΗ 13ης.5.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔIΜΔΝΟΤ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη 
 
ΦΩΣΟΔΚΣΤΠΩΗ:  Δ.Π.Δ. 



 



Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Α 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ 

σνεδρίαζη ηης 13ης Μαϊοσ 2019 

Ημέρα Γεσηέρα και ώρα 18:30 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ΑΝΓΡΙΑΝΟ ΜΙΥΑΛΑΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 6 

 

 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 13εο ΚΑΦΝ 2019    7 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ    ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ    ΓΑΛΔΕΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΚΑΡΘΗΝΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ   ΓΟΝΚΞΝΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ    ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΚΑΡΘΑΗΝΠ    ΙΗΝΠΖ ΑΛΡΗΓΝΛΖ 

ΚΞΑΙΘΑΚΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ    ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΑΛΓΟΗΑΛΝΠ 

ΚΞΟΔΓΗΑΛΛΖ ΔΙΔΛΖ    ΚΝΓΑΡΠΝ ΞΖΛΔΙΝΞΖ 

ΛΗΘΝΙΑΘΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ   ΛΑΠΡΝ ΓΖΚΖΡΟΑ 

ΛΡΝΟΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΣΗΥΡΖΠ ΚΑΟΗΝΠ 

ΞΑΞΑΖΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΞΑΞΑΚΑΛΥΙΖΠ-ΛΡΝΕΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΞΑΞΑΠΡΑΚΑΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΞΔΟΖΦΑΛΝ ΘΙΔΑΛΘΖ 

ΠΗΒΗΠΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ 

ΠΥΡΖΟΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΦΑΛΝΟΓΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΣΟΠΗΘΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΤΑΟΟΑΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΑΠΟΝΣΔ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ    ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΘΑΙΝΓΔΟΝΞΝΙΝΠ ΠΡΑΟΝΠ   ΑΛΡΞΑΠ ΕΑΛ-ΡΕΔΚΗΙ 

ΘΑΛΑΘΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ    ΒΑΠΗΙΑΡΝ ΗΥΑΛΛΑ 

ΘΑΟΑΘΑΡΠΑΛΖ ΑΛΡΥΛΗΑ    ΘΑΡΠΥΟΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 8 

ΘΑΟΝΛΗΑΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ    ΚΞΗΠΡΑΟΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΙΓΔΟΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ     ΛΗΑΟΣΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

ΚΝΠΡΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΝΟΙΥΦ ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΠΑΚΗΥΡΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΞΝΙΝΠ ΕΑΣΑΟΗΑΠ 

       ΟΝΠΠΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 

 

 

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         

  

ΑΡΙΣΙΝΓΗΝ ΜΔΛΗ 

ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ     ΞΑΙΙΑΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΘΑΙΙΗΝΛΡΕΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ     ΡΠΑΛΡΕΑΟΗΓΖΠ ΛΑΞΝΙΔΥΛ 

 

ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ 

ΚΑΟΝΓΔΛΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 13εο ΚΑΦΝ 2019    9 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρνπκε πάξα πνιιά ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη απηφ 

γίλεηαη ιφγσ ησλ εθινγψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Νινη έρνπλ εγθαίληα, ηα 

εθινγηθά θέληξα θαη νη ππνςήθηνη Γήκαξρνη θαη φια απηά θαη δελ ππάξρεη 

ηδηαίηεξε ζπκκεηνρή, γη' απηφ δελ βάιακε πνιιά ζέκαηα, γηαηί καο είπαλ ήδε, 

καο ελεκέξσζαλ πνιινί ζπλάδειθνη φηη ζα πάλε ζε θάπνηα εγθαίληα ή έρνπλ 

ζπγγελείο θαη θίινπο πνπ είλαη ππνςήθηνη. 

 

ΘΔΜΑ 2ο Η.Γ. 

 

ύναψη νέας ζύμβαζης με ηη δικηγόρο Αθηνών, κα Αναζηαζία Υίηοσ, 

για ηην εκπόνηζη μελέηης ηων μεηαρρσθμίζεων ηοσ ζσζηήμαηος 

κοινωνικής αζθάλιζης και επιζήμανζη ηων δσναηοηήηων θωράκιζης 

ηων αζθαλιζηικών δικαιωμάηων ηων μελών ηοσ ΒΔΠ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αξα, ινηπφλ, δελ βάιακε νπζηαζηηθά ζέκαηα - ζα ζαο θάλσ κηα 

ελεκέξσζε γηαηί έρνπλ πξνθχςεη πνιιά ζέκαηα θαη έρνπλ γίλεη πνιιέο δξάζεηο 

κεο ζην δηάζηεκα απηφ, αιιά ζέισ λα ζαο ζπζηήζσ κηα θαηλνχξηα, ηελ 

θαηλνχξηα καο λνκηθή ζχκβνπιν, ε νπνία είλαη ζηε ζέζε ηνπ Σξηζηνδνπιέιιε 

πνπ είρακε ζηα αζθαιηζηηθά ζέκαηα. Δίλαη ζπλεξγάηηο ηνπ θ. Σξηζηνδνπιέιιε, ν 

θ. Σξηζηνδνπιέιιεο πήγε ζε κία ζέζε ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζε κία πνιχ 

θαιή ζέζε θαη παξαηηήζεθε ζηελ νπζία απφ ηελ εμάζθεζε ηεο δηθεγνξίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη κπήθε πιένλ ζηελ ηξάπεδα θαη καο ζχζηεζε ηελ θπξία, ε 

νπνία ζα είλαη πιένλ ζηε ζέζε ηνπ θαη είπακε, θάλακε κηα πξφηαζε λα έξρεηαη 

ζε θάζε Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, λα είλαη εδψ κία ψξα πξηλ θαη εάλ έρεηε 

ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα κε αζθαιηζηηθά ζέκαηα ή ζέινπλ 

ελεκέξσζε ζα είλαη εδψ πέξα, ζα ηα πεγαίλεη ζην γξαθείν, ζα ηνπο ελεκεξψλεη 
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γηα φ,ηη αθξηβψο πξνθχπηεη ή θη εκείο νη ίδηνη νη ζχκβνπινη αλ έρνπκε θάπνηα δηθά 

καο ζέκαηα ή φπσο είλαη ν θ. Σηψηεο πνπ είλαη θνξνηερληθφο θαη ζέηεη ζέκαηα 

πνπ δνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη ηαπηφρξνλα ζα καο ελεκεξψλεη θαη ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην γηα φ,ηη πξνβιήκαηα ππάξρνπλ, φ,ηη ζέκαηα ηξέρνπλ ζε αζθαιηζηηθά, 

ζηελ θαηλνχξηα λνκνζεζία ή πξνηάζεηο θαη λα καο θάλεη θαη πξνηάζεηο γηα λα 

κπνξνχκε λα ζηέιλνπκε πξνο ηα πνπξγεία γηα λα βειηησζεί απηφ, λα ππάξρεη 

κηα βειηίσζε ζε φ,ηη αθνξά ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο καο θαη 

εξγνδνηηθέο καο εηζθνξέο. 

 Θαηαξρήλ, λα ζαο δψζνπκε ην ιφγν, αλεβείηε ζην βήκα λα ζαο 

γλσξίζνπλ θαη νη ζπλάδειθνη. Δίκαζηε ιίγνη, ηελ άιιε θνξά ζα είκαζηε 

πεξηζζφηεξνη. Λα γλσξηζηείηε, πείηε ην φλνκά ζαο. 

ΥΙΣΟΤ: Θαιεζπέξα, ιέγνκαη Σίηνπ Αλαζηαζία, είκαη δηθεγφξνο. 

 Παο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ ηηκή, γηα ηε ζπλεξγαζία. Δξρνκαη ζηε ζέζε 

ηνπ Πηάζε ηνπ Σξηζηνδνπιέιιε, ηνπ ζπλαδέιθνπ. Παο επραξηζηεί θαη ζαο 

ζηέιλεη ραηξεηηζκνχο, δελ κπφξεζε λα παξεπξεζεί. 

 Δπραξηζηψ πνιχ θαη ειπίδσ λα ζαο βνεζήζνπκε κε ηα ζέκαηα, ζα 

ζπλερίζνπκε θαλνληθά ηε ζπλεξγαζία φπσο ήηαλ θαη πξηλ, ζα ππάξρεη 

ελεκέξσζε γηα ηα αζθαιηζηηθά, γηα ζέκαηα ησλ βηνηερλψλ, φ,ηη πξνθχπηεη ζα 

ππάξρεη απάληεζε. Θα είκαη εδψ θάζε δεχηεξε λνκίδσ Γεπηέξα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ην αλεβάζνπκε θαη ζην site καο θαη θπζηθά ζα θάλνπκε κία, 

απιψο ελεκεξψλνπκε πξψηα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ζ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ην 

πέξαζε, απιψο ελεκεξψλνπκε θαη παίξλνπκε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηελ θα Αλαζηαζία.  

 Νξίζακε ηελ κία κέξα, νξίζακε αθξηβψο θάζε δεχηεξε Γεπηέξα ηνπ κήλα 

πνπ έρνπκε Γηνηθεηηθφ Ππκβνπιίνπ, ζα είλαη εδψ κία ψξα πην κπξνζηά απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ζα ελεκεξψλεη, φπνηνο ζέιεη ζα έξρεηαη ζα ελεκεξψλεη 
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θαη ηαπηφρξνλα ζηελ ψξα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα καο ελεκεξψλεη γηα 

δηάθνξα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Αλ ρξεηαζηεί ηψξα θαη ππάξρεη θάπνην ελδηαθέξνλ, έρεη δειψζεη ε θπξία 

φηη ζα είλαη εδψ. Γειαδή εάλ πξνθχπηνπλ θάπνηα άιια ζέκαηα, φ,ηη άιιν 

πξνθχπηεη ζα είλαη δίπια καο. Αιιά επεηδή δελ ππάξρεη πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή, 

είλαη 4-5 πνπ ξσηάλε, ζα ην έρνπκε κηα θνξά ην κήλα γηα λα κελ ηαιαηπσξνχκε 

ηελ θπξία λα έξρεηαη θαη λα κελ βιέπεη θαη θαλέλαλ, είλαη θξίκα.  

 Απηφ απιψο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην φινη ζα έρνπκε ζέκαηα λα πνχκε ή 

κέιε καο ζα ηα θαινχκε εθείλε ηελ εκέξα λα έξρνληαη. Αλ θάπνην ζσκαηείν 

ζέιεη κηα ηδηαίηεξε ζπλάληεζε, αλ θάπνην ζσκαηείν ζέιεη θάπνην, έρεη πξνθχςεη 

θάπνην ζέκα, ζα είλαη ζηε δηάζεζε θπζηθά θαη ην ηειέθσλν ζα ππάξρεη λα 

ελεκεξψλεη έλα ζσκαηείν ή θάπνην θνξέα πνπ είλαη κέιε καο.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ξξφεδξε, ν θαζέλαο εδψ κέζα έρνπκε έλα ζχλδεζκν, έλα 

ζχιινγν, έλα ηέηνην. Ν θαζέλαο πνπ ζα ζέιεη, κέινο καο ή θάπνηνο γλσζηφο 

έξρεηαη θαη ξσηάεη ηα πάληα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρψξα, θάληε καο κηα ελεκέξσζε γηα ηηο 120 δφζεηο πεξίπνπ, φ,ηη 

αθνξά ηνπο εξγαδφηεο θαη ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη πνηνπο πηάλεη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΥΙΣΟΤ: Απηφ είλαη ζεκεξηλφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είκαζηε ζπληαμηνχρνη εδψ. Πην ΘΑΞΖ είλαη νη ζπληαμηνχρνη. 

Δδψ γηα καο πνπ είκαζηε ελεξγνί. Γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ζην ΘΑΞΖ.  

ΥΙΣΟΤ: Γηα ηηο 120 δφζεηο ην ζρέδην λφκνπ έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή. Θα 

ςεθηζηεί ινγηθά αχξην, ζήκεξα είλαη ζε ζπδήηεζε. Ξεξηιακβάλεη εξγνδφηεο, 

αζθαιηζκέλνπο, λνκηθά πξφζσπα, θπζηθά πξφζσπα βεβαίσο. Θνηηάμηε, αξρηθά 

ηψξα είλαη ζε ζπδήηεζε, νπφηε δελ ππάξρνπλ αθφκα εγθχθιηνη εξκελεπηηθέο γηα 

λα δνχκε αθξηβψο ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο. Γελ έρεη αλνίμεη αθφκα ε 
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πιαηθφξκα γηα ηελ ππνβνιή. Απφ ηελ Ξαξαζθεπή ινγηθά ζα αλνίμεη ε 

πιαηθφξκα εάλ δελ ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα. Δληάζζνληαη θαη νη εξγνδφηεο. 

 Θέιεηε θάηη ζπγθεθξηκέλν λα κάζεηε; Αλ ζέιεηε λα πξνεηνηκάζνπκε θαη 

θάηη, φηαλ ζα είλαη ζε ιεηηνπξγία πιένλ ε ξχζκηζε γηα λα ζαο ελεκεξψζνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αξα, ινηπφλ, ζην επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα έρνπκε 

πεξηζζφηεξα.  

ΥΙΣΟΤ: Λα έρνπκε θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ιεπηνκέξεηεο. Δηνηκάζηε κία παξνπζίαζε, λα θάλνπκε κία, 

δειαδή ην επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα έρεηε κηζή ψξα λα ελεκεξψζεηε ην 

ζψκα, ζα είλαη θαη πεξηζζφηεξν.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ξξφεδξε, δελ είλαη κφλνλ νη 120 δφζεηο. Θέινπλ λα πεξάζνπλ 

θαη πνιχ ζνβαξά εξγαζηαθά ζέκαηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν μέξσ, ην μέξσ. Γη' απηφ ιέκε αθξηβψο κία ελεκέξσζε. Απηφ κε 

ηηο απνιχζεηο ηη αθξηβψο γίλεηαη;  

ΥΙΣΟΤ: Κε ηελ αηηηνινγία. (Γηάινγνη εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Λαη, φ,ηη ζέιεηε κπνξείηε λα κνπ πείηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Παο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ.  

ΥΙΣΟΤ: Δγψ ζαο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο ζπλάδειθνο λα ηνπνζεηεζεί επ' απηνχ γηα ηελ 

θπξία; Νρη. Υξαία.  

 Άξα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επηθπξψλεη ηελ απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ζπλεξγαζία κε ηελ θα Σίηνπ Αλαζηαζία, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ 

ήηαλ ζε ηζρχ γηα ηνλ θ. Σξηζηνδνπιέιιε. 
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ΘΔΜΑ 4ο Η.Γ. 

 

Ανακοινώζεις. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ζαο πνχκε ηη θάλακε ηνλ πεξαζκέλν κήλα. Ν θ. Γξακκαηέαο 

έρεη ην ιφγν. 

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θαιεζπέξα ζαο. Θα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηηο ελέξγεηεο 

πνπ θάλακε απφ ηηο 8/4/2019 έσο ζήκεξα, 13/5. 

 1. Δίρακε ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Θεληξηθήο Δλσζεο 

Δπηκειεηεξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Οφδν, ηελ Ξαξαζθεπή θαη ην 

Πάββαην 12 θαη 13 Απξηιίνπ. Ζηαλ ν Ξξφεδξφο καο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δθεί ηέζεθαλ πάξα πνιιά ζέκαηα, εηδηθά γηα ηελ θαηλνχξηα 

λνκνζεζία πνπ γίλεηαη, ην νπνίν φκσο δελ πήξακε θαη ηδηαίηεξεο απνθάζεηο θαη 

αλαγθάζηεθαλ φια ηα Δπηκειεηήξηα λα θάλνπκε έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ζηελ 

Αζήλα πιένλ γηαηί έρνπλ πξνθχςεη πάξα πνιιά ζέκαηα φ,ηη αθνξνχλ ην ΓΔΚΖ. 

 Δκείο έρνπκε, φια ηα Δπηκειεηήξηα πξνηείλνπλ θάηη, ην ζέκα είλαη φηη 

απηφ πνπ ήηαλ - ζα θιείζσ εδψ ην κηθξφθσλν ιηγάθη. (κηθξφθσλα εθηφο 

ιεηηνπξγίαο) 

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ινηπφλ, ζπλερίδνπκε ζηα ζέκαηα. 

 Ρν δεχηεξν ζέκα είλαη ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ ηνπ Βηνηερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ, ην είπακε. 

 Ππκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο ζηελ 1ε Γηεζλή Δθζεζε Ascen.tec 

2019. Δίρακε ηελ νκηιία ηνπ Ξξνέδξνπ καο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θάπνηνη ζπλάδειθνη, απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηα αζαλζέξ είραλ 

10 ρξφληα λα θάλνπλ κηα έθζεζε. Θάλαλε κηα πάξα πνιχ σξαία έθζεζε ζην MEC 
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Ξαηαλίαο. Δθεί είρακε θαη ηνπνζέηεζε, νκηιία δηθηά καο θαη πήγακε θαη πάξα 

πνιχ θαιά. Ζηαλ ν Ξεηξφπνπινο γηα ηα αζθαιηζηηθά ζέκαηα, ήηαλ απφ ηε Λέα 

Γεκνθξαηία ν Θενράξεο θαη ήηαλ έλα σξαίν πάλει θαη θάλακε κηα πνιχ θαιή 

ζπδήηεζε θαη είρε πνιχ κεγάιε αληαπφθξηζε απφ κέιε, ήηαλ γεκάην απφ θάησ 

ην αθξναηήξην θαη είρακε κηα πνιχ θαιή παξνπζία σο Δπηκειεηήξην ζέηνληαο ηα 

ζέκαηα φηη εκείο είκαζηε νη άλζξσπνη νη νπνίνη πιεξψλνπκε ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο θαη φζνη είκαζηε ζπλεπείο θαη σξαία, ζέινπκε θη εκείο θάπνηα ηδηαίηεξε 

κεηαρείξηζε ηνπ είπακε ηνπ Ξεηξφπνπινπ. Γειαδή, απηή ηε ζηηγκή πνιχ θαιά 

λα θάλεηο δφζεηο, λα αθαηξέζεηο πξφζηηκα θη φια απηά, αιιά απηνί πνπ ήηαλ 

ζπλεπείο, απηνί πνπ πξαγκαηηθά, γηαηί... (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Λαη, αιιά έλαο πνπ είλαη ζπλεπήο φκσο, δελ κπνξείο λα δψζεηο έλα 

θίλεηξν ζε έλα ζπλεπή άλζξσπν; Γειαδή απηφο πνπ είλαη ζπλεπήο θαη πιεξψλεη 

ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηη ζα θάλεηο; (παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ-

δηάινγνη) 

 Ινηπφλ, πάκε ζην επφκελν ζέκα. 

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ππλερίδνπκε. Ρέηαξην ζέκα. Δίρακε ζπλάληεζε ηεο 

Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηε Γεπηέξα 8 Απξηιίνπ κε ηνλ Γξακκαηέα Ξαξαγσγηθψλ 

Ρνκέσλ ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο θ. Γηάλλε Κπξαηάθν θαη ηνλ αλαπιεξσηή 

Γξακκαηέα θ. ςειάληε Ρζνχξν. Πηε ζπλάληεζε ηέζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ησλ 

βηνηερληθψλ θιάδσλ ηεο ρψξα καο. Δπίζεο, θαηαζέζακε ηηο πξνηάζεηο καο σο 

Δπηκειεηήξην ζην ηκήκα ηνπ Ξαξαγσγηθνχ Ρνκέα.  

 Δίρακε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε. Ξξφεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζηαλ κηα πάξα πνιχ σξαία, ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε. Θέζακε 

πάξα πνιιά πξάγκαηα ηα νπνία θαη δελ ηα γλψξηδαλ θη απηνί, ηνπο βνεζήζακε 

πάξα πνιχ. Ρνπο θάλακε θαη γξαπηψο ηηο πξνηάζεηο καο θαη έρνπκε κηα πάξα 

πνιχ θαιή ζπλεξγαζία θαη απηνί βάδνπλ πνιιά πξάγκαηα ζην πξφγξακκά ηνπο, 
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ηα νπνία δελ ηα γλψξηδαλ, εηδηθά γηα ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηε κηθξνκεζαία, ην 

παξαγσγηθφ θνκκάηη. Γειαδή ηνλίζακε πάξα πνιχ ηελ έιιεηςε ηερληηψλ, 

ηνλίζακε πάξα πνιχ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε φηη πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί θαη 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ηερλίηεο γηαηί κέζα απφ ηελ παξαγσγή θαη απφ ηελ ηέρλε 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο φρη ακεηβφκελεο 300 θαη 400 επξψ, 

πνιχ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη φπσο είλαη θαη πεξηδήηεηνη ζήκεξα νη ηερλίηεο 

θαζεκεξηλά εκείο αληηκεησπίδνπκε ην πξφβιεκα πνπ καο δεηάλε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ θαη πξαγκαηηθά δελ κπνξνχκε λα θαιχςνπκε θακία ζέζε. Δγψ 

πξνζσπηθά δελ κπνξψ λα θαιχςσ. Δκέλα θαζεκεξηλά κνπ δεηάλε αλζξψπνπο 

πνπ λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη, πηζηνπνηεκέλνη γηα δνπιεηά θαη δελ κπνξψ λα βξσ 

θαλέλαλ.  

 Απηφ κνπ ζπκίδεη άιιεο επνρέο, πνιχ άιιεο επνρέο, πνπ ςάρλαλε 

απεγλσζκέλα - λαη, δελ ππάξρνπλ, δπζηπρψο. Δληάμεη, απηφ είλαη ην πξφβιεκα, 

είλαη κεγάιν πξφβιεκα.  

 Ινηπφλ, γηα λα ην θιείζσ κηα θαη θαιή κε ηηο επηζθέςεηο, ήξζε ν Γήκαξρνο 

Ξεηξαηά, ν Γηάλλεο ν Κψξαιεο, έκεηλε δχν ψξεο εδψ, ζέζακε πάξα πνιιά 

ζέκαηα. Δλεκεξψζεθε θη απηφο σο ππνςήθηνο Γήκαξρνο. Ζξζε ν θ. Κπειαβίιαο, 

είλαη ν ππνςήθηνο ηνπ ΠΟΗΕΑ θαη είλαη θαη κάιηζηα, ζα είλαη πνιχ θαιφο 

ζπλεξγάηεο καο γηαηί είλαη θαζεγεηήο ζην Κεηζφβην Ξνιπηερλείν, θη απηφο πάξα 

πνιχ, ήηαλ θαη γλψζηεο ησλ πξαγκάησλ εηδηθά ζην θνκκάηη ην δηθφ καο, 

γλψξηδε πάξα πνιιά ζέκαηα θαη κπνξεί λα καο βνεζήζεη θαη κε ιίγα ιφγηα απηφ 

πνπ ζέισ λα πσ θαη ζα θιείζσ πάιη ην κηθξφθσλν. (κηθξφθσλα εθηφο 

ιεηηνπξγίαο). 

 Δίρε έξζεη θαη ν θ. Κπνπηζηθάθεο, είλαη ππνςήθηνο βνπιεπηήο ηεο Λέαο 

Γεκνθξαηίαο, έλα λέν παηδί, έλα πάξα πνιχ θαιφ παηδί. Θάλακε κηα πνιχ σξαία 

θνπβέληα. Καο ήξζε ν Αζαλαζηάδεο, εληάμεη, καο έρνπλ δεηήζεη θάπνηνη 

πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη ή δεκνηηθνί ζχκβνπινη. Δκείο, εληάμεη, άκα έρνπκε 
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Γηνηθεηηθή θαη ζέινπλ λα έξζνπλ, πνιχ επραξίζησο, θαιψο λα έξζνπλ λα 

γλσξηζηνχκε θαη ζηε δηάζεζή ηνπο θαη καθάξη λα είλαη δίπια καο κεηά. Κεηά ηηο 

εθινγέο, λα έρνπλ εθιεγεί θαη λα είλαη θαη δίπια καο.  

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ππλερίδνπκε ζην ζέκα πνπ αλαθέξακε θαη 

πξνεγνπκέλσο. Ππκκεηνρή ζην Ππέηζαζινλ κε ηελ ππεχζπλε ηεο νκάδαο 

Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη κέινο ηεο νκάδαο Γπλαηθείαο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, θα Κπξέγηαλλε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Κπξέγηαλλε ζην βήκα θαη λα ηεο δψζνπκε θαη πάιη 

ζπγραξεηήξηα. Φέξε θαη ηα κεηάιιηα εδψ λα ηα δνχκε. Λα κπνπλ ζηελ πξνζήθε 

καο φκσο, φρη...  

ΜΠΡΔΓΙΑΝΝΗ: Ινηπφλ, ην λεζί ήηαλ πάξα πνιχ δεζηφ, πνιχο θφζκνο. Ζ Βίθπ 

είρε θαλνλίζεη είρε φιεο ηηο θίιεο ηεο, φινπο ηνπο γλσζηνχο ηεο. Ηδηαίηεξε 

αλαθνξά απφ ηελ Θνπηαξέιε πνπ ήηαλ ππεχζπλε θαη ζην θνιπκβεηηθφ θνκκάηη 

ηνπ Παββάηνπ θαη ην ηξηαζιεηηθφ ηεο Θπξηαθήο θαη ζηνπο ηεξκαηηζκνχο θαη ζε 

φια θαη ππνζρεζήθακε φηη ζα έρνπκε θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνλ Νθηψβξε 

πνπ γίλεηαη ην Mini Marathon, πνπ έρεη εκηκαξαζψλην, 10 ρηιηφκεηξα θαη 

θνιπκβεηηθφ φπνηνο ζέιεη. Κα θαη ηψξα είρε δηεζλείο ζπκκεηνρέο πνιιέο. Θαη 

Γάιινη θαη Διβεηνί θαη φιε ε ειίη ησλ Διιήλσλ, Πνπβαηδφγινπ θαη φιε ε ειίη. 

Θαη πην πνιχ, ηνλ Νθηψβξε έρεη πην πνιχ θφζκν. Απηφ.  

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ επθαηξία. Α, έηξεμα θαη ηελ πξνεγνχκελε 

Θπξηαθή, είρακε ηξέμεη ζηνλ αγψλα Ιηκέλσλ πνπ γίλεηαη απφ ην ιηκάλη ησλ 

Κεγάξσλ θέηνο ζην ιηκάλη ηνπ Κεγάινπ Ξεχθνπ. Ρνπ ρξφλνπ είλαη αληίζηξνθα, 

απφ ην ιηκάλη ηνπ Κεγάινπ Ξεχθνπ ζην ιηκάλη ησλ Κεγάξσλ, ηεο Ξάρεο. Δίλαη 

10 ρηιηφκεηξα, είρακε θη εθείο παξνπζία, ήηαλ ν θ. Ξαπαζαλαζίνπ, δελ έηξεμε, 

έηξεμα κφλε κνπ. Ππκκεηείρε ελεξγά, έθαλε support. Λαη, ην support είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ζέισ λα πσ γηα έλαλ αζιεηή. Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη είρακε 

θαη ηελ πξνεγνχκελε Θπξηαθή, είρα ηξέμεη.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 13εο ΚΑΦΝ 2019    17 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή μέξεηο φιν ην κεραληζκφ, γηαηί δελ θάλνπκε έλαλ αγψλα 

εδψ ζηνλ Ξεηξαηά;  

ΜΠΡΔΓΙΑΝΝΗ: Απηφ είλαη εχθνιν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζχ έρεηο φινπο ηνπο αζιεηέο, κπνξείο λα θέξεηο κηα νκάδα. Νρη 

λα θνιπκπήζνπλ...  

ΜΠΡΔΓΙΑΝΝΗ: Νρη, λα είλαη ηξεμηκαηηθφ, πνδειαηηθφ, φ ,ηη ζέινπκε. Ν 

Ξεηξαηάο ελδείθλπηαη γηα... Ρα πάληα κπνξνχκε λα θάλνπκε, δελ καο δπζθνιεχεη 

θάηη ζ' απηφ. Θάιαζζα έρνπκε, δξφκνπο έρνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, Διέλε. 

ΜΠΡΔΓΙΑΝΝΗ: Θη εγψ επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ επθαηξία θαη γηα ηε ρνξεγία θαη 

ζηνπο επφκελνπο αγψλεο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρα κεηάιιηα είλαη δηθά ζνπ, ηα παίξλεηο ζπίηη ζνπ. 

ΜΠΡΔΓΙΑΝΝΗ: Νρη, εγψ ηα παξαρσξψ, έρσ κηα κεηαιιηνζήθε γεκάηε.  

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ππλερίδνπκε κε ην 8ν ζέκα: Γηνξγάλσζε ηνπ Ρξίθηλγθ νθ 

Κπίηηλγθ γηα ην Ξξφγξακκα Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ Ρνπξθία, 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 17 θαη 18/5/2019.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ φπσο μέξεηε, ην έρνπκε πεη, έρνπκε πάξεη έλα πξφγξακκα 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ Ρνπξθία, κε ηε Πκχξλε θαη κε κία πφιε 

ηεο Ηζπαλίαο. Δκείο απηή ηε ζηηγκή απηφ πνπ θάλνπκε, πξνβάιινπκε ηελ 

γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη έρνπκε κηα πνιχ θαιή νκάδα εδψ θαη πάξα 

πνιιέο γπλαίθεο. Νη γπλαίθεο ην πξνηείλαλε, νη γπλαίθεο ην πξνρψξεζαλ. Ζδε 

έξρεηαη ε νκάδα γηαηί είκαζηε θαη leader ζ' απηφ ην πξφγξακκα, έξρεηαη ε 

νκάδα ηελ Ξέκπηε εδψ, ζα θάλνπλ ηελ πξψηε εξγαζία, έξρνληαη απφ ηελ 

Ρνπξθία, ηελ Ηζπαλία θαη απφ ηε Θεζζαινλίθε, ππάξρεη κηα ζπλεξγαζία κε κηα 

ηδησηηθή εηαηξεία φκσο ζηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη, είλαη 

ζπλεξγάηεο καο, καο έδσζε ην πξφγξακκα. 
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 Βίθπ, έια ελεκέξσζε ιηγάθη. Λαη, είλαη ην ΠΔΓΔ, ν Πχλδεζκνο Γπλαηθψλ 

Δπηρεηξεκαηηψλ Διιάδνο, πνπ ζπκκεηέρεη εθεί ε Θιαίξε ε Ξεξεθάλνπ, δελ είλαη 

ζήκεξα εδψ, είλαη θη απηή ππνςήθηα φπσο μέξεηε, ε Θιαίξε, είλαη ζηνλ Αιηκν. 

Θαη είλαη έλα πξφγξακκα πάξα πνιχ θαιφ. (Γηάινγνη εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Ρε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηελ είρακε πάξεη, ην '11 ηελ πήξακε. Γελ 

είρακε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα θαη γη' απηφ ην Δπηκειεηήξηφ καο δελ ζπκκεηείρε 

πνηέ ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Απφ ην '11 θαη κεηά κπαίλνπκε ζηγά ζηγά, κε 

ηα ΡΝΞΠΑ, κε φια απηά, έρνπκε πάξεη αξθεηά πξνγξάκκαηα κηθξά, αιιά 

απνθηνχκε ζπλέρεηα εκπεηξία, απνθηήζακε εκπεηξία, ηψξα είκαζηε έηνηκνη λα 

κπαίλνπκε θαη ζε κεγαιχηεξα πξνγξάκκαηα θαη δηαθξαηηθά. Θαη παίξλνπκε ηα 

δηαθξαηηθά γηα λα κπνξέζνπκε λα βγνχκε πξνο ηα έμσ ιίγν θη εζείο. Γειαδή λα 

ζπκκεηέρεηε ζ' απηφ ην πξφγξακκα θάπνηεο, ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

λα ζπκκεηέρνπλ θάπνηεο γπλαίθεο, λα  ππάξρεη κηα ζπλεξγαζία πιένλ κε δξάζεηο 

ζηελ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζε άιια πξνγξάκκαηα, λα κπνχκε ζηγά ζηγά 

ζε κία δηαδηθαζία λα έρνπκε κηα εμσζηξέθεηα φινη καο.  

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ινηπφλ, ζπλερίδνπκε κε ην ηειεπηαίν, ην 9ν ζέκα πνπ 

πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζσ. 

 Καο έρνπλ ζηείιεη ιίζηα κε πιηθά πνπ δεηήζαλε γηα ην πνιπζπλέδξην ζηηο 

Ππέηζεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππκκεηέρνπκε ηψξα, γηαηί ιέκε πάιη γηα Ππέηζεο. Ρψξα είλαη έλα 

λεζί ην νπνίν απνθηήζακε ηειηθά κία επαθή θαη ιφγσ ηεο Βίθπο ηψξα πην πνιχ 

πνπ ήηαλ απφ εθεί, αιιά ην ζέκα είλαη φηη εθεί ππάξρεη φκσο κηα λενιαία, ήξζαλ 

ηα παηδηά ζηε Γηνηθεηηθή θαη καο πξνηείλαλε θαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είραλ 

έξζεη ηελ άιιε θνξά θαη είπαλ ηα παηδηά απηά, ηα νπνία θάλνπλ έλα παγθφζκην 

ζπλέδξην. Βίθπ, κπνξείο λα εμεγήζεηο αθξηβψο ηη είλαη απηφ; Δίλαη θαηλνηφκν.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δίλαη έλα πνιπζπλέδξην ην νπνίν θάλνπλ αλαβίσζε παιηψλ 

επαγγεικάησλ, κεηαπνηεηηθψλ επαγγεικάησλ. Απφ μπινπξγηθή... ην βνηζαισηφ 
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πνπ έρνπκε ζηηο Ππέηζεο, κειηζζνθνκία, γιππηηθή, δηάθνξα κέζα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξέξζη ήηαλ ζην Ηζξαήι, άιιεο ρξνληέο πάλε ζηε Λέα Εειαλδία. 

Ξάλε παληνχ, ζε φιν ηνλ θφζκν.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Φηηάρλνπκε θάπνηα πξάγκαηα απφ πιηθά παιηά, π.ρ. απφ πινία, 

απφ δηάθνξα επαγγέικαηα, απφ ηππνγξαθεία, ηα νπνία ηα αθήλνπλ ζην ζεκείν 

πνπ θάλνπλ ηε δηνξγάλσζε. Ν ζθνπφο ηνπο είλαη λα δείμνπλ φηη ηα επαγγέικαηα 

απηά δελ έρνπλ ραζεί θαη δελ πξέπεη λα ραζνχλ, απιά εμειίζζνληαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κε θαιχηεξε ηερλνινγία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη δεηάλε κηα ιίζηα, ηε βνήζεηά καο. Δκείο έρνπκε πεη ζαλ 

Δπηκειεηήξην λα ηνπο δψζνπκε βνήζεηα θαη δεηάλε ινηπφλ κηα ιίζηα κε 

πξάγκαηα. Απηφ ζέινπλ.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: ... ή ηα ρξήκαηα πνπ δίλνπλ φζνη θάλνπλ ρνξεγία είλαη γηα 

δηακνλέο εηζεγεηψλ, ησλ κειψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλέδξην ή ζέινπλ 

πιηθά γηα λα θαηαζθεπάζνπλ απηά ηα έξγα πνπ ζα αθήζνπλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γειαδή ν Γηψξγνο π.ρ. ζα δψζεη βίδεο, έρεη δεζκεπζεί φηη ζα 

δψζεη βίδεο π.ρ.. Νη βίδεο ρξεηάδνληαη φκσο γηαηί θάηη ζα θηηάμνπλ.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Λαη, δεηάλε βίδεο, πηλέια, ηα πάληα δεηάλε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Φαλνπξγάθεο έρεη πεη ζα δψζεη θάπνηα ιάζηηρα. Γειαδή φινη 

καο φ,ηη έρνπκε, θάπνηνη απφ ζαο πνπ έρεηε βηνηερλίεο θαη κπνξείηε λα ηνπο 

βνεζήζεηε, απηά ηα λέα παηδηά, λα δψζνπκε πιηθά. Γειαδή ππάξρεη κηα ιίζηα, 

θαιφ λα είλαη λα ηε βγάινπκε κηα θσηνηππία ηε ιίζηα λα ηε δψζνπκε. Νξίζηε, 

λα ηελ ζηείινπκε ζην ε-κέηι, φ,ηη κπνξεί ν θαζέλαο λα βνεζήζεη. Δίλαη παηδηά, 

πξαγκαηηθά λέα παηδηά, θάλνπλ ηελ πξνζπάζεηα, θέξλνπλ φια απηά ηα λέα 

παηδηά ζηελ Διιάδα πνπ ζπκκεηέρνπλ απ' φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Θα είλαη 

θάηη θαιφ, εκείο έρνπκε δψζεη ηελ αηγίδα καο θαη ηε βνήζεηά καο αιιά πην πνιχ 

ζέινπλ πιηθά.  
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ΤΜΒΟΤΛΟ: Γελ κπνξνχκε λα δψζνπκε εκείο ρξήκαηα... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ζα δψζνπκε πιηθά, ηα νπνία πιηθά πηζηεχσ φηη είλαη 

ρξήζηκα, γηαηί απηνί ζα παίξλαλε ρξήκαηα γηα λα πάξνπλ πιηθά. Κπνξνχκε λα 

ηνπο δψζνπκε πιηθά απ' επζείαο. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ-δηάινγνη) 

 Ινηπφλ, θαηαξρήλ, μέραζα λα πσ ην 1ν ζέκα. 

 

ΘΔΜΑ 1ο Η.Γ. 

 

Δπικύρωζη πρακηικών Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 08/04/2019. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο έρνπλ θνηλνπνηεζεί ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο 08/04/2019 

θαη παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζή ηνπο.  πάξρεη θακία παξαηήξεζε; 

Δγθξίλνληαη νκφθσλα; 

Δγθξίλνληαη νκφθσλα ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο 08/04/2019. 

Γελ έρσ λα πσ θάηη άιιν. Δχρνκαη ζηνπο ππνςήθηνπο θαιή επηηπρία ζηα 

παηδηά θαη πξέπεη λα πέζνπκε πάλσ ηνπο λα ηνπο βνεζήζνπκε. Θέινπκε 

βηνηέρλεο ζε παξαγσγηθνχο ηνκείο, ζε ηνκείο φπσο είλαη ε Απηνδηνίθεζε, γηαηί 

ην πξψην θχηηαξν ηεο δεκνθξαηίαο είλαη ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

 Δγψ ζα ζαο πσ ηελ εκπεηξία κνπ. Δρσ δήζεη πνιιά ρξφληα, ήκνπλ 10-12 

ρξφληα, πφζα ήκνπλ, λνκαξρηαθφο ζχκβνπινο. Ζκνπλα κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 

31 λνκαξρηαθψλ ζπκβνχισλ. Ζκνπλα ν κνλαδηθφο βηνηέρλεο. Ζκνπλα άλζξσπνο 

ηεο αγνξάο. Νινη ήηαλ απφ δηάθνξα άιια ζσκαηεία, εξγαδφκελνη, νηηδήπνηε, 

δεκφζηνη ππάιιεινη θη απηά ή δηάθνξνη θιάδνη φπσο δηθεγφξνη, αξρηηέθηνλεο, 

κεραληθνί θαη πξαγκαηηθά ήκνπλ ζε κία πεξηνρή πνπ εξρφληνπζαλ νη 

πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, εξρφληνπζαλ νη κειέηεο γηα λα πάξνπλ ηελ 
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αδεηνδφηεζε νη επηρεηξήζεηο. Γελ ην μερλάσ πνηέ φηη απηνί νη άλζξσπνη πνπ 

πξαγκαηηθά εξρφληνπζαλ εθεί κε έλα ρακφγειν θαη είπαλ φηη ζα πάσ ζην 

Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην, ζα πσ ηη ζέισ λα θηηάμσ, λα θαηαζθεπάζσ θάηη, λα 

θηηάμσ κπηιηάξδα, λα θηηάμσ θάηη θαη ζέισ λα θάλσ θαη εμαγσγέο θη φια απηά 

θαη κπαίλαλε ζε έλα πεξηβάιινλ θαη ληψζαλε ηφζν ερζξηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

λνκίδαλε νη άλζξσπνη απηνί φηη κφιηο απφ ηελ αίζνπζα απηή ηνπ Λνκαξρηαθνχ 

Ππκβνπιίνπ ζα ηνπο πεξηκέλεη ν εηζαγγειέαο απέμσ. Δηζη λνκίδαλε. Γειαδή ηνπο 

ζπκπεξηθεξφληνπζαλ έηζη πνπ ζνπ ιέεη, δελ κπνξεί, θάηη θαθφ έρσ θάλεη, κφιηο 

ζα βγσ απέμσ ζα κε βνπηήμεη ν εηζαγγειέαο, ζα πάσ θπιαθή, θάηη έρσ θάλεη 

θαθφ. Θαη ήηαλ κηα ζπκπεξηθνξά...  

 Ζκνπλ ν κνλαδηθφο, ν έλαο ζηνπο ηξηάληα έλα. Αιιά είρα θαηαθέξεη φκσο 

θάηη. Δίρα θαηαθέξεη θάηη θαη ην ιέσ απηφ ζε φζνπο αζρνιεζνχλ κε ηελ Ρνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, εκέλα δελ κπνξνχζαλ πνηέ λα κνπ επηζπλάςνπλ φηη ήκνπλ 

ελαληίνλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε Γπηηθή Αηηηθή. Γηαηί; Γηαηί ήκνπλ ν κνλαδηθφο 

ειίζηνο πνπ έηξερα 11 ρξφληα ήκνπλ ππεχζπλνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ήκνπλ 

φιε ηελ εκέξα ζηα βνπλά, ζηα ξέκαηα, παληνχ είρα βάιεη θάκεξεο θαη ζηελ 

Θηλέηα απφ πάλσ ήηαλ γεκάην θάκεξεο. Γελ μέξσ γηαηί δελ ιεηηνπξγνχζαλ ηψξα 

κεηά απφ 10 ρξφληα. Θάκεξεο ηφηε κε  ελα ζχζηεκα ζην θηλεηφ ζνπ, ην '10 

έκπαηλεο θη έβιεπεο ηη γηλφηαλ αλά πάζα ζηηγκή. Δίρακε ηφηε, ηξέρακε, έβαια 

ηνλ Κηραιάθε, ήηαλ απφ ηνπο θπλεγνχο, καδεχακε ηνλ θφζκν κέξα λχρηα γηα λα 

πξνζηαηεχζνπκε απηφ πνπ ιέγεηαη δάζε ή ξέκαηα ή νηηδήπνηε. 

 Ρν ζέκα ινηπφλ είλαη φηη εθεί δελ κπνξνχζαλ λα κνπ επηζπλάςνπλ φηη 

ήκνπλ ελάληηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη έηζη πξνζπαζνχζα θαη έζσλα βηνηέρλεο 

θαη αλζξψπνπο πνπ πξαγκαηηθά θάλαλε επελδχζεηο. Αιιά ην ζέκα είλαη φηη είλαη 

ζθιεξή ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Δθεί βάδεηο ζηφρνπο, είζαη θαζαξφο, φηαλ 

βιέπεηο κπξνζηά δελ θνβάζαη ηίπνηα. Νηαλ είζαη θαζαξφο θαη βιέπεηο κπξνζηά 

κελ θνβάζαη ηίπνηα. Ξεο ηελ άπνςή ζνπ, πεο ην ιφγν ζνπ. Δγψ ζηελ αξρή 
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φηαλ πήγα λα κηιήζσ λφκηδα φηη ην κηθξφθσλν εθεί κέζα φηη είρε ζηφκα λα κε 

θάεη γηαηί φηαλ κπήθα εθεί κέζα θαη είδα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη λφκηδα φηη 

απηνί νη άλζξσπνη ήηαλ φινη, μέξσ 'γσ ξε παηδί κνπ, είραλ θάηη. Γελ είραλ 

ηίπνηα. Γπζηπρψο, άιιν απφ ηε δνπιεηά ηνπο δελ μέξαλε ηίπνηα, γηαηί δελ είραλ 

βγεη πνηέ ζηελ θνηλσλία φπσο εκείο πνπ ηξηβφκαζηε θάζε κέξα ζηελ θνηλσλία, 

πνπ είκαζηε θάζε κέξα κε ηα πξνβιήκαηα, κε ηε δνπιεηά καο, πνπ πιεξψλνπκε 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο φρη κφλνλ ηηο δηθέο καο, ησλ εξγαδνκέλσλ καο, ησλ 

κεραληθψλ, ησλ λνκηθψλ, θάπνηε ηα πιεξψλακε φια. Λνκίδσ ηψξα πιεξψλνπκε 

ησλ λνκηθψλ ή φρη; Ρν γιηηψζακε. Ρσλ κεραληθψλ, ην ΡΠΚΔΓΔ ην πιεξψλνπκε; 

Ρν πιεξψλνπκε ην ΡΠΚΔΓΔ.  

 Απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ, είκαζηε απηνί πνπ πιεξψλακε εηζθνξέο γηα 

φινπο. Αξα, ινηπφλ, εκείο ην έρνπκε δήζεη, ην μέξνπκε θαη κπνξνχκε λα 

αληηκεησπίζνπκε ηελ θαηάζηαζε. 

 Ρν ζέκα είλαη φηη ηψξα απηή ηε ζηηγκή, φηη εζείο λα βγείηε δπλακηθά, κελ 

θνβφζαζηε ηίπνηα. Κπείηε κέζα ζηα καγαδηά, κελ πεγαίλεηε κφλν ζε ζπίηηα, 

κπείηε ζηα καγαδηά θαη πείζηε φηη εκείο είκαζηε άλζξσπνη ηεο αγνξάο, είκαζηε 

άλζξσπνη πνπ ζα είκαζηε δίπια ζαο. Δίκαζηε άλζξσπνη πνπ ζα είλαη ε θσλή 

ζαο κέζα ζηα Ξεξηθεξεηαθά θαη ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα. Απηφ πξέπεη λα 

ηνλίζεηε, λα θαηαιάβνπλ φηη πξέπεη λα ςεθίζνπλ αλζξψπνπο πνπ είλαη ζην 

θνκκάηη ηνπο, πνπ είλαη ην ζπλάθη ηνπο, γηαηί αλ ζα ηνπο δείμσ εγψ βίληεν ζα 

δνπλ απηνχο πνπ ςεθίδαλε ηη ηξαβάγαλε θαη φηαλ εξρφληνπζαλ νη βηνηέρλεο 

εθεί θαη ηξαβάγαλε φιν απηφ πνπ ηξαβάγαλε, έβγαηλα ζην δηάδξνκν θαη ηνπο 

έιεγα, εγψ ζέισ λα κνπ πείηε ηη δνπιεηά έθαλε, δελ κε ελδηαθέξεη ηη θφκκα 

ήηαλ, ηη δνπιεηά έθαλε ν λνκαξρηαθφο ζχκβνπινο πνπ ςήθηζεο ζηηο πεξαζκέλεο 

εθινγέο. Νπνπ λα ήηαλ, Αζήλα, Ξεηξαηά, γηαηί κπνξεί λα κελ ήηαλ θη απφ εθεί. 

Θαη νη πην πνιινί κνπ ιέγαλε δηθεγφξνπο θαη πνιηηηθνχο κεραληθνχο. 

Ππλαδέιθνπο ζνπ θαη πνιηηηθνχο κεραληθνχο. Θαη ηνπ ιέσ, απηνί ζήκεξα εδψ 
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κέζα ηη ζνπ θάλαλε. Απηνί ήηαλ. Γηαηί δελ ζηήξηδεο βηνηέρλεο λα είλαη κέζα εδψ 

νη άλζξσπνη ηεο αγνξάο; Ινγηζηέο, νη ινγηζηέο δνπλ, είλαη ζαλ θαη εκάο. Νη 

ινγηζηέο δνπλ θάζε κέξα ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηξίβνληαη καδί καο. (παξεκβάζεηο 

εθηφο κηθξνθψλνπ-δηάινγνη) 

 Δγψ ηειείσζα, αλ έρεη θάπνηνο ζπλάδειθνο λα πεη θάηη ζηε δηάζεζή ζαο. 

Δζείο πνπ είζηε ππνςήθηνη κήπσο ζέιεηε λα πείηε θάηη;  

 Παο επραξηζηψ πνιχ, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΑΝΓΡΙΑΝΟ ΜΙΥΑΛΑΡΟ 
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e-mail: hxografi@otenet.gr 
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