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ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΧΟΛΗΠΤΗ: Μιχαηλίδη Παναγιώτη
ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βελλιανίτη Μαρία
ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αλεξόπουλος Σπυρίδων

Αντύπας Ζαν - Τζεμίλ

Αποστολέλλης Νικόλαος

Βρεττάκος Θεόδωρος

Βασιλάτου Ιωάννα

Δανέζης Κωνσταντίνος

Δανιήλ Πέτρος

Δρομπόνης Βασίλειος

Εξαρχος Ηλίας

Θεοδωρέλλης Δημήτριος

Κορφιάτης Δημήτριος

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

Λιόση Αντιγόνη

Ματθιουδάκης Θεόδωρος

Μιχαλάκης Γεράσιμος

Μιχάλαρος Ανδριανός

Μιχοπούλου - Σούχλα Μαρία

Μουστάκας Δημήτριος

Μόφορης Γρηγόριος

Νικολακάκης Ελευθέριος

Οικονόμου Ιερόθεος

Παπαηλίας Χρήστος

Παπαθανασίου Γεώργιος

Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος

Πούλος Ζαχαρίας

Σιγάλας Γεώργιος

Σπανού Μαρία

Σωτηρίου Γεώργιος

Τσιριγώτης Πέτρος

Φαράσαλης Γεώργιος

Χρυσικόπουλος Γεώργιος

Ψαρράς Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αρβανιτάκης Παντελής

Γκλεζάκος Ανδρέας

Καζάκος Λάμπρος

Κανακάκης Βασίλειος
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Καραμανιώλη Ευαγγελία

Καστάνης Ιωάννης

Κατεβαίνης Χρήστος

Κουζούλογλου Αλέξανδρος

Λειβάδης Σπύρος

Λυγερός Γεώργιος

Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος

Μανωλάκος Σωτήριος

Μερτζάνη Κυριακή

Μήλιος Τρύφων

Μπαλκάμος Γεώργιος

Μπεθάνης Νικόλαος

Μπελέκας Ανδρέας

Μπισταράκης Σπυρίδων

Μπούτση - Χαραλαμπίδου Αθηνά

Νάστου Δήμητρα

Παπαδάκης Μιχαήλ

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Πλατής - Αθανασίου Αγγελής

Ρούσση Ευαγγελία

Σαμανίδου Γκαλίνα

Σκούφος Θεόφιλος

Σοφός Κωνσταντίνος

Τριποδάκης Κωνσταντίνος

Τσιτούρας Γεώργιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ

1ο:

Ανακοινώσεις.

7

2ο:

Εγκρίσεις πρακτικών.

12

3ο:

Δραστηριότητα επιστημονικών συνεργατών Β.Ε.Π.

13

4ο:

Τροποποίηση προϋπολογισμού.

26

5ο:

Ανανέωση της υπ' αρ. 8/22.2.2012 απόφασης του Δ.Σ.
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

39
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι

7

συνάδελφοι,

καλησπέρα.

Ξεκινάμε

το

Διοικητικό

Συμβούλιο, ξεκινάμε με τις ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.

Ανακοινώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ξέρετε ότι η Υπηρεσία λειτουργεί τώρα και απογευματινές
ώρες. Εδώ να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το προσωπικό που προσπαθεί κι αυτό
γιατί έχει πέσει πάρα πολλή δουλειά στο Επιμελητήριο κι αυτοί προσπαθούν να
λειτουργεί όσο καλύτερα για τα μέλη μας. Τρίτη-Πέμπτη είναι αρκετές ώρες
αλλά και κάθε μέρα πριν τις 4-5 δεν κλείνει το Επιμελητήριο.
Μπορούμε κ. Διευθυντά, το απόγευμα Τρίτη και Πέμπτη μπορούν να
συμπεριληφθεί κάποιο.. Είναι καθαρά υπηρεσιακά θέματα και πρέπει να
ολοκληρωθεί το ΓΕΜΗ. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι)
ΓΙΑΓΚΑΣ: Κατά κύριο λόγο, η διεύρυνση του ωραρίου - εκτός από τη
εξυπηρέτηση των ομίλων εργασίας του Δ.Σ., γίνεται
για να τακτοποιηθούν όλοι οι φάκελοι που έχουν προέλθει από την εφαρμογή
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και επειδή είναι πολύ μεγάλη η επιβάρυνση
της υπηρεσίας. Δεν είναι δυνατόν να βγει η δουλειά εντός ωρών εργασίας και
επειδή δεν βγαίνει εντός ωρών εργασίας καθιερώσαμε μπορώ να πω με πλήρη
προθυμία του προσωπικού αυτές τις ημέρες λειτουργίας. Πέρα από το γεγονός
ότι καθημερινά ποτέ δεν κλείνει το Επιμελητήριο στις 3, αλλά έχει διευρυνθεί το
ωράριο............. τις 5 περίπου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Συνέλευση της ΚΕΕ στην Αρτα θα γίνει στις 19 και 20 Απριλίου
κάποιοι είμαστε, εγώ και ο κ. Κωνσταντόπουλος, αλλά αν θέλει κάποιος να είναι
παρατηρητής και θέλει να έρθει από τους Συμβούλους στην Αρτα, πιστεύω ότι
ακόμα 2-3 άτομα μπορούμε άνετα να πάμε. Είναι 19 και 20 Απριλίου.
Ο κ. Παπαθανασίου. Θέλει κάποιος άλλος; Ωραία, έγινε. Ο κ.
Παπαθανασίου.
Εχουμε μία πρόσκληση από την Περιφέρεια για μια ημερίδα από την
Περιφέρεια Αττικής, την κάνει μαζί με την Ελευθεροτυπία, που αφορά τη
Συνταγματική Αναθεώρηση, νομίζω το έχετε μες στον φάκελο, υπάρχει μες στον
φάκελο; Μέσα είναι. Ωραία, όποιος από τους Συμβούλους θέλει μπορεί να
παρευρεθεί.
Υπάρχουν οι Ομάδες Εργασίας μες στον φάκελό σας. Αυτές τις είχαμε
αποφασίσει στο προηγούμενο συμβούλιο, τώρα ανακοινώνεται η οριστική
σύνθεσή τους. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στην
πορεία.
Σύνθεση ομάδων εργασίας:
1) Βυρσοδεψεία: 1) Νικ. Στρατής, 2) Χρ. Κατεβαίνης.
2) Επιτροπή Διαπίστευσης ΒΕΠ για πιστοποίηση Επαγγελμάτων: 1)
Ανδρ. Γκλεζάκος (είδη κρουνοποιίας-ορειχαλκουργείο), 2) Δημ. Θεοδωρέλης
(ηλεκτρολόγος), 3) Ιωάν. Καστάνης (κουφώματα αλουμινίου), 4) Αλέξανδρος
Κουζολογλου (ηλεκτρολόγος), 5) Γερ. Μιχαλάκης (υδραυλικός), 6) Δημ.
Μουστάκας (ηλεκτρολόγος), 7) Ανδρ. Μπελέκας (ξυλουργός-έπιπλα), 8) Γεώρ.
Παπαθανασίου (κατασκευές από ξύλο), 9) Γεώρ. Σιγάλας (υδραυλικός), 10)
Γεώρ.

Σωτηρίου

(υδραυλικός-τεχνικός

καυσίμων),

11)

Γεώρ.

Λυγερός

(ψυκτικός), 12) Κων. Δανέζης (ταπητοκαθαριστήριο), 13) Μιχ. Κυριακίδης, 14)

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

επιστ.

συνεργάτης

Γεώρ.
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Χαλόφτης,

Ματθιουδάκης

Θεόδωρος

επιστ.

συνεργάτης.
3) Ναυπηγοεπισκευ-Μηχανουργεία & Συναφή: 1) Νικ. Αποστολλέλης, 2)
Βασ. Κανακάκης, 3) Μαρ. Μιχοπούλου, 4) Γεώρ. Μπαλκάμος, 5) Αγ. Πλατής, 6)
Θεοφ. Σκούφος, 7) Σπ. Αλεξόπουλος, 8) Δημ. Κορφιάτης, 9) Μιχ. Παπαδάκης,
10) Γεώρ. Παπαμανώλης, 11) Πέτρ. Τσιριγώτης, 12) Γεώρ. Λυγερός.
4) Συνεργεία Αυτοκινήτων: 1) Βασ. Δρομπόνης, 2) Τρ. Μηλιός, 3) Γρ.
Μόφορης, 4) Ελ. Νικολακάκης, 5) Γεώρ. Φαράσαλης.
5) Εξαγωγικά Θέματα: 1) Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, 2) Γεώρ. Λυγερός, 3)
Γεώρ. Παπανώλης, 4) Κων. Τριποδάκης, 5) Γεώρ. Τσιτούρας, 6) Ματθιουδάκης
Θεόδωρος.
6) Οργάνωση Εκδηλώσεων κ.λπ.: 1) Ανδρ. Μιχάλαρος, 2) Πέτρ. Δανιήλ, 3)
Αντ. Λιόση, 4) Δημ. Νάστου, 5) Μαρ. Σπανού, 6) Γεώρ. Παπαμανώλης, 7)
Mατθιουδάκης Θεόδωρος.
Τον συντονισμό των ομάδων έχει ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου και
συνεπικουρούνται στο έργο τους από τους τεχνικούς (ειδικούς) συμβούλους του
ΒΕΠ δηλαδή την «ομάδα εργασίας επιστημονικής τεκμηρίωσης θέσεων του
ΒΕΠ’. Χρέη Γραμματέα εκτελούν οι υπάλληλοι του ΒΕΠ κάθε φορά.
Ανακοινώθηκε ένα νέο πρόγραμμα για ανέργους από 18 έως 29 ετών.
Είναι ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, μπορεί να το έχετε παρακολουθήσει, να το
έχετε διαβάσει στον τύπο. Μπορείτε να προσλάβετε προσωπικό το οποίο
πληρώνεται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ για 5 μήνες, μετά μπορείτε να το
απασχολήσετε για ακόμα ένα χρόνο πληρώνοντας τις ασφαλιστικές του
εισφορές. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι μετά το πεντάμηνο να τον κρατήσετε.
Αυτό είναι καλό, όσοι μπορείτε να απασχολήσετε αυτά τα νέα παιδιά καλό θα
κάνουμε, δηλαδή να συμμετέχουν πιο πολύ τα νέα παιδιά και ταυτόχρονα
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μπορεί μέσα απ' αυτά τα παιδιά να βρεθούν παιδιά χρήσιμα που θα μπορούμε να
τα απορροφήσουμε στις δουλειές μας. Καλό είναι να ρωτήσουμε τα μέλη μας,
να παροτρύνουμε και τα μέλη μας και τους προέδρους των σωματείων να
ενημερώσουμε τον κόσμο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή για πέντε μήνες τι πληρώνει ο ΟΑΕΔ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πληρώνει το μισθό, πληρώνει και το μισθό του και την
ασφαλιστική του εισφορά.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και μετά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά μπορείτε να τον κρατήσετε για ένα χρόνο, αν θέλεις. Μετά
σου πληρώνει ο ΟΑΕΔ μόνον τις ασφαλιστικές εισφορές.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μπορούμε να έχουμε τα παιδιά μας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το γνωρίζω. Μπορούμε να το ρωτήσουμε αυτό, δεν το
γνωρίζω αυτό. Οποιος ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα θα μπει στο σάιτ του
ΟΑΕΔ μέσα και θα ενημερωθεί. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να πάρουμε κάποια
παιδιά, εμείς μιλάμε ως επιχειρηματίες τώρα, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να
βρουν τώρα έστω ένα πεντάμηνο μια δουλειά.
Υπάρχει και μια πρόσκληση συμμετοχής για τη Διεθνή Εκθεση της
Κύπρου. Εκεί αποφασίσαμε λιγάκι, έτσι, προφορικά γιατί θελουμε την έγκριση
του Διοικητικού Συμβουλίου κιόλας για τη συμμετοχή τη δικιά μας. Τα άλλα δύο
Επιμελητήρια θα συμμετέχουν στην Κύπρο. Είπαμε να κάνουμε ένα περίπτερο
από κοινού, δηλαδή τα τρία Επιμελητήρια του Πειραιά. Εκεί μπορούν
συμμετέχουν, εμείς θα το βάλουμε και στο σάιτ, μπορούμ να συμμετέχουμε στο
περίπτερο αυτό με κάποιους εκθέτες δικούς μας, όποιοι δηλώσουν συμμετοχή,
μπορούν να εκθέσουν κάποια προϊόντα. Θα το δει και η υπηρεσία, θα το
βάλουμε αλλά καταρχήν αν συμφωνούμε να συμμετέχουμε κι εμείς μαζί με τα
άλλα δύο Επιμελητήρια.
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Το κόστος είναι χαμηλό απ' ό,τι μας έχουν πει, ακόμα δεν το ξέρουμε
αλλά δεν είναι υψηλό το κόστος, είναι χαμηλό. Αφού θα πάει στα τρία θα ειναι
πάρα πολύ χαμηλό το κόστος. Σχεδόν δωρεάν λέει ο κ. Διευθυντής.
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Πρόεδρε, εάν γυρέψουμε κάποια συμμετοχή, επειδή αυτό έχει
γίνει επανειλημμένα στο παρελθόν, τα έξοδα που θα λάβει μέρος ο εκθέτης...
(πρόβλημα μικροφωνικής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί έχουμε πάρει απόφαση σαν Διοικητική πιο παλιά και δίναμε
ένα μικρό ποσό, μια ενίσχυση. Τίποτε άλλο. Δηλαδή 200 ευρώ, 300... Μια μικρή
βοήθεια, δεν έχουμε δυνατότητες για παραπάνω.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι τα τρία Επιμελητήρια θα μοιράσουνε ένα συγκεκριμένο χώρο
60 m2 και στο χώρο αυτό...
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Το ξέρω αλλά είναι το θέμα από εδώ το εμπόρευμα που θα
φύγει κάτω για να εκτεθεί έχει κάποια έξοδα. Αυτά τα έξοδα...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα κάνει ο επιχειρηματίας. Μόνο το περίπτερο. (Διάλογοι)
Πάντως, δεν έχουμε περιθώριο αυτή τη στιγμή, είναι Μάιο. 24 Μαϊου με 2
Ιουνίου. Στην Κύπρο. Συμφωνούμε;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και όσοι θέλουν να εκθέσουν προϊόντα και από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου αλλά ταυτόχρονα και κάποιοι άλλοι βιοτέχνες μέλη μας,
εμείς θα το βάλουμε και στο σάιτ να υπάρχει στο σάιτ και όποιοι δηλώσουν
συμμετοχή...
Ξεκινάμε με την ημερήσια διάταξη.
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ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.

Εγκρίσεις πρακτικών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε πάρει τα πρακτικά της 28ης Ιανουαρίου, της 4ης Μαρτίου
2013. Εγκρίνονται; Εγκρίνονται.
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Θα ήθελα να πω καταρχήν συγχαρητήρια για τον Διευθυντή,
γιατί μετά από 8 χρόνια έρχεται στο Συμβούλιο έγκριση πρακτικών. Επί 8 χρόνια
δεν είχαμε έγκριση πρακτικών και καταλαβαίνετε ό,τι γράφαμε οτιδήποτε, έτσι
για να είμαστε εξηγημένοι.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι λάθος αυτό που λέτε.
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Από 'κει και μετά, μάλιστα και τώρα, προηγουμένως είχαμε τη
συζήτηση για το θέμα της χρηματοδότησης της Ομοσπονδίας, μπορεί να πέρασε
αυτή η επιτροπή, Μιχάλη, στα πρακτικά και γι' αυτό ίσως να μην βρήκες και
έγγραφο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κ. Πρόεδρε, αυτό το πράγμα ήταν ένα
μεγάλο κενό, το ζήσατε κι εσείς εδώ που τα λέμε, να μην επαναληφθεί γιατί
είναι ντροπής. Εγώ επανειλημμένως είχα κάνει την παρατήρηση και το έλεγα ότι
ειναι ντροπής αυτό το πράγμα. Η δικαιολογία ήταν ότι ερχόντουσαν τα πρακτικά
εδώ και διορθωνόντουσαν από κάποιους συμβούλους που το είπαν έτσι, δεν το
είπανε αλλιώς, που βρήκανε δικαιολογία ότι θα υπάρχει επιβάρυνση στην
εταιρεία που τα φτιάχνει και γι' αυτό το λόγο λέει δεν το κάνουμε. Αυτό όμως
δεν είναι σωστό.
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.

Δραστηριότητα επιστημονικών συνεργατών Β.Ε.Π.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μες στον φάκελό σας έχετε τη δραστηριότητα των επιστημονικών
συνεργατών του ΒΕΠ. Είχε υποβληθεί αίτημα στο περασμένο Διοικητικό
Συμβούλιο, όλοι οι συνεργάτες κάνανε από ένα υπόμνημα, το έχετε μελετήσει,
το οποίο κατατίθεται για μελέτη.
ΚΑΤΑΤΕΘΈΝΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
.
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι, κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κάποιοι σύμβουλοι έχουν γράψει και τα ονόματα των
ανθρώπων που έχουν εξυπηρετήσει. Οι περισσότεροι δεν έχουν γράψει. Αυτό
νομίζω ότι δεν βοήθησε το ερώτημα το οποίο είχα κάνει, πόσους εξυπηρετούν.
Γιατί γενικά το τι κάνουν, τι υπηρεσίες παρέχουν, το ξέρουμε. Εγώ ήθελα να δω
πόσους εξυπηρετούν για να δούμε στο τέλος της χρονιάς αν αυτοί οι άνθρωποι
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αξίζουν τα χρήματα αυτά ναι ή όχι. Αυτό είχα πει. Εκτός από τον κ. Κανέλλη και
τον κ. Χαλόφτη οι άλλοι δεν έχουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτός ο ασφαλιστικός, αυτός που έρχεται για τα θέματα για τις
συντάξεις ειδικά, το ξέρουμε κάθε Τετάρτη, έχετε στείλει κι εσείς πάρα πολύ
κόσμο, όλος ο κόσμος έχει στείλει, έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν κράτησε
σημειώσεις. Είπε τώρα από 'δω και πέρα θα κρατάει.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα... είχα πει τουλάχιστον να ξέρουμε 5 ανθρώπους,
έναν; κανέναν; πόσους εξυπηρέτησε. Δεν ξέρουμε τώρα. Δηλαδή... τι να πω
τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τους το είχαμε ξαναζητήσει ποτέ, τώρα όλοι λένε ότι θα
κρατάνε από 'δω και πέρα, κάποιοι κρατούσαν.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Αν θέλετε να γίνει αξιολόγηση των συνεργατών μπορούμε να
κάνουμε αξιολόγηση, αλλά θα ήταν προτιμότερο να την κάνουμε χωρίς να
εκθέσουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Εγώ μπορώ να σας πω την προσωπική
μου άποψη αλλά αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνω αυτή τη στιγμή. Γι'
αυτό το λόγο μοιράστηκαν σε όλους σας οι εκθέσεις των συνεργατών τις οποίες
ζητήσατε. Θα τις πάρετε, θα τις μελετήσετε και κάθε μία που θα έρχεται, αν
έρχεται στην πορεία, θα έχετε το λόγο για να μπορείτε να τεκμηριώνετε την
άποψή σας. Εξάλλου, αυτός ο τρόπος λειτουργίας των συνεργατών πιστεύω ότι
πρέπει να αλλάξει και αυτή η πρόταση θα έρθει και έρχεται ουσιαστικά μέσα από
τη διαδικασία της τεκμηρίωσης των θέσεων που αναπτύσσει το Επιμελητήριο.
Μέσα από μια τέτοια διαδικασία και όχι γενικά θα έχουμε κάποιον συνεργάτη
που θα έρχεται εδώ και θα κάθεται και θα παρέχει υπηρεσίες που μπορεί να
παρέχει, μπορεί να μην παρέχει.
Πάντως, από τους ανθρώπους που είναι κοντά μας και συνεργάζονται
είναι κάποια πρόσωπα τα οποία συνεισφέρουν στο Επιμελητήριο πολύ
περισσότερο από την αξία της αμοιβής τους.
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είχα πει, να αμείβονται με βάση την παρουσία τους και
την προσφορά τους. Αυτό είχα πει.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, κ. Αλεξόπουλε, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Γι' αυτό σας
μοιράστηκαν. Το αίτημα που θέσατε στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο
υλοποιήθηκε, το έχετε στα χέρια σας, γι' αυτό μπαίνει τώρα στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Να έχετε την πλήρη άποψη. Προσέξτε όμως, δεν είναι θέμα να
πούμε ότι ο τάδε συνεργάτης μας είδε αυτό το μήνα 1, 2, 3 άτομα. Είναι
σημαντικό αυτό αλλά δεν ειναι μόνον αυτό. Γιατί δεν ειναι όλοι γι' αυτή τη
δουλειά. Ας πούμε ένας περιβαλλοντολόγος ή ένας πολιτικός μηχανικός εκτός
από το ότι είδε έναν ή δύο ανθρώπους εδώ, μπορεί να απασχολήθηκε μία
βδομάδα ή δύο βδομάδες για να τεκμηριώσει μία άποψη που χρειάζεται το
Επιμελητήριο, έτσι;
Γι' αυτό λοιπόν έχει αποτυπωθεί με αυτό τον τρόπο. Από 'δω και πέρα
όμως, εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα ελέγχουμε σε τακτά
χρονικά διαστήματα την απόδοση των συνεργατών μας.

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.

Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Παρατίθεται η Α’ τροποποίηση προϋπολογισμού όπως τον συνέταξε η
υπηρεσία:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Δημητροπούλου έχετε το λόγο. Εχει μοιραστεί, τον έχετε στα
χέρια σας. Θέλετε να πείτε κάτι, κα Δημητροπούλου; Θέλει να ρωτήσει κάτι
κάποιος;
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γεια σας. Εχει προκύψει η ανάγκη τροποποίησης κάποιων
κωδικών στον προϋπολογισμό, ιδιαίτερα στα έσοδα. Εχουμε υποβάλει πρόταση
για 30 σεμινάρια για το ΛΑΕΚ που αν εγκριθούν και τα 30 είναι 90.000 στο
σύνολο.
Επίσης, κάνουμε σεμινάρια, θα κάνουμε ακόμα σεμινάρια και για
τεχνικούς ασφαλείας και για τον ΕΦΕΤ, οπότε εκεί έπρεπε να μπουν
οπωσδήποτε κάποια χρήματα. Επίσης, στον επόμενο κωδικό στα έσοδα όπου
είχαμε βάλει 10.000 και είναι εισπράξεις που κάναμε για την Υπηρεσία Μιας
Στάσης και για το ΓΕΜΗ ήδη μέσα στο πρώτο τρίμηνο, ενώ πέρσι ήταν 10.000
όλο το έτος φέτος όλο το τρίμηνο έχουμε εισπράξει 12.500. Και γι' αυτό έχω
ζητήσει από εσάς να εγκρίνετε άλλες 50.000.
Και στα έξοδα είναι κάποιοι κωδικοί. Εχετε ήδη συζητήσει για κάποιους,
ας πούμε αν συμμετέχουμε στην έκθεση της Κύπρου βάλαμε ένα ποσό 8.000,
σίγουρα για τις ενισχύσεις στις Ομοσπονδίες και στις Ενώσεις έχουμε βάλει ποσό
εδώ 10.000 και 10.000 και τα άλλα δεν ξέρω, δεν είναι κάτι άλλο σημαντικό.
Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εχω μια απορία. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό που έχετε
βάλει "λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 10.000 ευρώ". Λοιπές χορηγίες
Κοινωνικής Πρόνοιας. Δηλαδή να κατανοήσω τι σημαίνει για το Επιμελητήριο
Κοινωνική πρόνοια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να υπάρχει κάτι που να ζητηθεί στην πορεία. Δεν σημαίνει
το ότι τις βάζουμε στον προϋπολογισμό... Υπάρχει ένας κωδικός το οποίο αύριο
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιο σωματείο μας, από κάποια ανάγκη που
υπάρχει, κάτι μπορεί να προκύψει. Περνάμε δύσκολους καιρούς και υπάρχει
αυτό το ποσό, ασ' το να υπάρχει. Δεν είναι ότι θα το χρησιμοποιήσουμε.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Πρόεδρε, δεν απαντάς στην ερώτησή μου. Το σωματείο μπορεί
να ενισχυθεί, υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης σωματείου. Κοινωνική πρόνοια δεν
μπορεί να κάνει το Επιμελητήριο, εκτός εάν μου πείτε ότι ξέρετε, θα κάνει...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμα ζητήσει η Διεθνής Αμνηστία, μπορεί να προκύψουν διάφορα
άλλα θέματα. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο δεν σημαίνει στον προϋπολογισμό ότι
τα καταναλώνεις αυτά τα χρήματα. Τα αφήνεις απλώς για να μην περνάει
συνέχεια τροποποιήσεις και διάφορες καταστάσεις. Τα κάνει η υπηρεσία πιο
πολύ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά αυτό το κονδύλι εμένα με
βρίσκει αντίθετο. Δεν υπάρχει επαρκής εξήγηση και ειναι μεγάλη συζήτηση για
να πούμε ότι κοινωνική πρόνοια. Δεν είναι η Διεθνής Αμνηστία, είναι δημόσιες
σχέσεις, είναι άλλα. Η κοινωνική πρόνοια ειναι άλλο πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, καμία σχέση, δεν μιλάει γι' αυτό.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Η κοινωνική πρόνοια είναι άλλο πράγμα. Και όταν λέμε
κοινωνική πρόνοια, εννοούμε ότι θα πάρουμε τρόφιμα, θα δώσουμε, θα
κάνουμε. Αν εννοείτε κάτι τέτοιο, να το κάνουμε λιγάκι πιο σχηματοποιημένο.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχει υποβληθεί αίτημα εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τέτοιου
είδους δράσεις. Αλλά η φιλοσοφία της τροποποίησης είναι για να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε τα αιτήματα για οικονομική ενίσχυση των Ομοσπονδιών και
των σωματείων επειδή δεν υπήρχαν αρκετά κονδύλια. Αυξάνουμε τα ποσά
ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα και είναι πάρα πολλά αυτά που
έχουν έρθει στο Επιμελητήριο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρθε η Αλληλεγγύη, η Αλληλεγγύη του Πειραιά δεν ήρθε εδώ
πέρα, δεν μίλησε; Για τρόφιμα κι αυτά.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Με

συγχωρείτε,

αλλά

δεν

έχει

ενίσχυση

ποσών

των

ομοσπονδιών και των σωματείων. Είναι ακριβώς τα ίδια ποσά.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, όχι. Είναι 10.000 ευρώ παραπάνω.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, γράφει εδώ πέρα ενίσχυση Ενώσεων - Σωματείων 10.000,
10.000.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, 10 συν 10. Σύνολο 20 στο τέλος.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ηθελα να ρωτήσω τα 10+10 χιλιάδες, αφορούν ποιον πόρο που
θα λάβουν οι ομοσπονδίες, του '08, του '09, του '10, του '11, του '12; Ποιον
πόρο;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Του '12.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το '12. Οι προηγούμενοι πόροι;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εκείνο που μπορώ να σας πω, εκείνο που μπορούμε να πούμε
αυξήσαμε, προσπαθούμε να αυξήσουμε τις επιχορηγήσεις στα σωματεία τα
οποία τόσα χρόνια δεν δόθηκαν. Εντάξει; Κι επειδή ακριβώς αντιμετωπίζουν
προβλήματα τα σωματεία, προσπαθούμε μέσα από την τροποποίηση του
προϋπολογισμού να ανταποκριθούμε σ' αυτό το αίτημα. Δεν σημαίνει ότι
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα αιτήματα. Ομως, θα κάνουμε μεγάλη
προσπάθεια να ικανοποιήσουμε τα περισσότερα αιτήματα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν μου απαντήσατε.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Το είπα. Αφορούν το '12. Αυτό μπορώ να πω, τίποτε άλλο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για τις προηγούμενες χρήσεις....
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Είναι 40.000.
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, είναι 40.000.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μακάρι να μπορέσουμε να τα δώσουμε αυτά. Εγώ ρωτάω για
την κοινωνική πρόνοια.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Το εξήγησε ο Πρόεδρος νομίζω.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Γιατί άμα μου πει ότι θα δώσουμε στην εκκλησία 5.000 γιατί θα
βάλει ας πούμε...
ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν πρόκειται να δώσουμε στην εκκλησία.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για την εκκλησία ειναι άλλος ο κωδικός. (Διάλογοι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αλεξόπουλος.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά την παρατήρηση του κ. Αντωνιάδη η οποία είναι πολύ
εύστοχη, καλούμεθα σαν συμβούλιο να ψηφίσουμε μια τροποποίηση και να
δώσουμε χρήματα κατά τα λεγόμενά σας που θα ψηφίσουμε για άλλο σκοπό, σε
άλλο σκοπό θα δοθούν. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αν είναι αυτό, όχι, δεν θα το
ψηφίσω.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Σε ποιον άλλο σκοπό;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Στις λοιπές κοινωνικές πρόνοιες που μας λέτε. Θα τα
δώσουμε δηλαδή αυτά τα χρήματα για τα σωματεία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει ακόμα αίτημα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προϋπολογισμός είναι, Σπύρο, δεν το ξέρεις; Προϋπολογισμός
όπως γίνεται πάντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν προκύψει ένα
τέτοιο θέμα αν πρέπει να τα δώσουμε ή δεν πρέπει να τα δώσουμε.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αφέθηκε να εννοηθεί ότι θα καταβληθούν τα χρήματα αυτά
σε αιτήματα συλλόγων...
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και με απόφαση πάντα θα γίνεται αυτό του Διοικητικού
Συμβουλίου. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εντάξει, δεν ισχύει αυτό, κ. Αλεξόπουλε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εγκρίνεται;

Εγκρίνεται

η

Α’

τροποποίηση

του

προϋπολογισμού όπως τον κατέθεσε η υπηρεσία.
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
ΓΙΑΓΚΑΣ: Αν θέλετε πέστε τώρα την άποψή σας.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Για το επόμενο θέλουμε. Πολύ εύστοχα είπε ο πρόεδρος
προηγουμένως της ομοσπονδίας, του '08, του '09, του '10, αυτά τι γίνονται, τον
πόρο θα τα πάρουμε; Είναι νόμος, το ξέρετε, το 3%. Τα κρατάτε τόσο καιρό
αυτά τα χρήματα, έπρεπε να τα είχαν πάρει οι ομοσπονδίες. Θα τα δώσετε
αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έγινε μια τροποποίηση του προϋπολογισμού και θα
περιμένετε, θα πάρετε σιγά σιγά. Τόσα χρόνια τα χρήματα αυτά δεν τα
ζητούσατε.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν τα ζητούσαμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τα ζητούσατε.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αντιπρόεδρος ήσουν, δεν τα ξέρεις κ. Πρόεδρε; Πώς δεν τα
ζητούσαμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ξέρω πάρα
πολύ καλά τι λέω.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αυτός είναι ο λόγος, δεν μου απαντήσατε, αυτός είναι...
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μην διακόπτετε. Το Επιμελητήριο θα προσπαθήσει να
είναι συνεπές. Τώρα, το πόσο συνεπές θα είναι, θα προσπαθήσει σιγά σιγά.
Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να πάει καλά οικονομικά το Επιμελητήριο. Και
προσπαθούμε να κάνουμε και διαφορετικές δράσεις που δεν κάναμε ποτέ παλιά.
Ηδη το Επιμελητήριο έχει πάρει αρκετούς που δεν τους είχε ποτέ πριν και τώρα
προσπαθούμε σιγά σιγά να επιβιώσουμε οικονομικά. Και ήσασταν και σύμβουλοι
και στην ομοσπονδία ή πρόεδροι στην ομοσπονδία, ήσασταν ταυτόχρονα και
στο Επιμελητήριο και το Επιμελητήριο αυτό πρέπει να στηριχθεί στα πόδια του
γιατί μια ζωή το Επιμελητήριο αυτό ήταν, θυμόσαστε προϋπολογισμούς ίσα
βάρκα ίσα πανιά. Λοιπόν, προσπαθεί το Επιμελητήριο να στηριχθεί και να
κρατηθεί. Και το Επιμελητήριο θα το κάνει και θα είναι συνεπές και προς τα μέλη
του και τις υποχρεώσεις του. Αυτό είναι δέσμευση.
Τώρα, από 'κει και πέρα, αφήστε το να το δούμε στην πορεία. Σισά σιγά,
βγάλαμε ήδη ένα ποσό να ξεκινήσουμε, θα βγει κι άλλο στην πορεία, σιγά σιγά.
Μην περιμένετε να πάρετε τώρα αυτά που δεν είχατε πάρει τόσα χρόνια,
ξαφνικά βρήκατε αυτή τη Διοίκηση και διεκδικείτε τώρα από αυτή τη
συγκεκριμένη Διοίκηση να πάρετ όσα δεν πήρατε το '08, το '09, το '10, το '11.
Εντάξει, μια τετραετία πέρασε και δεν ζητήσατε. Τώρα ξαφνικά είπατε...
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά την άποψή σου, Πρόεδρε, έτσι; Κατά την άποψή σου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ ήμουνα, αντιπρόεδρος ήμουν.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Το ξέρεις πολύ καλά αν το είχαμε πάρει ή δεν το είχαμε πάρει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι παλιοί

συνάδελφοι εδώ. Πότε είχε μπει τέτοιο θέμα στο

Διοικητικό Συμβούλιο; Επιμένετε σε κάθε συμβούλιο το ίδιο. Το Επιμελητήριο θα
είναι συνεπές, όσο μπορεί θα ειναι συνεπές.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ενα λεπτό, δεν τελείωσα, Πρόεδρε. Μία διευκρίνιση. Εγώ τώρα
αυτά που σας λέω είναι γιατί κατά τα λεγόμενα τα δικά σας εσείς είπατε πριν 3-4
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διοικητικά συμβούλια ότι έχετε χρήματα. Μόνος σας το είχατε υποσχεθεί ότι το
Επιμελητήριο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπόλοιπα, υπάρχουν τα λεφτά, θα
πάρετε τα λεφτά. Εσείς ο ίδιος δεν το είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είπα τώρα, είπα τίποτα διαφορετικό; Είπα ότι προσπαθούμε το
Επιμελητήριο να επιβιώσουμε...
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εγώ, Πρόεδρε, κρατάω τη δέσμευσή σου, αυτό που είπες. Αυτό
με καλύπτει. Αλλά να μας πείτε κι αυτά τα λεφτά που θα πάρουμε σήμερα, που
θα εγκριθούν σήμερα, πότε θα μας τα δώσετε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν κι άλλες ομοσπονδίες...
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ενα λεπτό. Εγώ δεν διαφωνώ, Πρόεδρε. Να μας πείτε - αφήστε
με να τελειώσω, εγώ δεν σας διέκοψα- να μας πείτε αυτά τα χρήματα που θα
μας δώσετε για ποιο πόρο μας τα δίνετε. Το '11; Το '12; Του '08; Του '09; Για
πότε θα είναι; Του '12; Αρα, είναι του '12, δεν είναι τα προηγούμενα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει Ομοσπονδία συνεργείων αυτοκινήτων, υπάρχει η
Ομοσπονδία

Αρτοποιών,

υπαρχει

η

Ομοσπονδία

χρυσοχόων,

υπάρχει

Ομοσπονδία... ξέρεις πόσες ομοσπονδίες υπάρχουν;
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Να δώσετε ό,τι δικαιούται η κάθε Ομοσπονδία. Εγώ δεν είπα να
πάρουμε εμείς παραπάνω από τις άλλες ομοσπονδίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν τα αιτήματα
σωρηδόν τώρα πλέον. Δεν είναι μόνο τα αιτήματα τα δικά σας, η συγκεκριμένη
ομοσπονδία του Πειραιά. Υπάρχουν ομοσπονδίες που ζητάνε τώρα, το Λαύριο
ζητάει, τα νησιά ζητάνε.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Να αξιολογήσετε τις ομοσπονδίες που είναι στο χώρο μας, στα
όρια του Επιμελητηρίου μας και να δώσετε το ανάλογο κονδύλι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι κομμωτές, που τους έχω και μπροστά μου. Ο κ. Βρεττάκος.
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ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ: Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους σας, επειδή μέσα στην αίθουσα
αυτή είμαστε τουλάχιστον 3, 4, 5 άτομα καινούριοι στο Επιμελητήριο και επειδή
ακούμε κάτι κωδικούς παλιούς, καινούριους, δικαιούμαι, δεν δικαιούμαι, πώς θα
βρούμε κάποιο τρόπο εμείς οι νέοι να μπούμε λίγο έτσι στους κωδικούς τους
δικούς σας που είσαστε πολύ παλιοί εδώ μέσα. Γιατί κι εμείς έχουμε Ομοσπονδία
κι εμείς έχουμε σωματείο και θα θέλαμε έτσι λίγο, να πονηρευτούμε λίγο. Να
δούμε κι εμείς σαν σωματείο τι μπορούμε να κερδίσουμε, σαν ομοσπονδία, σαν
μέλη. Κάτι πρέπει να κάνετε λίγο για μας τους νέους. Να μάθουμε λίγο τα
κατατόπια του Επιμελητηρίου, για να μπορούμε να σας παρακολουθούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν το 6% των πόρων του
Επιμελητηρίου πρέπει να πηγαίνει στις επαγγελματικές ενώσεις και στα
σωματεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ΓΣΕΒΕΕ παίρνει το 3%, το υπόλοιπο 3% το
μοιράζει το Επιμελητήριο στις Ομοσπονδίες. Το 3% λοιπόν αυτή τη στιγμή, γιατί
εδώ πέρα τα αιτήματα που ήρθαν κάποια στιγμή ειναι τα αιτήματα που ήρθαν
από την Ομοσπονδία των Βιοτεχνικών Σωματείων του Πειραιά και υπήρχε κι ένα
από τη Δυτική Αττική, από την Ομοσπονδία σωματείων της Δυτικής Αττικής.
Από 'κει και πέρα όμως, σιγά σιγά, όταν αυτό άπλωσε μες στα διοικητικά
συμβούλια κι όλα αυτά, εντάξει, το Επιμελητήριο δεν είχε οικονομική
δυνατότητα, δεν μπορούσε να δώσει ιδιαίτερα χρήματα πριν γιατί ήταν συνέχεια
ο προϋπολογισμός ίσα έξοδα ίσα έσοδα.
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ: Πρόεδρε, να μην σε κουράζω. Δεν μιλάω μόνο για τους
οικονομικούς πόρους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα όμως υπάρχουν κι άλλα σωματεία και ομοσπονδίες που
αρχίζουν και ζητάνε και μας έρχονται ενοχλήσεις τώρα από παντού. Παράδειγμα,
η ομοσπονδία τυπογράφων ζητάει κι αυτή οικονομική ενίσχυση. Δεν είχε
ζητήσει ποτέ. Τώρα ζητάνε και άλλες ομοσπονδίες. Ανάλογα τα μέλη μας τώρα,
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ανάλογα τα μέλη μας και τα μέλη που έχει κάθε σωματείο πρέπει να κρίνουμε
και πρέπει να δώσουμε. Ανοίγουμε τους ασκούς του Αιόλου.
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ: Οχι, όχι, να ολοκληρώσω. Δεν μιλάω μόνο για τους οικονομικούς
πόρους. Μιλάω για όλα τα θέματα γενικώς μέσα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.
Είμαστε λίγο πίσω, γιατί είμαστε καινούριοι, ειναι λογικό. Ακούμε ακόμη,
ακούμε, δεν έχουμε μπει έτσι στα θέματα του Επιμελητηρίου και ειδικότερα στα
οικονομικά. Να βρούμε κάποιο τρόπο δηλαδή έτσι...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η Οικονομική Επόπτης μπορεί να σου δίνει αναλύσεις.
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ: Να είναι πιο γνωστά τα θέματα σε μας. (Διάλογοι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η υπηρεσία στη διάθεσή σου αν θέλεις και ο διευθυντής
μπορεί

να

σου

δώσει

οποιεσδήποτε

απαντήσεις.

Ο

Διευθυντής

του

Επιμελητηρίου μπορεί ανά πάσα στιγμή να του απευθύνετε οποιαδήποτε
ερώτηση και αμφιβολία υπάρχει, στη διάθεσή σας είναι η υπηρεσία για
οποιοδήποτε θέμα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Πάντως, να έχετε υπόψη σας τις προσεχείς ημέρες θα έρθει ο
απολογισμός του προηγούμενου έτους. Οικονομικός θα είναι ουσιαστικά
απολογισμός. Αρα, εκεί μπορείτε να διατυπώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί
να έχετε.
ΜΟΦΟΡΗΣ: Να πω κάτι; Εχω την εντύπωση, άκουσα εδώ τον συνάδελφο ότι
'08, '09, '10, '11, '12 λέει ο συνδικαλιστικός πόρος δεν έχει αποδοθεί στην
ομοσπονδία. Γι' αυτό μιλάς φαντάζομαι. Εχω την εμπειρία από το ΒΕΑ, από το
Επιμελητήριο της Αθήνας, δίνεται τακτικά χωρίς να είναι υποχρεωμένο το κάθε
σωματείο να το ζητήσει. Αυτό που λες ότι δεν το ζητήσανε, νομίζω ότι ειναι
λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είχαμε οικονομική δυνατότητα.
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ΜΟΦΟΡΗΣ: Αλλο αυτό. Οχι δεν το ζητήσατε όμως. Δεν ξέρω ίσως είναι... Γιατί
σου λέω η εμπειρία που έχω και σαν ομοσπονδία και σαν σωματείο δείχνει ότι
μόνοι τους κινούν τα νήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την περασμένη τετραετία δεν το ζητούσαν μες στο Διοικητικό
Συμβούλιο και τώρα ξαφνικά... Εντάξει.
Λοιπόν, είπαμε θα γίνει το εφικτό, όσο είναι δυνατόν το Επιμελητήριο να
είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του και αυτό εμάς, μέλη μας, εμείς είμαστε οι
ίδιοι στα σωματεία, εμεις είμαστε στις ομοσπονδίες, αυτό έλειπε να μη θέλουμε
να στηρίξουμε τις ομοσπονδίες και τα μέλη μας.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, θα ήθελα στο επόμενο συμβούλιο να οριοθετήσετε τι
χρήματα πρέπει να πάρουμε από τότε που δεν έχουν δοθεί τα χρήματα, οι
ομοσπονδίες και τα σωματεία από τότε που τα χρωστάμε. Από το '09, '10, '11
και '12. Να ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό. Δεν μπορούμε να πάρουμε μία ....
1.000 ευρώ για την Ομοσπονδία σήμερα και να μην ξέρουμε πότε θα τα
πάρουμε και πόσο θα πάρουμε πότε. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, χρήματα
τα οποία έπρεπε να έχει πάρει και η ομοσπονδία και τα σωματεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα έρθετε εδώ, θα συναντηθούμε μια μέρα, θα οργανώσει
ο διευθυντής μια συνάντηση με τους προέδρους των σωματείων να καθήσουμε
κάτω να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Τρεις εκπροσώπους, ένας θα είσαι εσύ. Ποιος
άλλος θα είναι; Ο κ. Νικολακάκης, ο Βρεττάκος. Ωραία. Να καθήσουμε άμεσα να
κουβεντιάσουμε για να δούμε τον πόρο. Βρεττάκος, Νικολακάκης και ο κ.
Σιγάλας. Αποτελούν την Οικονομική Επιτροπή. Θέλετε κι εσείς, κύριε; Κανένας
άλλος θέλει που να εκπροσωπεί σωματείο; Εντάξει, τρία άτομα.
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.

Ανανέωση

της

υπ'

αρ.

8/22.2.2012

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

Κατατίθεται η εισήγηση.

απόφασης

του

Δ.Σ.

περί
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Διευθυντής έχει το λόγο.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν
μεταβιβαστεί αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εύρυθμη
λειτουργία ουσιαστικά της υπηρεσίας και του Επιμελητηρίου είχαν μεταβιβαστεί
αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή. Ομως,
αυτή η μεταβίβαση, δεν είχε υλοποιηθεί, γιατί έπρεπε να δημοσιευθεί στο
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και επειδή αυτή θα πρέπει να δημοσιευθεί
στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ανανεώνουμε την προηγούμενη
απόφαση σύμφωνα με ό,τι σας έχουμε μοιράσει και έχετε στα χέρια σας.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ:

Ερώτηση.

Αυτά

που

αναφέρονται

για

τη

μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων είναι ό,τι υπήρχε και πρώτα ή μπαίνει και κάτι καινούριο;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, ό,τι υπήρχε και πρώτα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, στο άρθρο 16 που λέει οικονομική ενίσχυση
συλλόγων και εργοδοτικών οργανώσεων των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.,
κ.λπ., αυτό το βάζετε τώρα. Δεν υπήρχε πριν.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Της προηγούμενης συνεδρίασης που είχαμε τώρα εννοείτε;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Του Διοικητικού Συμβουλίου το '12. Είναι ακριβώς τα ίδια.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οχι στην προηγούμενη, σε προηγούμενη. (Παρέμβαση εκτός
μικροφώνου)
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχουν ψηφιστεί αυτά από παλιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι τίποτα καινούριο, όλα ανανεώνονται. Από τις
προηγούμενες Διοικήσεις τα ίδια είναι όλα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Απλά, σας το εξήγησα, δεν είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, πήγα να το στείλω στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μου
ζητήσανε πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και γι' αυτό το
ξαναφέρνουμε για ανανέωση της απόφασης. Το μόνο που μπορώ να σας πω
από αυτό που έχετε στα χέρια σας, όσα έχουν αστεράκι, θα τα δείτε, όσα έχουν
αστεράκι θα αφαιρεθούν από μέσα και σας το λέω θα αφαιρεθούν γιατί έτσι κι
αλλιώς προβλέπεται απο την ίδια τη νομοθεσία αυτή η αρμοδιότητα να την
ασκεί η Διοικητική Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εγκρίνεται;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Να πω κάτι; Αυτό το πήραμε πριν μια ώρα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ το πήρα πριν μια ώρα εδώ.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εντάξει, εσείς το πήρατε. Νομίζω ότι έχουν έρθει στα email σας....
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σήμερα ήρθαν.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, σήμερα ήρθαν, όχι πριν μια ώρα όμως.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Το πήρα όταν ήρθα στο Επιμελητήριο και δεν μπορούσα να
το διαβάσω, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Και να σας πω και κάτι; Εχω και
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ενδοιασμούς για ορισμένα, αν πρέπει κάποιες αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου να μεταβιβαστούν στη Διοικητική Επιτροπή.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Να πείτε ότι δεν θέλετε. Αλλά αυτά είναι που είχατε μέχρι τώρα και
τα εφαρμόζατε.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Πάντα.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν εφαρμόστηκαν ποτέ είπατε γιατί δεν υπήρχε....
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, εφαρμόζονταν χωρίς να είναι... Εγώ προσπαθώ να "ντύσω" τις
αποφάσεις με την απόλυτη νομιμότητα.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Να πω κάτι. Η οικονομική ενίσχυση, το άρθρο 16 που λέει
εδώ πέρα, επειδή συμμετείχα και στο προηγούμενο συμβούλιο, δεν ήταν
απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. Ηταν απόφαση, μπορεί να έχει γίνει λάθος,
δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά ήταν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσιζε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Διοικητική Επιτροπή έδινε τις ενισχύσεις.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Η Διοικητική Επιτροπή έδινε τις ενισχύσεις κατόπιν εγκρίσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και γινόταν ανακοίνωση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν γινόταν ανακοίνωση. Κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου. Φτιάξαμε την επιτροπή, ήταν οι κύριοι που ήταν, βρήκαμε τους
όρους, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα δοθούν με αυτούς τους
όρους και μετά δώσαμε τα χρήματα. Δεν ήταν... Ετσι όπως έχει τεθεί και έχει
γραφτεί σημαίνει ότι η Διοικητική Επιτροπή θα αποφασίσει πού θα δοθούν.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό. Αν θυμάστε και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο
ήταν για τη συγκρότηση μιας οικονομικής επιτροπής η οποία θα αποφάσιζε τους
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όρους με τους οποίους θα αποφάσιζει η Διοικητική Επιτροπή την οικονομική
ενίσχυση των σωματείων. Αν αυτό θέλετε να μπει και να συμπληρωθεί ότι η
διοικ. Επιτροπή θα αποφασίζει μετά από την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής
την οποία ήδη αποφασίσατε.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Να έρθει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Η επιτροπή, τα κριτήρια; Βεβαίως.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ολα να έρχονται. Γιατί να μην έρχονται στο Διοικητικό
Συμβούλιο;

Αν

εκχωρήσουμε,

συγγνώμη,

αν

εκχωρήσουμε

όλες

τις

αρμοδιότητες...
ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό που ασκήσατε μέχρι τώρα, εγώ το μόνο που έχω να κάνω, δεν
έχω να πω τίποτε άλλο, αυτά τα κάνατε μέχρι τώρα.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν λέει το χαρτί.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ρε παιδιά, συγγνώμη, αν κάναμε ένα λάθος πριν από ένα χρόνο
πρέπει να το συνεχίσουμε;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Διορθώστε το, δικό σας θέμα. Εσείς πέστε μου, αν θεωρείτε...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Απλώς ρωτώ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν συμφωνώ και δεν είναι σωστό και για την ίδια τη
Διοικητική Επιτροπή. Δεν είναι σωστό και για την ίδια τη Διοικητική Επιτροπή τις
αποφάσεις που είναι αρμόδιο να τις παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο να τις πάρει
η Διοικητική Επιτροπή. Θέλουν να πάρουν την εξουσιοδότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου, είναι καλό για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι γιατί θα αποφύγουν
κάποιους ... αν υπάρχει στο μέλλον. Από 'κει και μετά όμως για να υπάρχει
ενδιαφέρον στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την άποψή μου, πρέπει οι
αρμοδιότητες αυτές που είναι του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτές που είναι για να πληρώνετε τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ
και όλα, καλό είναι να υπάρχουν και να πληρώνονται και να λειτουργεί η
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υπηρεσία άνετα. Αλλά πράγματα που είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο καλό
είναι να παραμείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση χωρίς την έγκριση
του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε τέτοια θέματα είναι απόλυτα σίγουρο ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει. Αλλά
ότι πρέπει η υπηρεσία να λειτουργήσει και πρέπει αυτές οι αρμοδιότητες, να έχει
κάποιες αρμοδιότητες η Διοικητική Επιτροπή, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως
πρόβλημα αυτή η αρμοδιότητα να φύγει και να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ετσι κι αλλιώς τα χρήματα που είναι να μοιραστούν στις ομοσπονδίες σίγουρα
άνθρωποι από το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθήσουμε μαζί να κουβεντιάσουμε,
να αποφασίσουμε και θα τα ανακοινώσουμε. Δεν θα γίνει ούτε τίποτα μυστικό,
ούτε πρόκειται εμείς να μοιράζουμε κονδύλια, ούτε το έχουμε κάνει ποτέ. Αλλά
έχει δυνατότητες η Διοικητική και το Επιμελητήριο πρέπει να λειτουργεί. Το
συμβούλιο συνέρχεται κάθε ένα μήνα. Κάποιες άμεσες αποφάσεις πρέπει να
είναι ευέλικτο, η Διοικητική συνεδριάζει μια φορά τη βδομάδα, πρέπει άμεσα η
υπηρεσία να λειτουργεί κι έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί αν ξεκινήσουμε και
κάνουμε συμβούλιο κάθε 10 μέρες, δεν νομίζω ότι θα έρχεστε όλοι ή θα έχουμε
απαρτία σε 10 μέρες να έρχεστε να κάνουμε συμβούλιο, να βάζουμε όλα τα
θέματα στη Διοικητική Επιτροπή.
Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε συμβούλιο μια φορά τη βδομάδα και
να τα λέγαμε όλοι μαζί, εγώ θα ήμουν απόλυτα χαρούμενος γι' αυτό και να
συμμετέχαμε και σε άλλες δράσεις, αλλά όπως ξέρουμε είμαστε επαγγελματίες,
έχουμε τις δουλειές μας, είναι αδύνατον να γίνεται αυτό. Εδώ πέρα μια φορά το
μήνα και βλέπετε ότι δεν έχουμε συνέχεια, πολλές φορές δεν έχουμε απαρτία.
Δεν ήθελα να πω τίποτε άλλο. Πιστεύω ότι πρέπει να ψηφιστεί. Αν θέλετε να
φύγει αυτό το κομμάτι που είναι για τα σωματεία δεν με απασχολεί, μπορεί να
φύγει. Δηλαδή εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν το βάζω, ούτε το έχω δει καν κι
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εγώ, ήταν ό,τι αρμοδιότητες είχαμε πριν και το προηγούμενο πάλι το είχαμε
πάρει από την περασμένη Διοίκηση και η περασμένη Διοίκηση το είχε πάρει από
την προηγούμενη Διοίκηση κι έτσι πήγαινε αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο που
ήρθε. Είναι κάτι που συνεχίζει το Επιμελητήριο εδώ και χρόνια.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι τώρα το είδαμε, Πρόεδρε, γιατί δεν...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν υπάρχει όμως και λόγος - μα δεν έχουμε δώσει και
ποτέ καμία, δεν θα δίναμε καμία ενίσχυση χωρίς να ενημερωθεί το Διοικητικό
Συμβούλιο. Ο κ. Τσιριγώτης.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Να κάνω μια ερώτηση. Επειδή μιλήσαμε ότι αυτό προσπαθούμε
να το ψηφίσουμε για την εύρυθμη λειτουργία κι έχω μια ένσταση. Η πρώτη μου
ένσταση είναι πες ότι κάναμε ένα λάθος πριν από ένα χρόνο εάν θα πρέπει να
συνεχιστεί, ένα παράδειγμα λέω γι' αυτό που είπαν οι συνάδελφοι και ένα
δεύτερο, λέει εδώ το νούμερο 25: Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε κλαδικές
εκθέσεις ως συνδιοργανωτής και οικονομικός προγραμματισμός στα πλαίσια του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού ΒΕΠ και στα πλαίσια του ετήσιου εγκεκριμένου
από το Δ.Σ. σχετικού προγραμματισμού για συμμετοχή έως 60.000. Και λέω εγώ
τώρα, εάν θα συμβεί μια τέτοια δραστηριότητα, πόσες φορές θα μπορέσει να
συμβεί σε ένα έτος; Μία; Δεν νομίζω να μπορεί να συμβεί παραπάνω. Και θα
είναι τόσο πολύ, θα υπάρχει ένα τόσο άμεσο και χρονικά να πάρουμε μία
γρήγορη απόφαση για ένα αρκετά μεγάλο, υψηλό ποσό...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να βγει, δεν έχω πρόβλημα. Σήμερα για την Κύπρο...
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Μισό λεπτό, ερώτηση κάνω. Να την κάνω την ερώτηση, άσε να
ολοκληρώσω. Εγώ νομίζω ότι αυτό εδώ πέρα θα έπρεπε να περάσει, αυτή είναι
η άποψή μου και την καταθέτω, θα έπρεπε να περάσει από όλους εμάς. Δεν λέω
ότι δεν πρέπει να υπάρξει η εύρυθμη λειτουργία και δεν λέω ότι για πράγματα
τα οποία πρέπει να πάρεις άμεση απόφαση ότι πρέπει να την πάρεις. Είναι
σωστό, το καταλαβαίνω αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία και αν ακόμα
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τα ψηφίσαμε πριν από ένα χρόνο, δεν το θυμάμαι, μπορεί να έλειπα, δεν
σημαίνει ότι πρέπει να το ξαναψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ και να βγει. Γιατί και πριν περάσαμε για
την Κύπρο, έλειπες, δεν είχες έρθει ακόμα, περάσαμε για την Κύπρο και το
βάλαμε Διοικητικό Συμβούλιο να συμμετέχουμε σε ένα μικτό περίπτερο με τα
άλλα δύο Επιμελητήρια. Ούτε πρόκειται να παίρναμε απόφαση σαν Διοικητική να
συμμετάχουμε σε μία έκθεση.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ακούστε με λίγο. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με
κανέναν, έτσι; Ισα ίσα που εμένα με ενδιαφέρει να είναι αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου ... Είναι η έκθεση της Κύπρου. Η επιστολή για την
έκθεση της Κύπρου ήρθε μετά την τελευταία πρόσκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Μετά την ημερομηνία που στείλαμε εμείς για την πρόσκληση. Λέει
ο Πρόεδρος ότι πήραμε απόφαση σήμερα εδώ πέρα για να πάμε στην Κύπρο,
εντάξει; Αυτή η απόφαση όμως δεν είναι νόμιμη. Δεν μπορεί να μπει θέμα
τέτοιο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει να περιλαμβάνεται στα θέματα
ημερήσιας διάταξης. Δεν είναι νόμιμη. Αρα, αυτή η απόφαση είναι στον αέρα.
Καλά το είπε ο Πρόεδρος λοιπόν τώρα εδώ και συμφωνήσατε. Απλά αυτό, όπως
κάναμε και για προηγούμενη απόφαση που πήραμε, εμείς ως υπηρεσία, θα το
νομιμοποιήσουμε με το να το περάσουμε στη Διοικητική Επιτροπή, καταλάβατε;
Εχει να κάνει δηλαδή με την λειτουργικότητα του ΒΕΠ.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Συγγνώμη... (διάλογοι)
ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι το Μάιο, πότε είναι η έκθεση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 19 Μαϊου.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Καταλάβατε; Δηλαδή μέχρι να το τρέξουμε, αυτή την έννοια έχει,
μέχρι να το τρέξουμε εμείς σαν Υπηρεσία γιατί...
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Και γιατί δεν είναι σύννομο που το βάλαμε εκτός ημερησίας;
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Γιατί δεν προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων να μπαίνουν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης αν δεν
ειναι παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα 61. Ετσι δεν
είναι; (Διάλογοι)
Δεν μπορεί να μπει θέμα προ ημερησίας διατάξεως, πρέπει να είναι
παρόντα και τα 61. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Ενώ στη Διοικητική
Επιτροπή μπορείς να βάλεις ένα θέμα προ ημερησίας διάταξης.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Ναι, δεν το γνώριζα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Απλώς σας το είπα..
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Οχι, καλά κάνεις και το λες διότι...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ετσι κι αλλιώς όλα τα θέματα αυτά μπαίνουν στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Διότι εγώ θεωρούσα ότι μπορεί να μπει προ ημερησίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε το λόγο.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Δεν είναι άμεσα με τη κουβέντα αυτό που θέλω να πω εγώ,
απλά θέλω να σας διαβάσω κάτι που αυτή τη στιγμή έχει δημοσιεύσει η
Ναυτεμπορική στις 4 παρά 15'. Ο τίτλος είναι "55.000 λουκέτα το επόμενο
12μηνο προβλέπει η ΓΣΕΒΕΕ" και λέει λουκέτο σε 55.000 επιχειρήσεις μέσα στο
επόμενο 12μηνο προβλέπει η ΓΣΕΒΕΕ κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για
την απώλεια 195.000 θέσεων εργασίας εργοδοτών, αυταπασχολούμενων,
μισθωτών. Σύμφωνα με έρευνα της Συνομοσπονδίας για τα οικονομικά μεγέθη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παρουσιάστηκε σήμερα περίπου 170.000
επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα κλεισίματος το επόμενο
12μηνο και 64.000 από αυτές είναι εμπορικές. Από την έρευνα προκύπτει επίσης
ότι η απώλεια θέσεων μισθωτής εργασίας για το α' εξάμηνο του '13 πλησιάζει τις
69.000 θέσεις κ.λπ..
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Συνεχίστε να λέτε για την Κύπρο, για τις εκθέσεις της Κύπρου, για αν
είναι υπηρεσίας ή αν δεν είναι. Είστε Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κατά τη
γνώμη μου και είστε αρμόδιος να επικεντρωθείτε σ' αυτά τα πράγματα. Και
καθόμαστε αυτή τη στιγμή, τώρα εγώ εδώ αυτή τη στιγμή έχω σκυλοβαρεθεί τη
ζωή μου και ακούω ό,τι μπορεί να φανταστεί... το οποίο δεν με ενδιαφέρει. Δεν
με ενδιαφέρει. Δηλαδή, εάν θα συμμετέχετε στην Κύπρο, ποια Κύπρο, την
καμένη; Αντί να λέμε πώς θα βοηθήσουμε την Κύπρο ή πώς θα βοηθήσουμε
τους εαυτούς μας; Σήμερα καταρρέει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σήμερα
το χρηματιστήριο καταρρέει. Ο πυλώνας υποτίθεται της ελληνικής οικονομίας, η
Εθνική Τράπεζα πωλείται στους Γερμανούς επί πινακίου φακής. 9,5 στους 10
συναδέλφους έχουν προβλήματα και αντί να κοιτάμε να κατεβάσουμε το
μπάτζετ του Επιμελητηρίου και να κάνουμε μία έκπτωση, το μοναδικό πράγμα
που μπορεί να κάνει το Επιμελητήριο στις εισφορές που πληρώνει και να τους
πούμε, ρε μάγκες, εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε. Πόσο πληρώνεις 60;
Πλήρωσε 40 και δεν θα πάω στην Κύπρο. Ποια Κύπρο ρε; Ρε, πεινάει ο κόσμος.
Θα τους πείτε ότι πήγατε στην Κύπρο και βάλατε περίπτερο; Ρε, έχετε
συνειδητοποιήσει τι γίνεται; Και κάθεστε αυτή τη στιγμή λέτε αν είναι ημερησίας
και προ ημερησίας; Εκτός αν είμαι εγώ τόσο μαλάκας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, να μιλάμε καλύτερα.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Αφησέ με να λέω για την πάρτη μου. Δεν είναι εκεί, και ας
σβηστεί από τα πρακτικά. Ενα λεπτό, έχουμε πάρει λάθος δρόμο, το
καταλαβαίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, η Κύπρος είναι δωρεάν το περίπτερο.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Δεν έχει να κάνει, βρε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, πώς θα βοηθήσουμε τα μέλη; Θέλει να πάει κάποιο μέλος στην
Κύπρο να πουλήσει τα προϊόντα του, τι θα του πούμε;
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ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Τυχαία πιάστηκα από την Κύπρο. Ασ' το αυτό το θέμα. Εχουμε
επικεντρώσει... δεν ξέρω...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κάποια θέματα που πρέπει το Επιμελητήριο να λειτουργεί και
υπάρχουν κάποια υπηρεσιακά θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο...
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Του χρόνου, δεν ξέρω πότε είναι οι εκλογές, θα ειναι τρεις κι ο
κούκος να μας ψηφίσουν. Θα είναι 500 άτομα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως βλέπεις, παρακολουθείς και βλέπεις, προσπαθούμε. Αύριο
πάμε στη ΔΕΗ με την πρόταση και του κ. Παπαμανώλη να μιλήσουμε για το
χαράτσι.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Ναι, αλλα δεν το ξέρω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, θα τα ανακοινώνουμε σιγά σιγά.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Ε, πότε; Αφού μιλάμε για τα προ ημερησίας και τα ημερησίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε πάει, πήγαμε προχθές στην Περιφέρεια μαζί με τον
σύμβουλο τον κ. Χαλόφτη.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Μα αυτά πρέπει να είναι τα θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα βάλουμε, θα τα ανακοινώσουμε.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Πότε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, θα τα πούμε.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Τόση ώρα τι λέμε δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα πρέπει να βάλουμε τα υπηρεσιακά. Να σταματήσουμε τη
λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου; Πριν είπαμε να δώσουμε αρμοδιότητες
στη Διοικητική Επιτροπή, τα θέλετε όλα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα φέρνουμε
στο Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να μην τα λέμε! Ε, τι θα γίνει τώρα;
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ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Πρόεδρε, πρέπει να ιεραρχήσεις στην τρέχουσα χρονική
περίοδο...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώστε αρμοδιότητες στη Διοικητική Επιτροπή, ψηφίστε αυτό που
έχουμε κάνει την πρόταση να μην φέρνουμε τέτοια θέματα στο Διοικητικό
Συμβούλιο για να ασχολούμαστε με τα άλλα θέματα. Αλλά αυτή τη στιγμή μια
τροποποίηση του προϋπολογισμού πήγαμε να κάνουμε γιατί έπρεπε να δοθούν
και οι ... στα σωματεία και φάγαμε μισή ώρα. Πήγαμε να κάνουμε την
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας, φάγαμε άλλη μισή ώρα. Ε, δεν
φταίω εγώ σ' αυτό! Αυτά έπρεπε να περνάγανε αβλεπί! Είναι υπηρεσιακά θέματα
που προχωράνε. Ε, τι φταίω εγώ; Να τα πηδήσουμε όλα τα άλλα θέματα!
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Να ρωτήσω κάτι άλλο; Αυτές τις ενισχύσεις στα σωματεία που
πρέπει να δοθούν εγώ δεν ξέρω τι είναι. Οπως είπε και ο συνάδελφος πριν, εγώ
πρώτη φορά το άκουσα. Πήρα κι εγώ κάνα σωματείο αύριο καραφλών και
έρχομαι και σου ζητάω λεφτά! Εντάξει; Δεν ξέρω τι είναι. Κάποιος είπε γιατί να
μην κοπούν οι ενισχύσεις των σωματείων και να μειωθεί 3% η εισφορά στο
Επιμελητήριο; Λέω εγώ τώρα.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Είναι νόμος.
Είναι νόμος και τι έγινε; Δηλαδή αν ... εμείς το νόμο να αλλάξει τι θα
κάνουμε; Εάν δεν το πούμε μία φορά στο υπουργείο, δύο φορές στο υπουργείο,
τρεις φορές στο υπουργείο, εγώ δεν έχω πληρώσει γιατί δεν έχω. Τι πρεπει να
γίνει δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά και τα σωματεία πρέπει να επιβιώνουν από αυτούς τους
πόρους. Δεν έχουν τίποτε άλλο να επιβιώσουν.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Μα τα σωματεία επιβιώνουν... ο άλλος ζητιανεύει στο δρόμο,
έχει μεινει άνεργος και έχει τρία παιδιά. Το σωματείο που θα του δώσουμε
λεφτά είναι το θέμα;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς έχουμε κάνει προσπάθειες, έχουμε μειώσει στο μισό την
εγγραφή στα νέα μέλη...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτό ήταν....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εντάξει,

γίνεται,

σαν

Επιμελητήριο

το

είχαμε

κάνει

και

προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο συνεπείς μαζί τους, ούτε ταλαιπωρούνται στην
Υπηρεσία Μιας Στάσης, έχουμε ένα σωρό συμβούλους να τους εξυπηρετήσουν
χωρίς να πληρώσουν μία δραχμή. Δηλαδή και ο κ. Παρισιάδης που είναι τώρα
εδώ, έχει δει τόσο κόσμο, τόσα νέα παιδιά και οι άλλοι σύμβουλοι. Δηλαδή
γίνεται μια προσπάθεια πραγματικά και ξέρουμε την κρίση γιατί ζούμε κι εμείς,
δεν είμαστε κι εμείς εκτός αγοράς, στην αγορά ειμαστε όπως όλοι εδώ μέσα.
Δεν είναι κανένας που δεν περνάει την κρίση. Αλλά να προχωράμε τα θέματα τα
διαδικαστικά και να κάνουμε τις ενημερώσεις γιατί πραγματικά μας κάλεσε και η
ΔΕΗ, ο διευθυντής πωλήσεων της ΔΕΗ γιατί του στείλαμε ένα έγγραφο πάρα
πολύ καυστικό και μάλιστα αυτό το οφείλουμε και στον κ. Παπαμανώλη γιατί
σαν σύμβουλος ο κ. Παπαμανώλης έκανε κάποια συγκεκριμένα ... στο
Επιμελητήριο και εκεί στείλαμε ένα έγγραφο και στη Διαχειριστική Αρχή στη
ΡΑΕ, στείλαμε και στη ΔΕΗ, αύριο έχουμε με τη ΡΑΕ συνάντηση και μετά
έχουμε με τον διευθυντή πωλήσεων της ΔΕΗ την Παρασκευή. Γι' αυτό ακριβώς
διαμαρτυρόμαστε και μάλιστα η ΔΕΗ έβγαλε και μία ανακοίνωση μετά από
αίτημα δικό μας και μας λέει μας ταρακούνησε λίγο αυτό το έγγραφο και
ανακοίνωσε στην Εxpress ότι θα μειώσει το βιοτεχνικό, το βιομηχανικό ρεύμα
και θα το κάνει 15% θα μειώσει τα τιμολόγια. Σκέφτεται να μειώσει τα
τιμολόγια. Και την Παρασκευή έχουμε ραντεβού με τον διευθυντή πωλήσεων
της ΔΕΗ.
Ταυτόχρονα πήγαμε στο ...... Εφυγε ο συνεργάτης μας, ο κ. Χαλόφτης, ο
κ. Αντιπρόεδρος ο κ. Κωνσταντόπουλος και μετά θα πει και δυο λόγια, κι εκεί
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προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να επενδύσουν μέσα από την κρίση, να
αλλάξουν κάποια δραστηριότητα, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε.
Ταυτόχρονα πήγαμε και είδαμε, ξεκινάμε με την Περιφέρεια μία μεγάλη
προσπάθεια για τα αγροτικά προϊόντα, γιατί το Επιμελητήριο πιάνει όλη αυτή
την ευρύτερη περιφέρεια, για τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Να
μπει η Αττική στα Leader, εκεί που δεν έμπαινε πριν γιατί είχε μεγάλο κατά
κεφαλή εισόδημα, τώρα έχει πέσει το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά πολύ και
πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Το βλέπει καλά και η Ευρωπαϊκή Ενωση, το βλέπει
καλά και η Περιφέρεια και η Διαχειριστική Αρχή. Αυτό θα μπορούν να γίνουν
μικρές μεταποιητικές μονάδες και στα νησιά και στην ευρύτερη περιφέρεια.
Δηλαδή μπαίνουμε σε άλλες λογικές. Η προσπάθεια γίνεται συνέχεια,
καθημερινά. Προσπαθούμε λοιπόν σαν Επιμελητήριο μαζί με τον διευθυντή και
τη διοίκηση και το προσωπικό να κάνουμε μία... δηλαδή να μπούμε μέσα σ'
αυτά τα προβλήματα και να δώσουμε νέες προοπτικές στους νέους ανθρώπους
και να τους βοηθήσουμε.
Συμμετέχουμε, το Επιμελητήριο έχει ανέβει πάρα πολύ, το ξέρει η
κοινωνία, αρχίζει το γνωρίζει, μας ακούει, κάναμε το καινούριο σάιτ, δεν το
έχουμε παρουσιάσει το σάιτ ακόμα γιατί θα το βελτιώσουμε κι άλλο και θα
κάνουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση να ενημερώσουμε και τα μέλη πώς έγινε
ακόμα πιο λειτουργικό. Μπήκαμε ακόμα και στο facebook, δηλαδή έχουμε
σελίδα και να μπείτε Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Οπου μπαίνει η νεολαία
προσπαθούμε να μπούμε και να το καθοδηγήσουμε και να το βοηθήσουμε.
Προτάσεις κάνουμε καθημερινά σε όλα τα Υπουργεία, πιέζουμε. Δεν
είμαστε ένα όργανο συνδικαλιστικό να έχουμε τον συνδικαλιστικό λόγο. Είναι
συμβουλευτικός ο ρόλος μας αλλά με πολύ σκληρή γλώσσα, βλέπετε πολλες
φορές τα δελτία τύπου είναι πάρα πολύ σκληρή η γλώσσα μας, είναι
συνδικαλιστική η γλώσσα που χρησιμοποιούμε, που κάποια στιγμή ξεφεύγω και
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πάω να πάρω τη δουλειά του προέδρου της ομοσπονδίας. Αλλά έτσι μιλάμε. Το
ζούμε το πρόβλημα κάθε μέρα. Βομβαρδιζόμαστε εδώ μέσα. Τις ίδιες αγωνίες
έχουμε όλοι. Και μακάρι αυτά τα θέματα τα υπηρεσιακά να φεύγουν έτσι
γρήγορα και να μπαίνουμε σε τέτοια θέματα ουσιαστικά και να φέρνετε
προτάσεις ουσιαστικές και να ξεκινάμε να μιλάμε ώρες γι' αυτά τα θέματα και
μακάρι να κάνουμε, κάθε βδομάδα να κάνουμε διοικητικό συμβούλιο και να
βάζουμε όλα αυτά τα θέματα. Να παίρνουμε αποφάσεις σαν Διοικητικό
Συμβούλιο να πιέζουμε την πολιτεία, όσο μπορεί αυτή να ακούσει, γιατί άλλα
υπόσχονται, άλλα λένε, άλλα κάνουν στο τέλος.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: κ. Πρόεδρε, να πω κάτι; Εχουν δίκιο, ο κ. Βρεττάκος σαν
νέος σύμβουλος και ο κύριος από 'δω και εγώ είμαι νέος. Δεν μπορούμε να
ακούμε τα παλιά που λένε κάποιοι, που μπορεί να έχουν και οι δύο οι κ.
συνάδελφοι, το '08, το '09, τι πάει να πει χρωστάμε το '08 και το '09; Εδώ αυτή
τη στιγμή καιγόμαστε όλοι, υπάρχουν προβλήματα. Εδώ πρέπει να συζητάμε
αυτά που είπατε προηγουμένως. Ας σταματήσει κάποτε αυτό, το ξέρεις, πριν 3
χρόνια, πριν 4, πριν 2, πέρσι, πρόπερσι...
Με κάλυψαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι που είναι νέοι κι αυτοί όπως κι
εγώ, δεν μπορούμε να στεκόμαστε στα παλιά. Ας τελειώσει κάποτε αυτό, τι
έγινε προ ημερησίας και τι έγινε μετά. Εχει δίκιο ο κ. συνάδελφος. Σήμερα
γκρεμίζεται το σύστημα, γκρεμίζεται η Εθνική Τράπεζα, γκρεμίζονται όλα. Αυτά
πρέπει να συζητάμε. Αν συζητάμε τι έγινε πριν 3 χρόνια και 4 δεν θα ξαναέρθω,
δεν αντέχω!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μουστάκας.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, πήρα το λόγο, εγώ δεν θα σταθώ σ' αυτά, είχε δίκιο ο
συνάδελφος. Αλλά ... το κυριότερο. Θυμάστε εδώ πέρα τόσες φορές και αυτό
που συζητάμε για να λήξει αυτό το θέμα, τα παλιά και που επαναδιατυπώθηκε
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από εμένα, ήταν κάποιοι πόροι οι οποίοι τους δικαιούντο, δεν θα το ανοίξω όμως
τώρα, δεν θα καθήσουμε να αναλύσουμε γιατί θα φάμε το Διοικητικό
Συμβούλιο. Αυτά που είπε ο συνάδελφος έχει δίκιο, νέος είναι συνάδελφος, έχει
απόλυτο δίκιο. Πραγματικά δηλαδή υπαρχει κρίση, το γνωρίζουμε όλοι. Σε πάρα
πολλά Διοικητικά Συμβούλια εδώ σας το είχα ζητήσει επανειλημμένως, αυτό είχα
κάνει και την πρόταση σε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη να μαζευτούν
όλοι οι φορείς του Πειραιά, οι Ομοσπονδίες, να δούμε δηλαδή ... το
ασφαλιστικό, τα είχαμε βάλει αυτά. Δεν είπατε όμως προηγουμένως,
ενημερώστε και τους συναδέλφους εδώ πέρα ότι είχαμε τη συνάντηση, γιατί
μπορεί να σας λέω και να σας καυτηριάζω πολλές φορές αλλά να πω και τα υπέρ
γιατί κι αυτό είδαμε. Πήγαμε στη ΓΣΕΒΕΕ την περασμένη βδομάδα την Πέμπτη,
για πρώτη φορά - πέστε αυτά...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το έλεγα, μετά την παρότρυνση του κ. Μουστάκα και τη
μεγάλη πίεση, ειλικρινά θέλω να το πω αυτό, ξεκινήσαμε πήγαμε στη ΓΣΕΒΕΕ,
κάναμε μια συνάντηση εγώ, ο κ. Μουστάκας και η Διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ
ταυτόχρονα με τον κ. Μπενέτο, τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού και πήραμε
μία απόφαση να δούμε πώς θα κάνουμε ένα αναπτυξιακό συνέδριο για την
περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής και πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε, ότι
όλοι οι φορείς να εμπλακούμε σε μία διαδικασία μετά την παρότρυνση του
προέδρου πώς θα λειτουργήσει αυτό. Αποφασίσαμε εκεί στην ΓΣΕΒΕΕ ότι καλό
ειναι να πάμε στον Περιφερειάρχη γιατί η αρμοδιότητα της Περιφέρειας είναι
καθαρά αναπτυξιακή.

Πήγαμε στην Περιφέρεια, συμφωνήσαμε με τον κ.

Χρήστου, το είδε πάρα πολύ θετικά, να ξεκινήσουμε να κάνουμε την πρώτη
συνάντηση στις 17 Απριλίου για να οργανώσουμε ένα αναπτυξιακό συνέδριο του
Πειραιά κι εκεί ο κάθε χώρος - εμείς ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο θα μιλήσουμε
για τα δικά μας χωράφια, το Επαγγελματικό για τα δικά του χωράφια, ο καθένας
για το δικό του χωράφι. Αλλά εμείς πρέπει να καθήσουμε όμορφα, ωραία,
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λειτουργικά να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις η βιοτεχνία, η βιομηχανία του
Πειραιά τι ακριβώς θέλει μέσα από ένα αναπτυξιακό συνέδριο.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Το οποίο δεν έχει γίνει και ποτέ Πρόεδρε, ε; Συνέδριο στον
Πειραιά από όλους τους φορείς χρόνια έχει να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πρέπει όλοι να το στηρίξουμε και να το βοηθήσουμε και να
προχωρήσουμε πάνω σ' αυτή τη λογική, ότι ένα αναπτυξιακό συνέδριο καθαρά
το πού πάει ο Πειραιάς για τα επόμενα χρόνια. Και ειλικρινά, εγώ δεν θα
ασχοληθώ με την κρουαζιέρα, εγώ θα ασχοληθώ, εμείς σαν Επιμελητήριο δεν θα
ασχοληθούμε την κρουαζιέρα, δεν θα ασχοληθούμε με την τουριστική υποδομή.
Εμείς θα ασχοληθούμε καθαρά με την βιοτεχνική παραγωγή, προτάσεις
συγκεκριμένες, να καθήσουμε να το δουλέψουμε, βάλτε το στο μυαλό σας γιατί
άμεσα πρέπει να κάνουμε προτάσεις. Κι όποιος έχει κάποια πρόταση καλό είναι
να την γράψει με δυο γραμμές, ν' αρχίσει να τη στέλνει, πώς σκέφτεται τον
Πειραιά βιοτεχνικά, τι σκέφτεται αναπτυξιακό για τον Πειραιά. Ολα αυτά θα τα
μαζέψουμε...
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, όχι μόνον Πειραιάς, είπαμε Α', Β' Πειραιάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ευρύτερα την περιφέρεια Πειραιά. Ο,τι αφορά την περιφέρεια
Πειραιά, δηλαδή μέχρι το Πέραμα.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Μέχρι τα Κύθηρα είναι. Η Α', Β', Πειραιά είναι μέχρι τα Κύθηρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν ειναι Κύθηρα.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Μέχρι τα Κύθηρα είναι η Περιφέρεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η Αντιπεριφέρεια των Νήσων εκεί, μην εμπλακούμε.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Είπαμε όμως ότι θα συμμετέχει και η Περιφέρεια των Νήσων,
αυτό είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, εντάξει, το κάνουμε μέχρι τα Κύθηρα.
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Λοιπόν, έγινε αυτό που είχε ανακοινωθεί την άλλη φορά με το Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών. Θα μας ενημερώσει ο διευθυντής καλύτερα ακριβώς τη
διαδικασία που θα μπει στο σάιτ και πώς θα βγαίνουν τα πιστοποιητικά και θα
γράφει κάτω Ιατρικό Κέντρο Αθηνών που θα έχουμε τις εκπτώσεις σε όλα, σε
όλες τις κλινικές που έχει σε όλη την Ελλάδα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Η δράση που είχε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για
συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών αλλά όχι μόνον με αυτό και όλα τα
άλλα Ιατρικά Κέντρα που θα προκύψουν, είναι στο τελικό στάδιο της
υλοποίησής τους. Θα γίνει εκδήλωση στο Επιμελητήριο που θα παρουσιαστεί,
εκείνο όμως που είναι πρωτοποριακό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι όλα
τα μέλη του Επιμελητηρίου θα μπορούν να μπαίνουν ηλεκτρονικά στο σάιτ του
Επιμελητηρίου και να παίρνουν τη βεβαίωση την οποία θα μπορούν να
χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικά,

σε
χωρίς

όποιο

Ιατρικό

μεσολάβηση

Κέντρο
καν

της

πηγαίνουν.
υπηρεσίας

Θα
εδώ.

τα

παίρνουν

Οσοι

ειναι

τακτοποιημένοι οικονομικά θα παίρνουν τη βεβαίωση και θα μπορούν να τύχουν
των εκπτώσεων που προβλέπονται από τη συμφωνία που έχουμε κάνει. Και η
συμφωνία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επρεπε να κάνουμε μια ταυτότητα. Αυτό το πράγμα δεν
μπορείτε να το τυπώσετε...
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, θα το τυπώσουμε. Φτιάχνεται αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε
διαδικασία ναι...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μπορώ να έχω το λόγο, κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κύριε. Ανέβα πάνω.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα, .... ονομάζομαι. Θέλω να πω το εξής σ' αυτό που
είπε ο κ. Πρόεδρος ότι μπορεί κάποιος να μπαίνει ηλεκτρονικά μέσω του σάιτ
μας και να παίρνει μια διαπίστευση ότι είναι μέλος του Επιμελητηρίου ώστε να
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τύχει τις παροχές του Ιατρικού Κέντρου που είχε έρθει την προηγούμενη φορά.
Η πρότασή μου είναι η εξής: να τυπώσουμε ταυτότητες και να τις στείλουμε σε
όλα μας τα μέλη. Να το γνωρίζουν, γιατί ακόμα δεν πρόκειται να μπει κανείς στο
σάιτ, δεν το γνωρίζει κανείς. Αν έχουν ταυτότητες θα καταλάβουν για ποιο λόγο
γίνεται αυτό με το Ιατρικό Κέντρο. Αυτό.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Κοιτάξτε, το θέμα της εκτύπωσης των καρτελών, επειδή έχει
συζητηθεί βέβαια, το έχουμε συζητήσει κι εδώ, αν... είναι μεγάλο το κόστος
αλλά πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνεται
κάθε χρόνο. Αρα, θα παίρνουν μια βεβαίωση - το θέμα είναι πώς θα
επικοινωνήσουμε σε όλα τα μέλη μας...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το πώς θα γίνει να μάθουν τα μέλη
μας ότι συμβαίνει αυτό. Μία απλή ταυτότητα δεν εχει μεγάλο κόστος. Μία απλή
ταυτότητα να τη στείλουμε στα μέλη μας για το συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έχει
μεγάλο κόστος. Ισα ίσα αποτελεί και μια δουλειά γι' αυτούς που τους ζητάμε να
μας πληρώσουν κάθε χρόνο. Μια πρόταση έκανα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο εκπρόσωπος που είχε έρθει εδώ είχε πει ότι θα εκδώσει
ταυτότητες. (Διάλογοι)
ΠΑΛΛΑΣ: Πρόεδρε, ίσως είμαι λίγο παράτυπος αλλά μια και άρχισε η συζήτηση,
ήταν δύο σοβαρά θέματα που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες και ήθελα να τα
βάλω εδώ αλλά είχα ένα σοβαρό λόγο που άργησα να έρθω, δεν ξέρω αν μου
επιτρέπετε να πω γι' αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κλείσουμε λίγο τα θέματα;
ΠΑΛΛΑΣ: Ναι, ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε μία εκδήλωση στον Πόρο, θέλω να δώσω το λόγο στον κ.
Αντιπρόεδρο τον κ. Κωνσταντόπουλο να κάνει μια ενημέρωση γιατί είχε
παρευρευθεί εκεί με τον ειδικό συνεργάτη μας τον κ. Χαλόφτη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα. Οπως είπε και ο Πρόεδρος
είχα την τιμή στις 30 και 31 του Μάρτη να παρευρεθώ στον Πόρο...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη λίγο γιατί ξεφύγαμε από τη συζήτηση.
Εγκρίνεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Διοικητική Επιτροπή από το
Διοικητικό Συμβούλιο;
ΣΙΓΑΛΑΣ: Πλην του 16.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Που αφορά την ενίσχυση των συλλόγων και εργοδοτικών
οργανώσεων;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συμφωνούμε.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Μέχρι εκεί όμως. Το υπόλοιπο μένει. Μέχρι εκεί. Συμφωνούμε,
εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, συμφωνούμε με την πρόταση του κ. Σιγάλα.
Εγκρίνεται με την παρατήρηση του κ. Σιγάλα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Δηλαδή από το 16 η οικονομική ενίσχυση συλλόγων και εργοδοτικών
οργανώσεων θα περνάει από Διοικητικό Συμβούλιο; Να ξέρετε ότι θα
καθυστερεί πάρα πολύ. Αλλά προτιμότερο να κάνετε την άλλη τη διαδικασία,
απλά... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-διάλογοι)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή τι καθυστέρηση θα προκύπτει... 10 ημέρες; 15; Ενα
μήνα; Τέσσερα χρόνια περιμένουμε.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οπως θέλετε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τέσσερα χρόνια κι ένα μήνα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Από το 16 αφαιρείται το "οικονομική
ενίσχυση συλλόγων και εργοδοτικών οργανώσεων".
ΓΙΑΓΚΑΣ: Μηπως θέλετε να το κάνουμε με εισήγηση επιτροπής για να
μπορέσετε να είστε πιο ευέλικτοι; Θέλετε;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με εισήγηση επιτροπής; Με εισήγηση επιτροπής.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Αρα, να ισχύσει με εισήγηση επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, να έρχεται το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο...
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, στη Διοικητική Επιτροπή. Στη Διοικητική Επιτροπή μετά από
εισήγηση ... επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να έρχεται με εισήγηση της οικονομικής επιτροπής που
δημιουργήθηκε πριν, τα τρία άτομα, δηλαδή Βρετάκος, Νικολακάκης, Σιγάλας.
Αρα εγκρίνεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. στη Δ.Ε. σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας. Οσα έχουν αστεράκι θα αφαιρεθούν γιατί
προβλέπεται από το Νόμο να τα ασκεί η Δ.Ε. ενώ στην περίπτωση 16 η
οικονομική ενίσχυση συλλόγου και εργοδοτικών οργανώσεων θα γίνεται μετά
από την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. Το τελικό κείμενο διαμορφώνεται
ως εξής:
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, σύντομα λοιπόν. Είχα την τιμή να
παρευρεθώ στον Πόρο ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου στις 31 Μαρτίου.
Εκεί ήταν οι τοπικοί παράγοντες κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου,
παρευρεθήκαμε εκεί μαζί με τον Χαλόφτη τον συνεργάτη μας. Εγινε μια
πετυχημένη ημερίδα, ήταν μαζεμένοι πάρα πολλοί παράγοντες του νησιού, ήταν
πάρα πολύ ευχαριστημένοι που το Επιμελητήριό μας τους εκπροσωπούσε. Στο
τέλος πραγματικά οι άνθρωποι μας ευχαρίστησαν με οτιδήποτε μπορούσαν.
Πιστεύω ότι τέτοιες δράσεις το Επιμελητήριό μας κάνει, ελπίζω να συνεχίσουμε
αυτές τις δράσεις και πάντα να κάνουμε τέτοιες κινήσεις ώστε το Επιμελητήριό
μας να αναδεικνύεται όσο το δυνατόν γίνεται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πάλλας.
ΠΑΛΛΑΣ: Ζητώντας και πάλι συγγνώμη για το πρωθύστερο, ήθελα να πω τις
τελευταίες μέρες προέκυψαν δύο εξελίξεις σε δύο θέματα που απασχολούν πολύ
κόσμο και ήταν αρνητικές εξελίξεις.
Στα μέσα Φεβρουαρίου του 2013 έληξε το 18μηνο που είχαν το
περιθώριο όσοι πήραν το προηγούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Μεταποίηση Νέες
Συνθήκες, να ολοκληρώσουν την επένδυση. Αυτή η φουρνιά του προγράμματος
ήταν αυτή που πραγματικά πέρασε από 40 κύματα γιατί πέσαμε πάνω στη
μεγάλη κρίση των τραπεζών, ειδικά το καλοκαίρι που θα τελειώσουν. Οσοι είχαν
βάλει μέσα σε τέτοιες επενδύσεις τραπεζικό δανεισμό αναγκάστηκαν να τα
βάλουν τα λεφτά από την τσέπη τους και γενικά αυτό το πρόγραμμα πέρασε
από 40 κύματα και δεν προοιωνίζεται τίποτα το καλό παρ' όλα όσα λέμε και
καλά κάναμε και τις εκδηλώσεις που κάναμε για το καινούριο πρόγραμμα που
λήγει τώρα η προθεσμία το Μάιο, γιατί όσοι ακριβώς έχουν να πάρουν
μηχανήματα, όχι απλά να υλοποιήσουν κάποια άυλα πράγματα, θα έχουν πάλι
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το ίδιο πρόβλημα με τον τραπεζικό δανεισμό και όλες τις δύσκολες συνθήκες
της αγοράς.
Λοιπόν, ενώ δόθηκε μια παράταση 6 μηνών γι' αυτούς που είχαν να
υλοποιήσουν το πρόγραμμα, έπεσε μια βόμβα. Οταν όσοι τέλος πάντων
κατάφεραν να το τελειώσουν με τα χίλια ζόρια, όταν ήρθαν να κάνουν έλεγχο οι
ελεγκτές της ΕΛΑΝΕΤ, οι οποίοι πια είναι πάρα πολλοί για πολύ λίγα
προγράμματα με αποτέλεσμα να ψειρίζουν τη μαϊμού που λέμε, στις έγγραφες
οδηγίες ελέγχου είχαν βάλει θέμα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια
θέμα ανανέωσης της άδειας λειτουργίας ή άδειας εγκατάστασης. Αυτό ήταν μια
νάρκη στα παλιά προγράμματα, ήδη εδώ στο Επιμελητήριο, τότε ήμουν εγώ
υπεύθυνος των προγραμμάτων, το είχαμε αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά, δεν
υλοποιούνταν κανένα πρόγραμμα από το δεύτερο του Γ' Κοινοτικού Πλαίσιου
Στήριξης, από το Β' δηλαδή του ΕΠΑΝ, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Και είχαμε
τρέξει τότε πάρα πολύ, το θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του
Επιμελητηρίου, το ότι είχε αποσπάσει υπουργική απόφαση, ήταν τότε ο
Σιούφας, που έλεγε ότι το Υπουργείο δεν είναι Νομαρχία, το Υπουργείο δεν
ελέγχει τις άδειες, το Υπουργείο εφόσον ξεκινάς με άδεια λειτουργίας από 'κει
και πέρα εμείς πληρώνουμε, τελειώνουμε, κλείνουμε το πρόγραμμα και είναι
δουλειά αλλωνών εάν και πότε θα σε ελέγξουν.
Με δεδομένη την κατάσταση που υπάρχει και όλοι ξέρετε τι σημαίνει
άδεια αυτή τη στιγμή, κανείς δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που να είναι
τελείως νόμιμος με όλο αυτό το πολυδαίδαλο σύστημα, με το να επανέρχεται
τέτοιο θέμα στον έλεγχο των προγραμμάτων τη στιγμή μάλιστα που δεν υπήρχε
στην προκήρυξη, γιατί αν εγώ ήξερα ότι στην προκήρυξη υπάρχει αυτό το θέμα
μπορεί να μην έμπαινα ποτέ. Τώρα πας, δίνεις τα λεφτά σου και όταν πρέπει να
πάρεις την επιδότηση σου λένε ωπ, ζητάμε και κάτι ακόμα, το οποίο είναι...
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Δηλαδή, και σε όλα να είσαι απολύτως εντάξει θα κάνεις 2-3 χρόνια να το
πάρεις.
Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει σ' αυτό μία παρέμβαση. Εχουμε στα
αρχεία του Επιμελητηρίου την απόφαση του τότε Υπουργού Ανάπτυξης του κ.
Σιούφα που λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Ενώ υπάρχει αυτή η απόφαση και
δεν ξέρω εγώ να υπάρχει άλλη μεταγενέστερη απόφαση άλλου Υπουργού που
να την ανατρέπει, στις οδηγίες ελέγχου έχει μπει αυτή η νάρκη. Θέλει μια άμεση
αντιμετώπιση.
Ενα δεύτερο ζήτημα που έχει προκύψει, νομίζω ότι σε λίγο θα αρχίσουμε
να υποβάλλουμε τις δηλώσεις, έτσι; Ολοι έχουμε φάει τα φέσια μας, όλοι
έχουμε τρομακτικά προβλήματα με την αγορά, δεν χρειάζεται να λέω τα
γνωστά. Και ενώ γνωρίζουμε ότι έχουν εξομοιωθεί τα βιβλία μας των
περισσότερων, δηλαδή τα Β' κατηγορίας με τα Γ' κατηγορίας, γιατί σε όλα
είμαστε το ίδιο, τα ίδια πληρώνουμε, ξαφνικά μπαίνει θέμα μη αναγνώρισης των
επισφαλειών, δηλαδή τα φέσια που έχουμε φάει. Ενώ ξέραμε ότι μπορούσαμε
να βάλουμε ένα ποσοστό του τζίρου εκ των προτέρων να κάνουμε μια
πρόβλεψη ότι αυτό ειναι επισφάλεια και δεν πληρώνουμε φόρο γι' αυτό μέχρι να
τελειώσει η υπόθεση και μάλιστα τέτοια ενημέρωση είχε και εδώ ο
φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου, οι λογιστές λένε ότι υπάρχει μία γνωμάτευση
κάποιας υπηρεσίας του Υπουργείου του 2008, η οποία λέει ότι αυτές οι
επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν πρόβλεψη, μια κυριολεκτικά ....δικαιολογία,
ότι εκ των βιβλίων τους δεν μπορεί να υπάρξει λογαριασμός πελατών. Δηλαδή
επειδή δεν γράφεις πουθενά αυτός ο πελάτης έχει τόσο, ο άλλος τόσα, ο άλλος
τόσα, γι' αυτό για ένα τελείως γραφειοκρατικό λόγο δεν μπορείς να
δημιουργήσεις λογαριασμό επισφαλειών, δηλαδή να πληρώσεις λιγότερα. Οχι
όλα αλλά τέλος πάντων κάποια πράγματα που τα έχεις δώσει, έχεις κόψει
τιμολόγιο, έχεις πληρώσει ΦΠΑ, έχεις πληρώσει φόρο ή θα πληρώσεις, να μην
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μπορείς να αφαιρέσεις έστω ένα μέρος από τη φορολογική σου δήλωση. Είναι
τρελό.
Και αυτό λοιπόν το ζήτημα σε συνεννόηση με τον φοροτεχνικό, ο οποίος
ειναι αρκετά ενημερωμένος και υπήρχε μια κόντρα με τους λογιστές, τελικά εγώ
προσωπικά σαν επιχείρηση πήρα το ρίσκο να κάνω αυτή την επισφάλεια, αυτή
την πρόβλεψη αλλά αυτό είναι τελείως στον αέρα. Δηλαδή είναι ένα ρίσκο που
παίρνω, εάν ένας έλεγχος στηριχθεί σ' αυτή τη γνωμάτευση μιας υπηρεσίας του
2008 όχι μόνο μου θα τα κόψει, θα πληρώσω και μεγάλα πρόστιμα αλλά δεν
έχω ούτε την επιχειρηματική αμοιβή, δηλαδή θα πολλαπλασιαστεί ο φόρος.
Αλλά είναι τελείως άδικο.
Είναι ένα ζήτημα που πρέπει μαζί με τον φοροτεχνικό να το δούμε, να
αλλάξει αυτό. Δεν ξέρω μήπως το ξύσουμε και έχουμε χειρότερα, αλλά ειναι ένα
πολύ σοβαρό θέμα που θα το αντιμετωπίσουμε τις επόμενες μέρες που θα
κάνουμε τις δηλώσεις μας.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι έτσι βλεπω εγώ το ρόλο του Επιμελητηρίου
και έτσι πρέπει να κινείται, λύνοντας αυτά τα, μπορεί κάποια να ακούγονται
μικρά, προφανώς είναι μικρά αλλά είναι ζητήματα που για τον καθένα ξεχωριστά
δεν ειναι καθόλου μικρά. Δηλαδή αυτός αν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα ή θα
μείνει, θα έχει δώσει τα λεφτά και δεν θα έχει πάρει τίποτα για κάποιο από τους
δύο λόγους, είναι πολύ μεγάλο γι' αυτό. 'Η το άλλο το θέμα των επισφαλειών,
κάποιος που έχει μεγάλα φέσια, όλοι έχουμε και γλιτώνει, είναι πολύ μεγάλο.
Δηλαδή αν το Επιμελητήριο καταφέρει να λύσει τέτοια ζητήματα έχει κάνει μια
πολύ μεγάλη και σοβαρή δουλειά. Πολύ πιο σοβαρή δουλειά από το να μειώσει
20 ευρώ ξέρω 'γω τη συνδρομή ή να βγάζει καταδικαστικές ανακοινώσεις για το
μνημόνιο, τη γερμανοκρατία κι όλα αυτά τα... τέλος πάντων, μην πω τι.
Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
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ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Να κάνω μια πρόταση; Καλησπέρα, Παπαμανώλης. Εχω να
κάνω μια πρόταση. Εχει κάνει το Επιμελητήριο αρκετές συναντήσεις με μέλη
μας στους Δήμους, στα Μέγαρα, στον Ασπρόπυργο, στον Πόρο, στα Κύθηρα.
Εγώ θα προτείνω να κάνει μια άλλη συνάντηση. Να καλέσει τους βιοτέχνες που
είναι μέλη μας σ' αυτές τις περιοχές και να τους ζητήσει τι προβλήματα έχουν.
Να πάει δίπλα τους. Γιατί έχουν μεγάλα προβλήματα, πολλά προβλήματα και
δυστυχώς βλέπουν το Επιμελητήριο να είναι μακριά τους. Τους λέτε να πάρουν
ΕΣΠΑ. Μα αφού δεν έχουν να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους, δεν έχουν να
πληρώσει τις εισφορές. Καλό είναι αυτό, να υπάρχει μια ανάπτυξη αλλά
δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τα πάγια
λειτουργικά μας έξοδα. Οπότε, για μένα να κάνετε τέτοιες συναντήσεις στους
κατά τόπους Δήμους να τους καλέσετε, να τους δείξουμε ότι είμαστε δίπλα τους
και όχι να κάνουμε μια συνάντηση εδω και να πούμε τα προβλήματά μας.
Δεύτερον, όταν θα γίνει στα Δημαρχεία που θα τους καλέσουμε θα
έχουμε δίπλα και τους Δημάρχους. Ενα βασικό πρόβλημα είναι τα δημοτικά
τέλη. Πληρώνουμε πάρα πολλά δημοτικά τέλη μέσα στη ΔΕΗ. Τους έχουμε
ζητήσει επανειλημμένα και μπορώ εγώ να σας ... το ζητήσαμε στο Δήμο Πειραιά.
Μας κοροϊδεύουν, μας χλευάζουν και μας λένε θα το κάνουμε του χρόνου που
θα έχουμε δημοτικές εκλογές. Το ζήτημα δεν είναι το τότε, αν θα υπάρχουμε,
δεν ξέρω αν θα υπάρχουμε όλοι μας εδώ και μακάρι να υπάρχουμε όλοι μας. Το
θέμα ειναι πρέπει να τους πιέσουμε να μειώσουν κάπως... Ευελπιστούμε με την
έννοια να κάνουμε κάτι για όλους μας την Παρασκευή. Αλλά βασικά πρέπει το
Επιμελητήριο να βγει έξω από 'δω. Πρέπει να πάει στους Δήμους, σε Δήμους
που έχει πολλά μέλη, στη Μάνδρα, στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα, στο Πέραμα
που έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις και να τους καλέσουμε, να τους ακούσουμε.
Ας τα γράψουμε και ας πάμε ενωμένοι τουλάχιστον όλοι μαζί, δεν ξέρω, σαν
ομοσπονδίες σαν οτιδήποτε αλλά και σαν μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.
Νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γιατί αύριο μπορεί να μην υπάρχουμε.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Εχουμε τελειώσει τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, αν θέλει κάποιος να θέσει κάτι. Ο κ. Μόφορης.
ΜΟΦΟΡΗΣ: Ενα λεπτάκι θα κάνω. Απλά να θέσω κάποια θέματα σχετικά με
την .... την υποχρεωτική ... στον ΟΑΕΕ. Ολοι πήραμε τα σημειώματα και έχει
μια κλάση επάνω υποχρεωτικά, έτσι, νταβατζιλίκι ας το πούμε, 50 ευρώ. Οι
περισσότεροι, είναι 400.000 περίπου που αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν
και τώρα ήρθε με το έτσι θέλω και βάζουν μια κλάση παραπάνω.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 50 ευρώ;
ΜΟΦΟΡΗΣ: Ναι, 49... Τώρα τι, στα ψιλά θα κολλήσουμε Σπύρο; Πέρα απ'
αυτό, διαφημίζει ... το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας. Τώρα μας
δουλεύουν χοντρά. Ετσι όπως έχουν βάλει τις προϋποθέσεις κανένας δεν μπορεί
να το πάρει. Και θα το πάρουν λέει όσοι είναι ταμειακώς εντάξει. Αμα είναι
ταμειακώς θα πάρει το επίδομα για τρεις μήνες; Δηλαδή μας δουλεύουν, πέρα
ότι συγκεντρώσανε πάνω από 100 εκατομμύρια, τα οποία με δήλωση της
Κουτίδου, καλά τη λέω; Κοτίδου, είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν για να πληρωθούν
οι

συντάξεις.

Δηλαδή

μαζέψανε

πάνω

από

100

εκατομμύρια

και

τα

χρησιμοποίησαν, τα μαζέψανε για τους ανέργους, για τους συναδέλφους
υποτίθεται που θα έχαναν την δουλειά τους και τα χρησιμοποιήσανε για να
πληρωθούν οι συντάξεις. Είναι χρεοκοπημένο το ταμείο, το καταλαβαίνουμε
αλλά όχι να επιβάλλουν νέα χαράτσια μέσα από το λογαριασμό του ΤΕΒΕ και να
χρησιμοποιούνται από 'δω κι από 'κει.
Ενα άλλο θέμα που πρέπει να δούμε, γίνεται ένα θέμα εδώ με τις
ταμειακές μηχανές. Επιβάλανε τώρα από 1/1 που άλλαξε ο νέος φορολογικός
νόμος, έγινε Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης, μας βάλανε εκεί πέρα, μας
δώσανε μία ημερομηνία, τουλάχιστον σε μας τα συνεργεία και γενικά
κομμωτήρια, παντού ας πούμε, σε κάθε κλάδο δεν ξέρω τι καθεστώς υπάρχει,
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μας δώσανε 28 Φεβρουαρίου, μας πήγανε και 30 Μαρτίου, μας βάλανε να
αγοράσουμε ταμειακές μηχανές οι οποίες λέει δεν θα είναι συμβατές γιατί
αλλάζει ο φορολογικός νόμος το Μάρτη, το Μάιο και πρέπει .... με το Υπουργείο
και έχει περιθώριο μέχρι τον Οκτώβριο. Οι προηγουμένες
μηχανές δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις, πάρτε καινούριες. Ημαρτον!
Σαν Ομοσπονδία αυτοκινήτου ... παλεύαμε ένα θέμα με την απαλλαγή για
όσους έχουν βιοτεχνική χρήση, παλαιότερα το είχαμε συζητήσει κι εδώ. Τα
συνεργεία αυτοκινήτων είχαμε κάποιοι από εμάς, ενώ δικαιούμασταν γιατί
είμαστε βιοτεχνία, να έχουμε βιοτεχνικό ρεύμα, όμως επειδή δεν το είχαν
φτιάξει κ.λπ., οι συνάδελφοι πληρώνανε κανονικά το ΕΕΤΗΔΕ. Ομως με
ενέργειες που κάναμε και στο Υπουργείο κ.λπ., δεχθήκανε να επιστραφούν λέει
τα χρήματα, τέλος πάντων, σιγά να μην επιστραφούν, αλλά τουλάχιστον από
'δω και πέρα δεν θα πληρώνουν τέτοιο για όσους... Είναι φρέσκο αυτό και γι'
αυτό το λέω.
Αυτά ήθελα να πω. Είναι πολλά βέβαια αλλά....
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, θέλω να πω κάτι στον κ. Παπαμανώλη.
Οπως γνωρίζετε η Διοίκηση και όλοι μαζί κάνουμε διάφορες δράσεις για να
αναδείξουμε το Επιμελητήριό μας όσο κοντά και μακριά και να βρίσκεται, έτσι;
Στον Πόρο συγκεκριμένα μόνο το δικό μας το Επιμελητήριο παραβρέθηκε
κατόπιν προσκλήσεως βέβαια των μελών μας. Αυτό είναι και μια .... για μας διότι
βρεθήκαμε κοντά τους πριν δύο μήνες είχε πάει ο Πρόεδρός μας με τον κ.
Χαλόφτη και να πω σαν ανταμοιβή μας προσκάλεσαν και μας ευχαρίστησαν
δεόντως. Αυτό θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος συνάδελφος;
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μη

υπάρχοντος

άλλου

θέματος

λύεται

η

συνεδρίαση. Ευχαριστούμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ

Ε.Π.Ε.

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534
e-mail: hxografi@otenet.gr
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