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ΒΙΟTEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ TΗΣ 20ης.11.2013

Ε.Π.Ε.
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21

15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667
FAX 2106533534

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟTEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 20ης.11.2013

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΧΟΛΗΠΤΗ: Μιχαηλίδη Παναγιώτη
ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βελλιανίτη Μαρία
ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη
ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ:
Ε.Π.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Συνεδρίαση (επαναληπτική)
της 20ης Νοεμβρίου 2013
Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ

6

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

7

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αλεξόπουλος Σπυρίδων

Αντύπας Ζαν - Τζεμίλ

Αποστολέλλης Νικόλαος

Βρεττάκος Θεόδωρος

Γιανναράς Σταύρος

Δανέζης Κωνσταντίνος

Εξαρχος Ηλίας

Θεοδωρέλλης Δημήτριος

Κανακάκης Βασίλειος

Κατεβαίνης Χρήστος

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

Λιόση Αντιγόνη

Λυγερός Γεώργιος

Μανωλάκος Σωτήριος

Ματθιουδάκης Θεόδωρος

Μιχαλάκης Γεράσιμος

Μιχάλαρος Ανδριανός

Μιχοπούλου - Σούχλα Μαρία

Μουστάκας Δημήτριος

Μπαλκάμος Γεώργιος

Μπεθάνης Νικόλαος

Μπελέκας Ανδρέας

Νάστου Δήμητρα

Νικολακάκης Ελευθέριος

Παπαηλίας Χρήστος

Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος

Πούλος Ζαχαρίας

Σιγάλας Γεώργιος

Σπανού Μαρία

Σωτηρίου Γεώργιος

Τσιριγώτης Πέτρος

Χρυσικόπουλος Γεώργιος

Ψαρράς Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αρβανιτάκης Παντελής

Βασιλάτου Ιωάννα

Δανιήλ Πέτρος

Δρομπόνης Βασίλειος

Καζάκος Λάμπρος

Καστάνης Ιωάννης
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Κορφιάτης Δημήτριος

Κουζούλογλου Αλέξανδρος

Λειβάδης Σπύρος

Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος

Μερτζάνη Κυριακή

Μήλιος Τρύφων

Μόφορης Γρηγόριος

Μπισταράκης Σπυρίδων

Μπούτση - Χαραλαμπίδου Αθηνά

Οικονόμου Ιερόθεος

Παπαδάκης Μιχαήλ

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παπαθανασίου Γεώργιος

Πλατής - Αθανασίου Αγγελής

Ρούσση Ευαγγελία

Σαμανίδου Γκαλίνα

Σκούφος Θεόφιλος

Σοφός Κωνσταντίνος

Τριποδάκης Κωνσταντίνος

Τσιτούρας Γεώργιος

Φαράσαλης Γεώργιος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΕΠ
Γιάγκας Μιχάλης

Παπαδάκη Ευγενία

Τσόλα Ευθυμία

Δημητροπούλου Ελένη

Καλόπλαστος Δημήτρης

Μουζακίτης Λεωνίδας

Λεκάκου Αθανασία

Γεωργίου Φίλιππος

Σαρρή Ελένη

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΕΠ
Χαλόφτης Γεώργιος

Κυριακίδης Μιχάλης
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχίζει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το 1ο θέμα.

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.

Επικύρωση πρακτικών της 23.09.2013 και της 02.10.2013.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει καμία αντίρρηση; Ωραία, εγκρίνονται.
----------------------

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πάλλας θα ήθελε λίγο το λόγο προ ημερησίας διατάξεως.
ΠΑΛΛΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, μια και είναι και μάλλον η τελευταία φορά που
έρχομαι σε Διοικητικό Συμβούλιο, ήθελα να σας απασχολήσω με ένα θέμα όχι
επαγγελματικό, όχι συντεχνιακό.
Οπως θα έχετε πάρει είδηση πριν από ακριβώς ένα μήνα έγιναν τα
εγκαίνια του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά. Πιστεύω ότι το Επιμελητήριο στις
καλές του στιγμές δεν είναι ένας φορέας που μαζευόμαστε και λέμε απλά τα
συντεχνιακά μας. Βέβαια, υπάρχουν και χειρότερα, ας πούμε επί προηγούμενων
περιόδων υπήρχαν και περιπτώσεις που μαζευόμαστε εδώ και δεν συζητούσαμε
ούτε καν αυτά, απλά κάναμε μια ομαδική ψυχοθεραπεία, λέγαμε ο καθένας τον
πόνο του και φεύγαμε χωρίς να αποφασίζουμε τίποτα συγκεκριμένο. Αυτό είναι
ακόμα χειρότερο. Αλλά θέλω να πω το Επιμελητήριο στην Ευρώπη, στους
σοβαρούς θεσμούς ειναι μετά το Δήμο το νούμερο 2. Είναι δηλαδή η συνέχεια,
η οικονομική συνέχεια, ο φορέας της πόλης που διαρκεί, που έχει αρμοδιότητες,
εμείς μπορεί να μην έχουμε αλλά πρέπει να τις διεκδικήσουμε. Αυτό γίνεται σε
όλη την Ευρώπη.
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Με αυτή την έννοια η επαναλειτουργία ενός κτιρίου που είναι ορόσημο
για τον Πειραιά είναι πολύ σημαντική. Οσοι έχουν ταξιδέψει λίγο έξω, η
τελευταία πόλη έχει αυτό που λέμε ... δηλαδή ένα σημείο ορόσημο, το οποίο το
βάζει στα νομίσματα, στα επιστολόχαρτά του, ψάχνουν να βρουν ένα κτίριο
τέλος πάντων ιστορικό να πουν αυτό είναι η εικόνα της πόλης μας. Είναι και
θέμα μάρκετινγκ. Εδώ έχουμε την τύχη να έχουμε ένα κτίριο πολύ σημαντικό
για το οποίο ξοδεύτηκαν πολλά εκατομμύρια και έχει γίνει κάτι εκπληκτικό, ειναι
όπως ήταν ίδιο από το 1890 αλλά με τη σημερινή τεχνολογία και είναι κάτι που
νομίζω ότι δεν μπορεί να αφήσει το Επιμελητήριο απέξω.
Πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, με τις λίγες δυνάμεις μας αλλά
κυρίως ηθικά να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι εύκολη. Εχουμε
ένα καλό, ότι μπήκε ένας άνθρωπος στο Δημοτικό Θέατρο που ανήκει στο στενό
κομματικό συνδικαλιστικό αυτοδιοικητικό χώρο του Πειραιά. Αγνωστος στον
Πειραιά, γι' αυτό και υπόγεια πολεμιέται, αλλά πολύ γνωστός στον κόσμο του
θεάτρου γιατί είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους διευθυντές και σκηνοθέτες
κυρίως του Εθνικού Θεάτρου και του ελεύθερου θεάτρου ο Τάκης ο Τζαμαργιάς
ο οποίος έχει μια θητεία για ένα χρόνο μέχρι το Μάιο, μέχρι τις εκλογές και έχει
κάνει μια τεράστια δουλειά. Δηλαδή νομίζω πρέπει, έχω την εντύπωση ότι ούτε
ο Πρόεδρος δεν ήταν στα εγκαίνια αλλά δεν είναι μόνο θέμα εγκαινίων που ήταν
όλοι οι επίσημοι. Πρέπει να κάνουμε μια συνάντηση έστω για το τυπικό και αυτό
θα δώσει κύρος και στο Επιμελητήριο, να πούμε αν χρειάζεται κάποια βοήθεια,
πιθανόν να βάλουμε μια αφισούλα του έξω, να οργανώσουμε μια παράσταση με
συμβολικό εισιτήριο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τα τέλη του
χρόνου παίζεται η Ιλιάδα, η Ιλιάδα είναι η αρχή της ελληνικής γλώσσας και της
ελληνικής γραμματείας, η αρχή της Ελλάδας. Μια καταπληκτική παράσταση.
Ακολουθεί ένα πρόγραμμα μέχρι την Ανοιξη που είναι γεμάτο με σημαντικές
εκδηλώσεις επιπέδου ευρωπαϊκών πόλεων.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

11

Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτεί η Διοικητική Επιτροπή να κατέβει να κάνει
μια επαφή, να το δημοσιοποιήσει. Δίνει κύρος και στο Επιμελητήριο. Είναι μες
στον ευρύτερο ρόλο που πάντα σκεφτόμουν ότι αυτό το Επιμελητήριο πρέπει
να έχει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Πάλλα και θα συζητήσουμε την πρότασή
του. Το θέμα είναι ότι, κ. Πάλλα, δεν θα είναι το τελευταίο συμβούλιο που θα
έρθετε γιατί είστε επιλαχών και ήδη

κάνουμε τώρα με την υπηρεσία μια

ανακατανομή, αυτοί οι άνθρωποι που δεν σέβονται τους υπόλοιπους
συναδέλφους και δεν έρχονται στα Διοικητικά Συμβούλια θα αντικατασταθούν.
Και ήδη έχουμε καθυστερήσει και κ. Διευθυντά, παρακαλώ πάρα πολύ, να το
βάλουμε άμεσα. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να σεβαστούμε και τους
υπόλοιπους που έρχονται. Αλλοι έρχονται από μακριά, άλλοι έρχονται από δίπλα
δεν παύουν όμως να αφήνουν τις δουλειές τους, όλοι έχουμε δουλειές και
υποχρεώσεις. Αμεσα να αντικατασταθούν. Υπάρχουν κι άλλοι αξιόλογοι
συνάδελφοι που είναι επιλαχόντες και μπορούν να συνεισφέρουν.

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.

Ανακοινώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ξεκινήσω με τις ανακοινώσεις, θα ξεκινήσω από το 5ο θέμα, να
πούμε λιγάκι τώρα που είμαστε και ολοι μαζί εδώ, να πούμε ότι στο
Επιμελητήριό μας αυτή τη στιγμή ήδη από πάνω γίνεται σεμινάριο ΛΑΕΚ τώρα
με τους κομμωτές, ήδη γίνονται, αν δεν είχαμε διοικητικό συμβούλιο γίνονται
δύο σεμινάρια κάθε μέρα εδώ, δύο και τρία γίνονται σεμινάρια. Είναι σεμινάρια

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
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και ΛΑΕΚ και τεχνικών ασφαλείας και ΕΦΕΤ, δηλαδή αν έρθετε οποιοδήποτε
απόγευμα στο Επιμελητήριο εδώ πέρα έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι γεμάτο το
Επιμελητήριό μας και στον 6ο όροφο και εδώ. Ξεκινάνε τα σεμινάρια για τις
εξαγωγές, είναι με τον ΣΕΒΕ, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και
με την ΕΕΔΕ, το οποίο είναι για τον κάθε καταρτιζόμενο δηλαδή που είναι
εργαζόμενος ή επιχειρηματίας, που έχει προσανατολισμό με τις εξαγωγές θα
εκπαιδευθούν, δηλαδή εκπαιδεύεται και το προσωπικό και οι επιχειρηματίες, για
το εξαγωγικό κομμάτι της επιχείρησής του. Δηλαδή και να ενημερωθούν και να
εκπαιδευτούν. Και ο κάθε εργαζόμενος, ακόμα και ο εργοδότης θα παίρνει 200
ευρώ. Είναι ένα πρόγραμμα που παίρνει και 200 ευρώ όταν παρακολουθήσει και
τελειώσει το σεμινάριό του. Καλό είναι όταν έχουμε επιχειρηματίες που έχουν
εξαγωγική δραστηριότητα να τους το πούμε, να τους το μεταφέρουμε, εμείς
ήδη το έχουμε ανακοινώσει, το έχουμε βάλει στο σάιτ αλλά να τους
ενημερώσουμε να στείλουν και το προσωπικό τους αλλά και να έρθουν και οι
ίδιοι εάν επιθυμούν. Αλλά ειδικά το προσωπικό τους μπορεί να έρχεται το
απόγευμα να δημιουργήσουμε τμήματα 25 ατόμων για να μπορέσουν να
καταρτιστούν σ' αυτό το καινούριο κομμάτι, την εξωστρέφεια που φωνάζουμε
και πληρώνεται το προσωπικό, δηλαδή παίρνει και 200 ευρώ.
Μπορούμε να κάνουμε μέχρι 40 σεμινάρια 25 ατόμων. Πιστεύω κ.
Διευθυντά να το δείτε λιγάκι, να δούμε μήπως πρέπει να κάνουμε κι ένα
παραδείγματος χάριν στην Αίγινα, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να
κάνουμε στα Κύθηρα, στην Υδρα, οπουδήποτε, να κάνουμε σε όλη την εδαφική
μας περιφέρεια, στο Λαύριο.
Είδαμε

τον

Υπουργό

Εμπορικής

Ναυτιλίας

εθιμοτυπικά,

τον

κ.

Βαρβιτσιώτη. Του θέσαμε κάποια από τα προβλήματα, το θέμα είναι ότι του
κάναμε μια εθιμοτυπική επίσκεψη, τον καλέσαμε στο Επιμελητήριο να έρθει σε
ένα διοικητικό συμβούλιο να ακούσει από πρώτο χέρι από τους ανθρώπους της
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παραγωγικής διαδικασίας τα προβλήματα που έχει το λιμάνι, τα προβλήματα που
έχει ο κόσμος. Εμείς εδώ του εξηγήσαμε ότι δεν έχουμε κόκκινα χαλιά, εδώ
μπορεί να ακούσει κάποια αρνητικά, δεν θα έρθει σε ένα κλίμα που θα ειναι
ευνοϊκό αλλά πρέπει κάποια στιγμή να καθήσουν και να ακούσουν και για την
παραγωγική τάξη, να ακούσουν τα προβλήματά τους. Να ακούσουν τη
μικρομεσαία επιχείρηση που χτυπάει η καρδιά της εδώ μέσα, γιατί πολύ μας
έφαγε το κόκκινο χαλί. Δεσμεύθηκε ότι θα έρθει μέχρι τέλος του χρόνου ή αρχή
του νέου ότι θα έχει κάτι να πει και να έρθει. Τέλος πάντων, τον περιμένουμε.
Είδαμε τον κ. Ανωμερίτη, τον Πρόεδρο του ΟΛΠ, του θέσαμε το θέμα,
συμφωνούμε μαζί του ότι κι εμείς είμαστε υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα του
λιμανιού, δηλαδή δεν θέλουμε το λιμάνι να πουληθεί, θέλουμε την πλειοψηφία
να την έχει το ελληνικό Δημόσιο, ναι στις ξένες επενδύσεις, συμφωνούμε στις
ξένες επενδύσεις, μακάρι να έρθουν κι άλλες και να είναι δυναμικές, αλλά τον
πρώτο λόγο πρέπει να έχει πάντα το ελληνικό Δημόσιο.
Πέρσι κάναμε μια καταπληκτική εκδήλωση, το Money Show με το
κομμάτι της ναυτιλίας. Ηταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκδήλωση πέρσι, είχε
βοηθήσει να γίνει ο κ. Αποστολέλλης που ήταν στο κομμάτι το ναυτιλιακό, είχαν
βοηθήσει κι άλλοι συνάδελφοι από 'δω. Το θέμα είναι ότι έγινε μια πολύ
επιτυχημένη εκδήλωση, δεν είχαμε πληρώσει ούτε για την αίθουσα, είχαμε
πάρει χορηγίες και είχαν περισσέψει και χρήματα. Φέτος μας έχουν μεγαλύτερη
αίθουσα γιατί είδαν ότι είχαμε πραγματικά επιτυχημένη εκδήλωση, άσχετα αν
ήταν πολύ λίγοι από το Διοικητικό Συμβούλιο κι αυτό ήταν πάρα πολύ αρνητικό,
να είμαστε 61 σύμβουλοι και να είναι γύρω στα 4 με 5 άτομα. Ηταν αρνητικό.
ΠΑΛΛΑΣ: Ηταν καμιά δεκαριά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα είναι ότι τώρα θα κάνουμε μια εκδήλωση, ψάχνουμε να
βρούμε το θέμα. Εχουμε διάφορες προτάσεις, να δούμε πώς ακριβώς θα
κάνουμε πάλι ένα θέμα που να αφορά την παραγωγική διαδικασία, να αφορά
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την μικρομεσαία επιχείρηση και να το κάνουμε πάρα πάρα πολύ δυνατό και
πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν σύμβουλοι που πρέπει να μιλήσουν. Υπάρχουν
αξιόλογοι σύμβουλοι μέσα από εδώ που πρέπει να αναλάβουν να το πάρουν
στην πλάτη τους. Και μας δίνουν διπλάσια αίθουσα σε χώρο γιατί πραγματικά
εντυπωσιάστηκαν πέρσι με την ποιότητα που είχε η εκδήλωση και την ουσία.

Εγώ πιστεύω ότι πάλι πρέπει να έχει μια σχέση με το λιμάνι, δηλαδή δεν
μπορεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, αυτός ειναι ο χαρακτήρας μας,
πιάνει και δορυφορικά όλες τις άλλες επιχειρήσεις, υπάρχουν κι άλλες προτάσεις.
Θα τις δούμε στη Διοικητική Επιτροπή και θα σας τις ανακοινώσουμε στο
επόμενο Δ.Σ. ή θα σας τις ανακοινώσουμε τηλεφωνικά τουλάχιστον, γιατί
μπορεί να μην προλάβουμε μέχρι να προετοιμαστεί η εκδήλωση για Δ.Σ.
Τώρα, τα οικονομικά στοιχεία του ΒΕΠ. Οικονομικά, κάποτε είχε τεθεί
από κάποιον σύμβουλο, είχε ζητήσει τα οικονομικά στοιχεία. Να ενημερώσω τι
γίνεται μέχρι τώρα, μέχρι 19/11/2013. Τα έσοδά μας είναι 871.000 ευρώ, τα
έξοδά μας 719.000 ευρώ. Είμαστε συν 151.999. Πληρωμές. Εχουμε πληρώσει
στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων 24.000 ευρώ, τη ΓΣΕΒΕΕ επίσης έχουμε
κάνει διακανονισμό γιατί οφείλαμε πάρα πολλά χρήματα στη ΓΣΕΒΕΕ, τώρα ήδη
τα τακτοποιούμε - έχουμε κάνει πόσες δόσεις, κ. Διευθυντά; Εχουμε πληρώσει
την πρώτη δόση 8.689 το πρώτο εξάμηνο και τέλος του έτους είναι άλλα 8.600.
Στοιχεία Μητρώου του δεκαμήνου. Να σας ενημερώσουμε τι εγγραφές
και τι διαγραφές έχουμε. Τώρα, οι διαγραφές είναι λιγάκι... με τις διαγραφές δεν
μπορούμε να το ξέρουμε ακριβώς γιατί πολλοί κάνουν διακοπή στην εφορία και
δεν διαγράφονται από το Επιμελητήριο κάποιες ατομικές επιχειρήσεις. Παίζει
λιγάκι αυτό. Εγγραφές, είμαστε ακριβώς ίσα βάρκα ίσα πανιά, είμαστε 1.285
εγγραφές και 1.283 διαγραφές.
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Προέκυψε κι ένα θέμα με τη ΓΣΕΒΕΕ. Ενώ εμείς όπως είδατε κάναμε και
ένα διαγωνισμό, κάναμε μάλλον μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την
πιστοποίηση των επαγγελμάτων και των υπηρεσιών στο Επιμελητήριο,
πρωτοποριακό αυτό από όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, ξαφνικά η ΓΣΕΒΕΕ το
είδε πάρα πολύ ζεστά, ενώ η ΓΣΕΒΕΕ επιβιώνει από εισφορές δικές μας και τα
υπόλοιπα Επιμελητήρια της χώρας, ξαφνικά πάει να κάνει με το Τεχνικό
Επιμελητήριο

Ελλάδος,

δηλαδή

με

ένα

Επιμελητήριο

που

έχει

τους

μηχανολόγους που μια ζωή αυτή τη στιγμή οι μηχανολόγοι και όλο αυτό το
σύστημα των πολιτικών μηχανικών, ποτέ δεν ήθελε να απλοποιηθούν οι
διαδικασίες αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεών μας ή να βοηθήσουν την
διαδικασία αυτή. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
πάντα ήταν αντίπαλο στον επιμελητηριακό θεσμό το δικό μας των μικρομεσαίων
και των επιχειρηματιών, αυτή τη στιγμή η ΓΣΕΒΕΕ πάει να κάνει συμφωνία με
αυτό να κάνει πιστοποίηση των προσώπων και των επαγγελμάτων να το κάνει
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με τη ΓΣΕΒΕΕ. Δηλαδή πάλι οι μηχανολόγοι
και οι μηχανικοί θα πάνε να παίξουν καθοριστικό ρόλο και καθοριστικό παιχνίδι
εκμεταλλευόμενοι

τις

δικές

μας

επιχειρήσεις,

γιατί

αφού

χάσανε

τις

αδειοδοτήσεις ή χάνουν τις αδειοδότησεις ψάχνουνε να βρούν εναλλακτικό
τρόπο εσόδου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό εμείς θα το καταγγείλουμε και θα το
καταγγείλουμε, γιατί μεθαύριο έχει Γενική Συνέλευση η Κεντρική Ενωση
Επιμελητηρίων στο Κιλκίς. Εμείς θα το βάλουμε και θέμα και στην Γενική
Συνέλευση της ΚΕΕΕ στο Κιλκίς.
Εμείς έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, είμαστε το Επιμελητήριο που
έχουμε προχωρήσει, ήδη έχουμε βρει φορέα που θα συνεργαστούμε, ήδη
έχουμε μπει σ' αυτή τη διαδικασία. Εμείς αυτή τη στιγμή το μέλος μας να
πιστοποιείται από εδώ. Θέλουμε το μέλος μας να το πιστοποιούμε εμείς, δεν
θέλουμε κανένα Τεχνικό Επιμελητήριο να πιστοποιεί το δικό μας μέλος. Εχουμε
δυνατότητες και μπορούμε, έχουμε τη δυναμική να το εφαρμόσουμε και να το
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κάνουμε. Εχουμε τα σωματεία, έχουμε τις ομοσπονδίες, είμαστε όλοι εμείς. Αμα
δεν μπορούμε εμείς να πιστοποιήσουμε τα μέλη μας, δεν μπορώ να καταλάβω
γιατί να έρθει το Τεχνικό Επιμελητήριο να πιστοποιήσει.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; Είναι θέμα χρόνου ποιος θα το κάνει πρώτος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, αυτοί είδαν ότι πραγματικά εμείς έχουμε προχωρήσει, το
είδαν και θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή, το βλέπουν σαν έσοδο. Γιατί και το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος το θέλει σαν έσοδο αφού δεν έχει πλέον δουλειά
με αδειοδοτήσεις, άδειες οικοδομής κι όλα αυτά, το βλέπουν σαν έσοδο, το
βλέπει και η ΓΣΕΒΕΕ σαν έσοδο. Σου λέει αν αύριο καταργηθεί η
υποχρεωτικότητα στα Επιμελητήρια εγώ από πού θα πάρω τα έσοδα; Ψάχνει να
βρει τρόπο να επιβιώσει. Ζούμε στην εποχή...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτό που λέτε τώρα είναι τεκμηριωμένο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπήρχε και δημοσίευμα, στις εφημερίδες έχουν το δημοσίευμα.
Θέλω να το δεις εσύ που είσαι στη ΓΣΕΒΕΕ, Δημήτρη.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θα το δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, και μίλα και με τον κ. Χαλόφτη που το γνωρίζει το θέμα να
σου εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει για να το βάλεις στη ΓΣΕΒΕΕ. Εμείς είμαστε
με τη ΓΣΕΒΕΕ, δεν το συζητάμε, είμαστε μαζί, συνυπάρχουμε, αλλά μην βγει
απέναντι από τα Επιμελητήρια. Εχουμε τα μέλη, έχουμε τη δυνατότητα και
μπορούμε να προσφέρουμε. Εχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε το προσωπικό,
έχουμε το έμπειρο προσωπικό τόσα χρόνια, έχουμε το δυναμικό, μπορούν πάρα
πολύ εύκολα να χειριστούν και να θέσουν τα θέματα. Δηλαδή δεν μπορεί να
είμαστε αυτή τη στιγμή αντίπαλοι με τη ΓΣΕΒΕΕ. Αλλά σας είπα και πάλι το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δεν μπορεί, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας
βλέπει σαν πελάτες. Εμείς, τα μέλη μας τους βλέπουμε σαν τους δικούς μας
ανθρώπους.
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Αυτό που θέλω να θέσω και να πω είναι ότι στο Επιμελητήριό μας γίνεται
μεγάλη προσπάθεια στους δύσκολους καιρούς να επιβιώσει και το Επιμελητήριο
και τα μέλη μας. Υπάρχουν δυστυχώς φαινόμενα πάρα πολύ σκληρά, η πολιτεία
βλέπει πλέον την μικρομεσαία επιχείρηση πάρα πολύ εκδικητικά. Δυστυχώς, οι
φόροι -δεν ξέρω τι προσπαθεί να προστατεύσει, προσπαθεί να προστατεύσει το
δικό της μαγαζί; Προσπαθούν να προστατεύσουν κάποια ομάδα ανθρώπων που
ήταν υποστηρικτές τους; Αυτή τη στιγμή χτυπιέται αλύπητα. Το καινούριο το
φαινόμενο είναι ότι οι εργοδοτικές εισφορές αυτή τη στιγμή μας βάζουν συν 20
σε κάθε εργαζόμενο, συν 20 ευρώ για κάποια, όσοι έχουμε εργαζόμενους για τις
κατασκηνώσεις. Μπαίνει μέσα το ταμείο με την ΔΕΗ με αυτό που πάθαμε με τα
φωτοβολταϊκά, την πληρώνει η μικρομεσαία επιχείρηση. Μπαίνουν μέσα οι
Δήμοι, ανεβάζουν τα δημοτικά τέλη, την πληρώνει η μικρομεσαία επιχείρηση.
Μπαίνει η ΕΥΔΑΠ μέσα, όλα η μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν αντέχει άλλο η
μικρομεσαία επιχείρηση και αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας,
δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα στηριχθούμε, εγώ σαν πρόεδρος δεν έχω
πρόβλημα, εγώ σαν πρόεδρος μπορώ να βγω και μπροστά και να πω ότι εμείς
κάνουμε λευκή απεργία, δεν πληρώνουμε τίποτα, δεν πληρώνουμε ΤΕΒΕ, δεν
πληρώνουμε φόρους, δεν πληρώνουμε τίποτα. Να βγούμε όλα τα Επιμελητήρια
να το πούμε μπροστά, να καταλάβουν ότι έχουμε κι εμείς μια δύναμη, που δεν
το έχουμε εφαρμόσει ποτέ, δεν το έχουμε... Δεν μπορούν ας πούμε οι
επιχειρήσεις να κλείνουν με λουκέτα γιατί δεν έχουν άδεια λειτουργίας γιατί
κάποιοι δεν θέλανε. Κάποιοι θέλανε ένα περιβάλλον που τους ενδιέφερε μόνο
και μόνο για την πάρτη τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή,
επιχειρήσεις που ... είδαμε τι αντιμετωπίσαμε και πήγαμε εμείς στον Οργανισμό
Αθήνας και δυστυχώς εκεί ξέφυγα και είπα άσχημα πράγματα, μίλησα πολύ
αρνητικά και πολύ επιθετικά, ότι δεν μπορεί να καθορίζει ο καθένας το μέλλον
μιας επιχείρησης. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το δέρμα παράδειγμα που το
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βλέπουμε μπροστά μας ή το χυτήριο ή το μηχανουργείο να γίνονται μουσειακά
είδη. Δεν μπορεί να ...

Πρέπει να συνυπάρχουν.

Πρέπει δηλαδή κι αυτοί, και αυτοί πρέπει να το δουν τελείως ρεαλιστικά.
Ακόμα δυστυχώς δεν το βλέπουν. Ο Οργανισμός της Αθήνας δεν ξέρω πώς
λειτουργεί, ακόμα δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι η Ελλάδα καταστράφηκε. Ακόμα
δεν έχουν μπει στη λογική αυτή. Ακόμα μιλάνε για ζώνες πρασίνου, ακόμα
μιλάνε για... Ολα πράσινα είναι! Ολα τα εργοστάσια έχουν κλείσει. Ειδικά στο
Θριάσιο που το λέγανε ρυπογόνο περιοχή, θα δείτε εργοστάσια πράσινο,
χορτάρι 7 μέτρα μέσα. Δεν δουλεύει κανένα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πράσινη ανάπτυξη!!!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα βυρσοδεψεία μαζί με τον κύριο, σε συνεργασία με το
σωματείο των βυρσοδεψών, στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό, απευθείας
στον Πρωθυπουργό. Εχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Χατζηδάκη, όχι για τα
βυρσοδεψεία και για άλλα θέματα. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να μπούμε σε μια εγώ έχω τη διάθεση, ειλικρινά το λέω, να βγούμε πολύ επιθετικά μπροστά. Να
προχωρήσουμε όλοι μαζί να βγούμε επιθετικά. Αυτοκτονούν επιχειρηματίες κάθε
μέρα. Διασύρονται, πάνε φυλακή άνθρωποι, πάνε στα κρατητήρια. Δεν θέλω να
χρησιμοποιήσω όνομα. Τώρα τελευταία από εμάς εδώ πήγε στο κρατητήριο
γιατί βγήκε ξαφνικά, ενώ παλιά ειδοποιούσε η αστυνομία και έλεγε, ρε παιδια,
έχεις ένα ένταλμα κανόνισε, φτιάξε λίγο, χρωστάς στο ΙΚΑ, ρύθμισέ το μέχρι
τέλος του μήνα, τώρα πήγαν τον πήραν από το σπίτι 70 χρονών άνθρωπο και
τον πήγανε αυτόφωρο. 60. Και θα ήθελα προ ημερησίας διατάξεως γιατί
προέκυψε το θέμα αυτό σε ένα συνάδελφό μας, στον κ. Αποστολέλλη να πάρει
το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Πρόεδρε, για πρώτη φορά, την προσοχή σας, για πρώτη
φορά τίθενται τα προβλήματα που μας απασχολούσαν. Εγώ νομίζω ότι η
πρόθεση της κυβέρνησης είναι αυτή η πολιτική. Είναι πρόθεση, ειναι πολιτική.
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Αν δεν την αντιμετωπίσουμε για ... εγώ όταν ξεκίνησα από αυτό εδώ το βήμα
αν θυμάμαι του Επιμελητηρίου μας είχα πει ότι αυτό που έχω πάθει εγώ, κ.
Διευθυντά, είχα ξεκινήσει με αυτό, αυτό που έπαθα εγώ δεν θέλω να το πάθει
κανένας συνάδελφός μου. Τώρα το έχουν πάθει όλοι οι Ελληνες, όλοι οι
συνάδελφοι.
Εάν θέλουμε να έχουμε επιτυχία στην προσπάθεια να αντισταθούμε ή να
ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή, θα επικαλεστώ τις μεγάλες μέρες των
θεσμών των Επιμελητηρίων. Το '96 υπήρχε μια ομάδα εργασίας, που ήταν ο
Μανώλης ο Μαυρογένης Πρόεδρος του ΒΕΠ εδώ, ο Βασίλης ο Χατζησταύρου, ο
Κώστας ο Αλαπάντας από 'δω, ήταν ο Αλέκος ο ... πολύ καλός πρόεδρος, από
τους καλύτερους που πέρασαν από την ένωσή μου, συμμετείχε ο Νίκος ο
Λακιώτης ο δάσκαλός μου, μεγάλη φυσιογνωμία και μεγάλος αγωνιστής,
συμμετείχε ο Βλάχος ο Γιώργος από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, συμμετείχε ο
Νώντας ο Ζαφειρόπουλος... Συμμετείχε ο Γιάννης ο Μίχας σαν πρόεδρος του
Εργατικού Κέντρου, συμμετείχε ο Δήμος του Περάματος με τον Γιάννη τον
Πατσιλινάκο και το συνδικάτο μετάλλου με πρόεδρο τον Μποτίδη τότε. Μπορεί
να ξέφυγε κανένας αλλά θα τον θυμηθώ.
Αυτοί λοιπόν σε ... εκδόσεις που ετοίμαζε ο Νίκος ο Λακιώτης, καλούσε
όλους τους βουλευτές της περιοχής, όλους τους δημοσιογράφους και όλους
τους φορείς, εκτός από το Δήμο Περάματος και τους όμορους Δήμους.
Παράλληλα, η κυβέρνηση είχε με πρωτοβουλία κατά κύριο του Λαλιώτη είχε
οργανώσει το διυπουργικό όργανο που προέδρευε ο Λαλιώτης και συμμετείχαν
τα συναρμόδια υπουργεία και συμμετείχαν και οι δημοσιογράφοι τους οποίους
τους καλούσαν όλους, ανεξάρτητα αν ερχόντουσαν ή όχι. Το πλεονέκτημα και
το θετικό αποτέλεσμα που είχε αυτή η προσπάθεια ήταν ότι υπήρχε η θεωρία,
υπήρχαν 26 σημεία τα οποία σχεδόν όλα εφαρμόστηκαν.
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Σήμερα λοιπόν για λόγους που δεν θέλω να αναφέρω σήμερα ... αυτή η
ομάδα εργασίας διαλύθηκε σαν Επιμελητήριο, ο Λαλιώτης πήγε σπίτι του και από
τότε είναι που ξεκίνησε αυτή η πορεία της αποσάθρωσης των θεσμών. Επειδή
λοιπόν η πολιτεία ξεκίνησε την αποσάθρωση των θεσμών εμείς πρέπει να τους
επανασυσπειρώσουμε με αυτό τον τρόπο. Ευχαριστώ.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Δηλαδή προτείνετε μια νέα ομάδα εργασίας; Γιατί δεν κατάλαβα,
αναφερθήκατε στο παρελθόν αλλά δεν κατάλαβα.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Προτείνω λοιπόν να λειτουργήσουμε όπως ξεκινήσαμε. Ναι,
θα σου πω αυτή η ομάδα εργασίας διαλύθηκε γιατί τότε είχαμε εξαπατηθεί.
Τώρα που ξέρουμε, ξέρουμε γιατί πρέπει να επανασυσπειρωθεί και γιατί πρέπει
να ... Διότι διαφορετικά δεν έχουμε καμία ελπίδα. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να
αισιοδοξώ διότι αυτή τη στιγμή στη ζώνη το μεροκάματο ήταν 30 ευρώ. Από τη
στιγμή που ο κ. Βρούτσης το έκανε 3, από τα 30 ευρώ που τα 12 έπαιρνε ο
εργαζόμενος τα 18 έπαιρνε το κράτος και θέλανε το εργολαβικό μας κέρδος.
Τώρα που έγινε 3 θα παίρνει το κράτος 1,8, θα παίρνει ο εργαζόμενος 1,2 και θα
παίρνω κι εγώ 0,7 για να πληρώσω τις ποινές. Δεν μπορώ. Ούτε ο εργαζόμενος
δέχεται... Ο κ. Βρούτσης με το 1,8 μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική; Εδώ δεν
μπορεί να κάνει με το 18. Να μας το εξηγήσει κι εμάς. 'Η εφόσον έχουμε
έκπτωση των αποδοχών 90% πρέπει να μειωθεί και 90% και η αγοραστική του
αξία. Συμφωνούμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
ΠΑΛΛΑΣ: Τι προτείνετε; Δεν κατάλαβα.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Πραγματικά, συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει τι προτείνετε.
Πραγματικά, συγγνώμη κιόλας.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Προτείνω ότι πρέπει να συμφιλιωθούμε και να πολεμήσουμε
από κοινού. Αυτή τη στιγμή είμαστε διασπασμένοι. Σας είπα - κ. Πάλλα εσύ δεν
πρόκειται να καταλάβεις. Στο έχω πει κι άλλη φορά.
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ΠΑΛΛΑΣ: Τόσα χρόνια εδώ ακούω οι μισθοί είναι υπερβολικοί και μας έχουν...
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Δεν το έθιξα αυτό εγώ. Σου είπα ότι ήταν 30 ευρώ και έγινε
3.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ας μιλάμε με πραγματικά νούμερα για να καταλάβουμε. Αλλά ο
Νίκος θέλει κάτι άλλο να πει. Θέλει να πει ότι πέφτουν οι τιμές στα μεροκάματα,
στη ζωή μας, αλλά η ακρίβεια που θα ψωνίσεις παραμένει το ίδιο και παραπάνω.
Αυτό θέλει να πει όλοι μαζί και πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε αυτή την
ακρίβεια.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Συνάδελφε, συγχώρεσέ με, μίλησε για μια επιτροπή που για τους
νεότερους είναι άγνωστη, δεν ξέρουμε με τι πραγματεύτηκε, τι ήθελε να
πετύχει, αν πετύχατε κάτι. Είπατε 26 σημεία. Εγώ δεν ξέρω κανένα σημείο.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Συνάδελφε, να σου εξηγήσω...
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Περίμενε. Εγινε κάτι αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Να σου εξηγήσω, ενδεχομένως να μιλήσουμε και μετά.
Αλλά μέσα στα 26 σημεία είναι...
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Εντάξει, να μιλήσουμε μετά. Αλλά πιστεύω ότι κανείς δεν
κατάλαβε.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Από τα 26 σημεία ... διότι ήταν και η προσπάθεια να
καθιερωθεί το Σχιστό μέσα στα 26 σημεία αυτά, το οποίο ... από το '66.
Κατάλαβες; Και δεν είπα για την επιτροπή, είπα συμμετείχαν όλα τα
Επιμελητήρια και όλοι οι φορείς. Και τώρα ο καθένας προσπαθεί μόνος του.
κ. Πάλλα, σας είχα πει ότι υπάρχει η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας
στη ζώνη που είναι 30 ευρώ η ώρα. Σας το είχα πει αλλά εσύ πάλι το
αμφισβητείς.
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ΠΑΛΛΑΣ: Μια ζωή ακούω ότι ειναι πολλά τα λεφτά και δεν βγαίνουμε. Τώρα
είναι λίγα τα λεφτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Εγώ δεν είπα αν είναι πολλά ή λίγα... Κοίταξε, ούτε ο
βλάκας μπορεί να γίνει βλάκας να καταλάβει τον βλάκα ούτε ο έξυπνος τον
βλάκα. Δεν γίνεται! Εγώ είμαι βλάκας. Σου είπα ότι ειναι 30 σύμφωνα με την
σύμβαση. ... είναι μια άλλη ιστορία. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, τι να σου
κάνω εγώ; (Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι)
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Συγγνώμη, Πρόεδρε, για να καταλάβω κάτι. Συγχώρεσέ με
κιόλας. Ξεκίνησες εσύ μια εισήγηση, για τα πρακτικά Τσιριγώτης Πέτρος.
Ξεκίνησες μια εισήγηση και λες, ένας συνάδελφός μας πήγε στο κρατητήριο
γιατί - κάτσε λίγο, γιατί δεν ξέρω, εγώ πρέπει να είμαι χαζός ρε παιδιά. Θα ήθελα
να το καταλάβω, πραγματικά. Ξεκίνησες μια εισήγηση και είπες ότι κάποιος
συνάδελφός μας πήγε στο κρατητήριο διότι πλέον η αστυνομία δεν πάει να πει
ότι ξέρεις, κάνε σου ξου μου, κάνε μια ρύθμιση ας πούμε, πήγαν και τον
πιάσανε και τον πήγαν στο κρατητήριο. Και κατάλαβα εγώ ότι ανέβηκε επάνω να
ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Συγχώρεσέ με. Και ανέβηκε επάνω και μίλησε για
μια παλιά επιτροπή, η οποία πραγματεύθηκε κάποια πράγματα και τότε αυτά τα
26 σημεία γίνανε όλα αλλά μετά είπε ότι ο Λαλιώτης πήγε σπίτι του, εμείς
διαλυθήκαμε για τον άλφα βήτα λόγο, δεν είπε και...
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Είπα για λόγους που δεν θέλω να εξηγήσω.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Ναι και, να ξαναφτιάξουμε μια επιτροπή που να πραγματευθεί
ποια πράγματα; Συγγνώμη, να καταλάβω.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Πέτρο, προφανώς δεν ξέρουν τα προβλήματα που έχουμε.
Δεν ξέρεις τα προβλήματα που έχουμε δηλαδή. Εχουμε το ΙΚΑ, έχουμε τα
πρόστιμα του ΙΚΑ, έχουμε την Εφορία, έχουμε τις τράπεζες...
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ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Κατάλαβα, αντιληπτό. Θα προχωρήσετε να φτιάξετε την
επιτροπή.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Οχι, δεν είπα για την επιτροπή, μην παρεξηγηθώ. Είπα ότι
συνεργαστήκανε, είχαν συνεργασία τα Επιμελητήρια, οι θεσμοί είπα, όχι η
επιτροπή. Οι θεσμοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή τότε είχαν συνεργασία. Τώρα αυτή τη στιγμή ο καθένας...
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Ωραία. Οπότε τώρα που θα πάτε στο Κιλκίς μαζί με τον κ.
Αποστολέλλη

να

κατεβάσετε

μια

πρόταση

να

συνεργαστούν

όλα

τα

Επιμελητήρια και να πάτε όλοι μαζί.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τα Επιμελητήρια του Πειραιά λέει τώρα, εντάξει...
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Του Πειραιά. Εντάξει, δεν κατάλαβα, του Πειραιά, συγγνώμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε σου λέει ήταν ομοσπονδίες, όλα τα σωματεία της περιοχής,
ήταν μια ομάδα εργασίας και προσπαθούσε να λύσει κάποια πράγματα.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Πρόεδρε, να σου πω εγώ ένα πρόβλημα προσωπικό; Εγώ έχω
στην επιχείρησή μου τη σύζυγό μου και της κολλάω ΙΚΑ και μου στείλανε ένα
χαρτί εμένα πριν από 3 μήνες και μου λέει αναδρομικά λέει πήραμε απόφαση
τον 8ο ότι αναδρομικά ένα χρόνο πριν έπρεπε να πληρώνεις για τη γυναίκα σου
80 ευρώ παραπάνω, λέω ένα παράδειγμα τώρα, δεν θυμάμαι. Χρωστάς 1.326
ευρώ. Και ρωτώ εγώ, φταίω εγώ που μου είχαν πει ότι πρέπει να πληρώνω,
ξέρω 'γω, 380 και αυτοί πήραν απόφαση μετά από 8 μήνες ότι έπρεπε να
πληρώνω 8 μήνες πριν 450 ας πούμε; Δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο. Φταίω
εγώ; Οχι, δεν φταίω. (Διάλογοι)
Λέω ένα παράδειγμα προσωπικό, δεν το φέρνω για να λυθει το
πρόβλημα, προς θεού. Το φέρνω για να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει
παραλογιστεί η κυβέρνηση, το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, έχουν τρελαθεί και ζητάνε
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παράλογα πράγματα τα οποία έπρεπε να βγάλουμε εμείς ένα καλάσνικοφ και να
τους σκοτώσουμε. Αυτό, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στον κ. Μπεθάνη σαν καινούριο σύμβουλο
να μας πει για τον ΟΑΕΕ, γιατι έγινε μια εκδήλωση στη Νίκαια.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, η εισήγηση του Προέδρου, της Διοίκησης, τελείωσε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έκανα εισήγηση, ανακοινώσεις έκανα εγώ και απλώς δώσαμε
το λόγο σε κάποιους συμβούλους που θέλανε να βάλουν κάποια θέματα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σε ένα ένα θέματα, να ψηφίσουμε για τα οικονομικά για να τα
κλείνουμε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα βάλουμε τώρα. Συγγνώμη, να κλείσουμε πραγματικά;
ΜΠΕΘΑΝΗΣ: Στο τέλος, δεν έχω πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τέλος, να ξεκινήσουμε όπως λέει και ο κ. Κανανάκης, έχει
δίκιο, να μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό που είναι το σοβαρότερο θέμα του
συμβουλίου μας. Να μπούμε λιγάκι στα θέματα τώρα που είμαστε όλοι μαζί.

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.

Ανανέωση της απόφασης περί καθορισμού των εγγραφών, ετήσιων
συνδρομών, λοιπών δικαιωμάτων και τελών των επιχειρήσεων - μελών
του ΒΕΠ για το έτος 2014.

ΓΙΑΓΚΑΣ: Προτείνουμε να ισχύσει ότι και το 2013, για το 2014. Ό,τι ίσχυε για
το 2013 για τις εγγραφές, διαγραφές, μεταβολές κ.λπ., παραμένουν τα ίδια
στοιχεία και για την καινούρια χρονιά.
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ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Να κάνω μια ερώτηση; Λόγω κρίσης δεν μπορούμε να κάνουμε
μια μικρή μείωση, να δείξουμε κι εμείς μια ευαισθησία; Μια μικρή μείωση να
δείξουμε μια ευαισθησία, μικρή. Δεν λέω κάτι τρομερό, αλλά μια μικρή...
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχουμε κάνει όλες τις μειώσεις, η ανακοίνωση ειναι εκεί πάνω,
μπροστά σας. Ηδη εχει προβεί το Επιμελητήριο σε τέτοιου είδους μειώσεις. Και
έχει αυτά τα νούμερα εδώ και 10 χρόνια.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Είναι

θέμα

βιοποριστικό.

Κι

εμείς

δυσκολευόμαστε

να

πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, γι' αυτό λέμε ότι είναι μια ...
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχουμε μειώσει, το Επιμελητήριο έχει μειώσει τις εγγραφές στο 50%
και όλες τις άλλες τις παροχές επίσης τις έχει μειώσει.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οχι τις συνδρομές όμως.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ολες οι άλλες οι παροχές ενσωματώνονται στις συνδρομές. Αυτό
είναι.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Συγγνώμη, κ. Διευθυντά...
ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν αποφασίζω εγώ, εσείς αποφασίζετε.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Οχι, δεν αποφασίζω εγώ, προς θεού. Εγώ είπα ένα 5% λόγω της
κρίσης, αν και είναι ... να το κάνουμε ρε παιδάκι μου, να δείξουμε καλή
πρόθεση. Δεν ειναι τίποτα, αλλά για να δείξουμε καλή πρόθεση. Και συγχωρέστε
με, δεν το κάνω για λαϊκισμό, έτσι, να πούμε ότι κι εμείς κάτι προσφέρουμε.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχετε υπόψη σας ότι υπάρχει θέμα βιωσιμότητας του Επιμελητηρίου.
Αν θέλετε να σταθεροποιηθούν τα ποσά αυτά που ... (διάλογοι)
Πριν φτάσουμε στον προϋπολογισμό, τα σημερινά έσοδα που είδατε
προέρχονται από τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο
συνολικά, όχι μόνο από συνδρομές. Τα έσοδα από συνδρομές , όλα τα χρόνια
έχουν φθίνουσα πορεία. (Διάλογοι)
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Πέρσι ψηφίσαμε ότι ο κάθε βιοτέχνης που έρχεται εδώ και
παίρνει ένα έξτρα πιστοποιητικό πληρώνει παραπάνω.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς όχι; Οταν κλείνει μια επιχείρηση ό,τι πιστοποιητικά
παίρνει να τα πληρώνει. Αυτό δεν ψηφίσαμε πέρσι;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ψηφίσαμε πέρσι...
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν ψηφίσαμε;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, ψηφίσαμε πέρσι...
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αρα, δεν ήταν μια αύξηση αυτό;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, όχι, αυτά ήταν εξειδικευμένα πιστοποιητικά, πέντε το χρόνο.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσα χρήματα εισπράξαμε;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Τίποτα δεν έχουμε εισπράξει. Είναι εξειδικευμένα πιστοποιητικά
πέντε το χρόνο. Απλά, επειδή δεν υπήρχε πρόβλεψη τα προβλέψαμε στον
προϋπολογισμό.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εννοώ ότι τα πέντε αυτά πιστοποιητικά ο κάθε βιοτέχνης,
εγώ πήρα και το πλήρωσα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Πόσο το πληρώσατε;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: 3 ευρώ.
ΓΙΑΓΚΑΣ: 3 ευρώ, αυτό είναι. Αν το πάρετε όμως το πιστοποιητικό από το
διαδίκτυο το παίρνετε δωρεάν.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορώ να το πάρω από το διαδίκτυο όταν το θέλει
σφραγισμένο στην προσφορά. Το ίδιο πράγμα λοιπόν, το ίδιο πιστοποιητικό, δεν
είναι αύξηση; Είναι μείωση; Δεν είναι μείωση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ
ξέρω συνάδελφο και φίλο που ήρθε εδώ να εισπράξει και έχω μετανιώσει
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ειλικρινά που το λέω, πλήρωσε και 50 ευρώ για να κλείσει την επιχείρησή του.
Με όλα του τα ... Ενα πενηντάρι!
ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τη
νομοθεσία. Τι μας προτρέπετε δηλαδή, να μην εφαρμόζουμε τη νομοθεσία; Να
μην πληρώσει δηλαδή για να κλείσει; Δεν το κατάλαβα, μου λέτε να μην
εφαρμόσω το νόμο;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας είπα να μην εφαρμόσετε το νόμο.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Τι μου λέτε δηλαδή τότε;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα ότι ψηφίσαμε αυτό το πράγμα και αυτή είναι αύξηση
και δεν είναι μείωση όπως μας λέτε.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, ποια αύξηση είναι; Τι είναι αύξηση;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αύξηση είναι. Ολα αυτά τα πράγματα επιβαρύνουν το κόστος
του κάθε βιοτέχνη προς το Επιμελητήριο. Δεν ειναι μείωση συνδρομής, είναι
αύξηση.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Καλά, εγώ δεν...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χαλόφτης.
ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Εκανα μια ... και για να πάρω ένα αντίγραφο στο Επαγγελματικό
πλήρωσα κάθε φωτοτυπία κάθε σελίδα 80 λεπτά. Και ήθελα 4 αντίγραφα,
έπρεπε να πάω στην Εφορία και κάπου αλλού να δώσω, βάλτε πολλαπλάσιο που
έχει ένα καταστατικό και τι περιλαμβάνει. Την επικύρωση την πλήρωσα και κάθε
αντίγραφο πιστοποιητικού το πλήρωσα 15 ευρώ. Δεν λέω, εκεί το πληρώνουν,
εδώ...
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είπα, ότι δεν ειναι μείωση αυτό το πράγμα, είναι
αύξηση.
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, μισό λεπτό, κ. Αλεξόπουλε, έχετε λάθος για το θέμα. Ναι, έχετε
λάθος για το θέμα, το ξαναλέω. Ο κ. Χαλόφτης μιλάει για το τι αντιμετώπισε σε
άλλα Επιμελητήρια, όχι στο δικό μας. Εμείς αυτά τα δίνουμε δωρεάν. Ολες οι
φωτοτυπίες, όλες οι εξυπηρετήσεις είναι απόλυτα δωρεάν στην υπηρεσία μας.
Και το μόνο που κάναμε, επειδή ακριβώς το πιστοποιητικό διαγραφής μιας
επιχείρησης, το ιστορικό πιστοποιητικό δεν προβλέπονταν και αυτό απασχολεί
την υπηρεσία μας και δύο μέρες μπορεί να την απασχολήσει, όπως σήμερα για
συνάδελφό

σας

μέλος

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

Όλη

η

υπηρεσία

ασχολούνταν επί 6 ώρες για να λύσει το πρόβλημα, αυτές οι υπηρεσίες δεν
πληρώνονται. Είναι 5 ευρώ ήταν μόνο το ιστορικό πιστοποιητικό, το οποίο είναι
όμως για κάποιον που θα βγει στη σύνταξη μια φορά. Απλά, δεν προβλέπονταν
και το εντάξαμε. Είναι άλλο τώρα μία πρόσθετη υπηρεσία και άλλο θέμα η
συνδρομή. Μέσα στη συνδρομή έχουμε εντάξει εμείς εδώ σαν Επιμελητήριο και
τις παροχές υγείας τις οποίες έχετε πάρει και την παροχή του σάιτ στα μέλη
μας, δωρέαν φιλοξενία της ιστοσελίδας τους, την δημιουργία ιστοσελίδας, την
δημιουργία eu, domain name με κατάληξη eu. Φιλοξενία της ιστοσελίδας ένα
χρόνο δωρεάν και δημιουργία ιστοσελίδας με πρόγραμμα το οποίο παρέχουμε
εμείς δωρεάν μέσα στο οποίο θα δημοσιεύουν τους ισολογισμούς, τους οποίους
μέχρι τώρα πήγαιναν οι βιοτέχνες σε ελεύθερους επαγγελματίες έξω και
πληρώνανε 200 και 300 και 400 ευρώ. Και όλα αυτά τα δίνουμε δωρεάν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στους νέους επιχειρηματίες το 25, το 50% μείωση που ήταν
παλιά απόφασή μας και αυτό συνεχίζεται.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Μα δεν είπαμε εμείς κάτι τέτοιο.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Πέτρο, κατανοητό αλλά εγώ το συνέδεσα με το άλλο, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε όπως εισηγείται η Διοικητική; Ομόφωνα ναι.
Προχωράμε λοιπόν στον προϋπολογισμό.
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.

Προϋπολογισμός ΒΕΠ έτους 2014. (Εισήγηση από το τμήμα ΔιοικητικόΟικονομικό).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Δημητροπούλου έχει το λόγο. Και μην την στενοχωρήσετε.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γεια σας. Ήδη σας ενημέρωσε ο Πρόεδρος για τα
οικονομικά στοιχεία που ζητήσατε. Οικονομικά πάμε καλά, αλλά όχι από
συνδρομές όπως είπατε εδώ αλλά από άλλες υπηρεσίες από σεμινάρια κ.λ.π.
Ερχόμαστε πρωί και φεύγουμε βράδυ από το γραφείο, γιατί προσπαθούμε πάρα
πολύ για τα έσοδα του Επιμελητηρίου και εγώ ιδίως προσπαθώ περισσότερο για
να μειώσω τα έξοδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε περιορίσει και πάρα πολύ τα έξοδα. Στο όριο.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πάρα πολύ. Τον προϋπολογισμό τον έχω στείλει σε
όλους, τον έχει στείλει η υπηρεσία δηλαδή, έχουμε προσπαθήσει να τον
κάνουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα, δεν ξέρουμε πώς θα
έρθουν βέβαια τα πράγματα με την οικονομική κρίση, πιστεύουμε ότι είναι ένας
ρεαλιστικός προϋπολογισμός.
Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε εμένα ή τον διευθυντή.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Καλησπέρα, Μανώλης για τα πρακτικά. Οι απορίες που έχω
και πιθανόν να έχουν και κάποιοι άλλοι, υπάρχει ο κωδικός, στα έξοδα, στα
έσοδα δεν έχω πρόβλημα...
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κι εγώ στα έξοδα έχω.
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ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Γι' αυτό, στα έσοδα χαίρομαι. Χαίρομαι πάντα. Στον 0238
λέει επίδομα θέσης, δεν γνωρίζω τι είναι αυτό. 0238 επίδομα θέσης Ν. 1586/86
αρ. 12.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό το επίδομα το παίρνει ο διευθυντής και οι
τμηματάρχες...
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Ζητάω συγγνώμη για την αδιακρισία μου αλλά απλώς, μου
λέγανε μικρός ότι άμα ρωτήσω θα μάθω. Οπότε, συνεχίζω και τώρα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Να σας εξηγήσω. Η μισθοδοσία όλων των δημοσίων υπαλλήλων έχει
διάφορους κωδικούς. Ένας είναι ο βασικός μισθός. Αλλο είναι αυτό το επίδομα.
Δηλαδή, δεν παίρνουμε εδώ ένα μισθό έτσι όπως φαίνεται, αυτό που παίρνει
στο τέλος κάποιος 800 ευρώ ή 1.000. Αυτό το 800 ή 1.000 διαμορφώνεται ως
εξής: βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, επίδομα θέσης ή οικογενειακό, αν και
έχουν καταργηθεί τώρα όλα αυτά και τα οικογενειακά κ.λπ. και τα επίδομα
Χριστουγέννων, όλα έχουν καταργηθεί, πλέον είναι και επίδομα θέσης. Οσοι
έχουν θέση ευθύνης και αυτή την έχει ο διευθυντής και οι τμηματάρχες, αυτοί
έχουν το επίδομα.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Λοιπόν, Κ.Α. 264Γ και 264Δ Αποζημίωση επιτροπής
πρωτοκόλλου επωνυμιών, εκκαθάρισης μητρώου και αποζημίωση επιτροπής
παρακολούθησης βιοτεχνικών ζητημάτων-στατιστικής. Πάλι έχει ένα μεγάλο
ποσό, εντάξει, αυτό μου έκανε εντύπωση. Απλώς αυτό είναι αποζημίωση, κάποιο
ιδιαίτερο πάλι το οποίο παίρνουν πάλι κάποιοι υπάλληλοι;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, ναι.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Το οποίο για να εγκριθεί πέραν του μισθού τους βάζουν τον
κωδικό προκειμένου να καλύψουμε το έξοδο αυτό.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, όπως βλέπετε καθημερινά εδώ για να βγει όλη αυτή η δουλειά...
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ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Δεν κρίνω, έχω απορίες σας είπα επειδή δεν ξέρω τους
κωδικούς.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Σωστά.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επειδή εγώ δεν το έχω δει καθόλου, μπορείτε να μας το
εξηγήσετε;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν μιλάμε για τώρα, για πολλά χρόνια τώρα, έτσι; Από χρόνια, οι
διάφορες επιτροπές που λειτουργούν όλα αυτά τα απογεύματα και εγγράφονται
εδώ, σ' αυτούς τους κωδικούς.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Ενας υπάλληλος που έρχεται overtime ας πούμε, παίρνει από
αυτό τον κωδικό.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν έχουμε υπερωρίες.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι ας πούμε για κάλυψη...
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, όλων αυτών των αναγκών που υπάρχουν. Δηλαδή τώρα
γίνονται τα σεμινάρια, θα δείτε κάθε μέρα φεύγουν 8 η ώρα, 10 η ώρα το
βράδυ.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: 10 η ώρα.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Θα πάρει κι αυτός κάποια χρήματα. Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλη ερώτηση;
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Συγγνώμη. Λοιπόν, ο Κ.Α. 0264 δεν έχει πληρωθεί αυτό, το
καταλαβαίνω, απλώς λέει ομάδα εργασίας, επειδή υπάρχει μια πρόβλεψη, λέει
Ομάδα Εργασίας Επιστημονικής Τεκμηρίωσης θέσεων ΒΕΠ. Είναι πρόβλεψη για
κάποιους έξτρα ελεύθερους επαγγελματίες που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε
εμείς για κάποιες ειδικές μελέτες που θα κάνει το ΒΕΠ;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εμείς εδώ, το έχουμε πει, έχουμε ειδικούς συνεργάτες οι οποίοι όμως
όταν έρχονται το απόγευμα και δουλεύουν εδώ...
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ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Οχι, είναι μηδενικό. Δεν έχει ξοδευτεί χρήμα. Ο Κωδικός
είναι μια πρόβλεψη λέω, είναι ο 0264Γ.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Το έχουμε ψηφίσει...
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, στην τροποποίηση.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Προσέξτε, όταν έχουμε εδώ τους συνεργάτες μας οι οποίοι
δουλεύουν, όταν έρχονται τα απογεύματα, που συνέχεια αυτό γίνεται το
απόγευμα γιατί κανένας πρωί δεν έρχεται, αλλά και πρωί που μπορεί να έρθει
κάποιος είναι ο συνεργάτης για να επεξεργαστούμε αυτές τις προτάσεις που
κάναμε για την πιστοποίηση κ.λπ., όλοι αυτοί αμείβονται με ένα ποσό μέχρι 50
ευρώ, αν υπάρχει .... Αν υπάρχει.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Κωδικός 0419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές
υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό έχει πιστωθεί εκεί
βλέπω το ποσό, είναι ειδικοί συνεργάτες, είναι έξτρα από αυτούς τους
συνεργάτες τους οποίους έχουμε;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι ο δικηγόρος, είναι ο...
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Και παίρνουν 27.000 ευρώ;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν είναι ένας. Οσες συμβάσεις υπογράφουμε..
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Οχι, δεν διαφωνώ. Ηταν 35.000 φέτος...
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ποιος κωδικός είναι;
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Είναι ο κωδικός 0419. Είναι 27.000 ευρώ σχεδόν.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: ..... όλοι οι συνεργάτες από αυτόν εδώ τον κωδικό
αμείβονται που έχουν κάνει συμβάσεις με το Επιμελητήριο.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ολες οι συμβάσεις που υπογράφονται με οποιονδήποτε έρχεται εδώ
στο Επιμελητήριο και παρέχει υπηρεσίες...
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ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Δηλαδή η παροχή υπηρεσιών από τους εξωτερικούς
συνεργάτες, δικηγόρους, τεχνικούς, δηλαδή αυτοί που παρέχουν υπηρεσία,
όπως π.χ. ο λογιστής.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχουμε τη λογίστρια η οποία παρακολουθεί το διπλογραφικό
σύστημα. Είναι ο δικηγόρος ο Εγγλέζος, δύο. Είναι του Μητρόπουλου και είναι
και τέσσερις, έχουμε κι έναν οικονομικό σύμβουλο που έρχονταν εδώ. Αυτοί
όλοι είναι εδώ μέσα. Για όλους αυτούς είναι αυτά τα ποσά. Αυτές είναι
συμβάσεις που έρχονται από παλιά, δεν είναι τώρα.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Απλώς το λέω επειδή έχουν αλλάξει οι εποχές, μήπως πρέπει
να αναπροσαρμόσουμε και τις προς εκείνους, γιατί για μας -συγγνώμη, μου
επιτρέπετε. Εμείς στο προσωπικό μας, αν πάρουμε τους ίδιους τους εαυτούς μας
έχουμε μειώσει κατά πολύ όλα τα περιττά έξοδα που κάνουμε. Δεν θεωρώ ότι
είναι περιττό το έξοδο, θεωρώ όμως ότι ό,τι μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε
τις τιμές προς τα κάτω θα είναι προς όφελος του ταμειακού υπολοίπου που θα
έχετε εσείς διαθέσιμο στα χέρια σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε κάνει.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Εντάξει, δεν γνωρίζω τι έχετε κάνει. Θεωρώ ότι το έχετε
κάνει σίγουρα αλλά από 'κει και πέρα να δούμε ότι είναι... (παρεμβάσεις εκτός
μικροφώνου-διάλογοι)
ΓΙΑΓΚΑΣ: Και μάλιστα, τώρα να μην αναφερθώ ονομαστικά στον καθένα, είναι
ο κ. Χαλόφτης από πίσω. Ο κ. Χαλόφτης, που φέραμε την προηγούμενη φορά
τη σύμβαση, είναι ο άνθρωπος καθημερινά εδώ, δηλαδή μιλάμε τώρα...
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Το γνωρίζω, το γνωρίζω.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Τώρα να μην πω το ποσό...
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Οι Κ.Α. 771 και 772, ελπίζω να μην
κουράζω, είναι τα οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην
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ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα και ημερήσια
αποζημίωση. Δηλαδή είναι τα οδοιπορικά και το έξοδο που πληρώνουμε την
ημέρα. Εμείς συνήθως στον εκπρόσωπο το δικό μας, δεν ξέρω εδώ αν
συνεχίζεται ή οτιδήποτε, λέμε ότι θα πας εκεί θα σου πληρώσω τη βενζίνη μόνο
για να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Επειδή θεωρώ ότι έχουν αλλάξει όλα,
συγγνώμη που σας το λέω κ. Διευθυντά... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
Να παρακαλάμε να έχουμε δουλειά, κ. Αποστολέλλη. Εσείς βλέπετε να
έρχονται καράβια στο Πέραμα; Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχουμε και
μπορούμε και ζούμε.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Σ' αυτό να σας πω, αν εμείς κ. Παπαμανώλη σας πούμε εσάς σαν
υπηρεσία σας ζητήσουμε να πάτε στα Κύθηρα να κάνετε μια αυτοψία, είμαστε
υποχρεωμένοι όχι επειδή το θέλετε, όχι επειδή το θέλουμε αλλά επειδή το λέει ο
νόμος να πάτε εκεί και θα πάρετε τα οδοιπορικά σας, αυτά που προβλέπονται
απο τη νομοθεσία και την ημερήσια αποζημίωση. Μιλάμε για τρίτους και έτσι
βγαίνουν, για όλους. Αν πάτε να κάνετε μια πραγματογνωμοσύνη, μια
οτιδήποτε, εργασία εκτός έδρας πρέπει να σας καταβληθούν τα ποσά που
προβλέπονται από την νομοθεσία. Μη μου λέτε πόσο είναι τώρα, αν είναι πολύ,
αν ειναι λίγο. Τώρα λίγο είναι, γι' αυτό και δεν υπάρχει και προθυμία από εσάς,
γιατί εσείς θα χάσετε μια μέρα. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι)
Αλλά δεν είναι μόνο για τα Κύθηρα. Να σας πω ότι θα πάτε για μία ημέρα
στην Μαγούλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, να προχωρήσουμε λίγο την διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Παπαμανώλη, έχετε τίποτε άλλο;
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Αλλη μία ερώτηση είναι ότι υπάρχει ένας κωδικός
καινούριος, ο οποίος απ' ό,τι βλέπω δεν ήταν... ή ήταν πολύ μικρότερος. Είναι ο
2499Ε, είναι επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων. Χωρίς να θέλω να εκθέσω τους
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υπαλλήλους προς θεού, οι άνθρωποι εργάζονται, είναι ένα ποσό 10.000. Εντάξει,
είδα ότι ήταν 100, εγινε αναπροσαρμογή, ήταν 1.000 μάλλον, έγινε 100 και
ξαφνικά είναι 10.000. Είναι μια πρόβλεψη, δεν έχει σημασία, εντάξει, μπορεί να
μην ξοδευτεί το ποσό, απλώς μου κάνει εντύπωση το ποσό ξαφνικά που έχει
μεγαλώσει τόσο πολύ.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οπως ... σε όλα τα άλλα.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Προς θεού, ανέφερα κάποια πράγματα που μου έκαναν
εντύπωση. (Διάλογοι εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός; Ο κ. Μουστάκας.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Προηγουμένως είπατε για την πραγματογνωμοσύνη έχετε βάλει
στον προϋπολογισμό 1.000 ευρώ νομίζω; 1.000 αν θυμάμαι καλά. Σ' αυτό το
θέμα θεωρώ ότι κάπου έχετε παγώσει, γιατί εχθές είχαμε συγκεκριμένα, για χθες
μιλάμε, ήρθαν εδώ έχω πληροφορία και από το μέλος ο οποίος σήμερα
απουσιάζει ο Αλέκος ο Κουζούλογλου, ο οποίος ήρθε χθες κάποιος καταναλωτής
για να κάνει μια καταγγελία για πραγματογνωμοσύνη σε ηλεκτρολογικά.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Μα ορίσαμε.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ορίστε;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Σας ορίσαμε σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσάς ορίσαμε σήμερα.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Α, δεν το ξέρω. Αλλο θέλω εγώ να πω, ένα λεπτό, Πρόεδρε. Ενα
λεπτό γιατί εγώ δεν θέλω να πω αν με ορίσατε, δεν θέλω να καταλήξω εκεί. Το
θέμα είναι ότι η αντίληψη που βγήκε έξω προς τον καταναλωτή ξέρετε ποια
ήταν; Οτι ήρθε εδώ είπε υπάλληλος του Επιμελητηρίου, δεν ξέρω σε ποιον ήρθε
και δεν νομίζω να είπε ψέματα είπε τώρα, λείπει και ο συνάδελφος να σας τα πει
και γι' αυτό με πήρε και τηλέφωνο και μου είπε να το βάλω θέμα σήμερα στο
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συμβούλιο, κάντε την αίτηση αλλά έχουν ατονήσει οι επιτροπές αυτές και δεν
συμμετέχουν.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ποιος το είπε αυτό;
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Εχθές. Λείπει ο συνάδελφος ο Αλέκος ο Κουζούλογλου, σήμερα
δεν είναι εδώ, σ' αυτό το μέλος που ήρθε εχθές. Εάν γνωρίζετε κάτι, κ.
διευθυντά, να μου πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γνωρίζω εγώ. Είναι η ειδικότητα η δικιά σας που τυχαίνει να έχετε
ορκιστεί εσείς. Είστε πραγματογνώμονας. Υπάρχουν ειδικότητες που δεν
υπάρχουν πραγματογνώμονες γιατί δεν έχει.. ενώ έχει ειδοποιήσει η υπηρεσία
να πάνε να ορκιστούν, να γίνουν πραγματογνώμονες, δεν έχει πάει κανένας. Ε,
λογικό είναι αν έρθει κάποιος εδώ και ζητάει πραγματογνώμονα αφού δεν
έχουμε

την

ειδικότητα

αυτή...

Και

στέλνουμε

ποιον

στέλνουμε

στα

περισσότερα; Και καμιά μέρα θα τον δείρουν και είναι και μεγάλος άνθρωπος.
Τον κ. Παρισιάδη.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι, αλλά εχθές ήρθε, Πρόεδρε, εδώ ήταν για ηλεκτρολογικά
εχθές, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είσαι εσύ και στείλαμε εσένα.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι, αλλά είπατε στον καταναλωτή, εγώ εκεί στέκομαι, άλλο τι
κάνατε μετά, εκ των πραγμάτων τι κάνατε. Σας είπε ότι ήρθε εδώ πέρα και του
είπαν κάντε την αίτηση, δεν νομίζω να ψεύδεται ο άνθρωπος γιατί είναι
διαθέσιμος να έρθει εδώ, μπροστά στη Διοικητική Επιτροπή.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν ψεύδεται. Μπορεί να το είπαν, εγώ δεν ξέρω ακριβώς,
υποθέτω ότι δεν ψεύδεται ο άνθρωπος, γιατί να πει ψέματα; Απλά, ίσως η
συνάδελφος

που

ήταν

μπροστά

και

εξυπηρέτησε

επειδή

ακριβώς

αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι δεν ορκίζονται οι πραγματογνώμονες και αν
δεν ήσουν εσύ στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε άλλον έναν ηλεκτρολόγο
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εδώ ο οποίος δεν έχει ορκιστεί, αν δεν ήσουν εσύ δεν θα έμπαινε κανείς. Και αν
δεν δεχόσουνα εσύ να πας θα ήμασταν εκτεθειμένοι. Και γι' αυτό το είπε η
συνάδελφος, ότι κάντε την αίτηση και θα το δούμε πώς θα προχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι οι συνάδελφοι να πάτε να ορκιστείτε πραγματογνώμονες.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Μην το αφήνετε όμως να βαλτώνει το θέμα γιατί ακούστηκε ότι
πάγωσε το θέμα και ... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι)
Αλλη μία διευκρίνιση. Για τα ενοίκια που λέτε εδώ πέρα, τα 16 χιλιάρικα.
Αυτά τι είναι, του κτιρίου εδώ πέρα; Τι ενοίκια;
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Στον 6ο όροφο, αποθήκη που έχουμε, ένα γκαράζ που
πληρώνεται σ' αυτό τον κωδικό στον 813. Αυτά.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Τα οποία τα κόψαμε τα περισσότερα από αυτά.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τα κοινόχρηστα είναι μέσα, όλα αυτά, είναι πολλά
πράγματα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι ο κωδικός τέτοιος. Αλλά ενοίκιο έχουμε στον 6ο όροφο και μια
αποθήκη στον 5ο όροφο και το γκαράζ. Αλλά αυτά, την αποθήκη θα την
ξενοικιάσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παίρνουμε κάποια έσοδα όμως που έχουμε νοικιάσει ένα κτίριο
δίπλα.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Το γκαράζ το χρησιμοποιούμε;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Βέβαια, χρησιμοποιείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έχετε άλλη ερώτηση; Να τελειώσουμε τον
προϋπολογισμό;
Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός; Εγκρίνεται ομόφωνα.
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ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.

Ανανέωση της νομιμοποίησης για την κίνηση του λογαριασμού του
ΒΕΠ στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Δημητροπούλου.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κάθε χρόνο πρέπει να ανανεώνουμε τις υπογραφές στην
Τράπεζα Πειραιώς, αυτό ακριβώς είναι. Πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι ο
Πρόεδρος, η κα Μιχοπούλου, ο Διευθυντής κ. Μιχάλης Γιάγκας, εγώ η κ.
Δημητροπούλου Ελένη και η κ. Γκλεζάκου Άννα είμαστε υπεύθυνοι για τις
υπογραφές στην τράπεζα. Τίποτε άλλο, εντελώς τυπικό είναι.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; Είχα κάνει μια πρόταση οι συνδρομές των
μελών να πληρώνονται στην τράπεζα...
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εχουμε έρθει σε επαφή με μία τράπεζα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχουμε έρθει σε επαφή με την ίδια τράπεζα και περιμένουμε να μας
δώσουν απάντηση. Υπήρχε ένα θέμα. Στην Τράπεζα Πειραιώς εντάχθηκε η
Millenium και όλο το πλέγμα, περιμένουμε να μας δώσουν τώρα την προσφορά
για να μπορέσουμε να κάνουμε εισπράξεις και μέσα από την Τράπεζα Πειραιώς.
Μέσα από τραπεζικά ιδρύματα, όχι μόνο από την Τράπεζα Πειραιώς. Εχετε
απόλυτο δίκιο.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό που είπαμε ειναι για το winbanking.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, και για το winbank εννοώ αλλά και για τις συνδρομές να
πληρώνουν τα μέλη μας.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αυτό έγινε συζήτηση.
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το οποίο... (παρεμβάσεις εκτός

μικροφώνου-διάλογοι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανακάκης κάτι θέλει να πει.
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω με την λαϊκή παροιμία που λέει ή
στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Πραγματικά δεν ξέρω, ή εγώ δεν
έχω αντιληφθεί σε ποιο όργανο συμμετέχω, τι σημαίνει Επιμελητήριο ή το
Επιμελητήριο δεν παίζει το ρόλο που θα έπρεπε στην κοινωνία. Και δεν παίζει
και το ρόλο στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε μια πτωχή πλέον
Ελλάδα. Με ένα καταιγισμό νόμων, μνημονίων και όλων αυτών που καθημερινά
μας βομβαρδίζουν τα πρωινάδικα και τα βραδινά πλέον, που κόβουν τα πόδια
στις πολύ μικρές, μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε μια χώρα με 1,5
εκατομμύριο ανέργους και με 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολύ μικρές
να έχουν κλείσει. Και με ακόμα 300.000 να είναι στο φάσμα του κλεισίματος.
Αν ο ρόλος του Επιμελητηρίου είναι να ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό
που τον έχει διαχειριστεί κατά την άποψή μου πάρα πολύ σωστά και ο
διευθυντής και η κυρία Ελένη που ήταν προηγουμένως, καλώς κάνουμε και
ερχόμαστε εδώ και τον ψηφίζουμε. Ενα Επιμελητήριο με 61 άτομα μέλη
Διοίκησης και εδώ είμαστε σταθερά μια μικρή ομάδα του Σπύρου, μια μικρή
ομάδα του Μιχάλαρου και άλλη μια μικρή του Γιώργου, που όλες αυτές οι
ομάδες δεν συμπληρώνουν την πλειοψηφία, τους 31. 23, 25 με το ζόρι. Ας
κάτσουμε να δούμε μήπως εμείς οι 23-25 που ερχόμαστε μπορούμε όλοι μαζί να
κάνουμε κάτι. Και οι υπόλοιποι να καλεστούν ή μπορούν να συμμετέχουν ή
διαγράφονται και μπαίνουν κάποιοι καινούριοι. Δεν περισσεύει κανένας. Τη
στιγμή αυτή έχουμε ανάγκη και την παρουσία όλων και μάλιστα θέλουμε και
εθελοντές, από τη Νικολούλη να πάρουμε μερικούς.
Είναι δυνατόν να ερχόμαστε 25 μόνον και μετά από 10 λεπτά να γίνονται
16; Να μην βγαίνουμε ούτε για ψηφοφορία;
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Και να κατηγορείτε τον Σπύρο;
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Και να κατηγορούμε τον Σπύρο...
Πιστεύω λοιπόν ότι τα Επιμελητήρια πρέπει να παίξουν το ρόλο τους.
Πρέπει να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κάθε τρόπο που ανήκουν
σ' αυτά. Ενας κύριος τρόπος είναι προτείνοντας προς τα αρμόδια υπουργεία
διάφορα νομοθετήματα και διάφορους τρόπους στήριξης. Για το έργο αυτό δεν
έχω ακούσει τίποτα εδώ κι ένα χρόνο. Πρέπει να προσανατολιστούμε προς τα
εκεί. Πρέπει να βοηθήσουμε και να δώσουμε λύσεις. Οπως πάει η κατάσταση σε
λίγο καιρό θα πρέπει ο διευθυντής και η οικονομικός που έφυγε, που πήγε από
εκεί, να κοιτάξουν πώς θα φτιάξουν κάνα ταμείο αλληλοβοήθειας για
αναξιοπαθούντες συναδέλφους και μέλη μας. Και ίσως και σιγά σιγά και κανένα
βιοτεχνικό παντοπωλείο κοινωνικό.
Η κατάσταση καθημερινά πάει στο χειρότερο. Είπε ο Πρόεδρος είπε ότι
πήγατε στον Ανωμερίτη. Το τι μας είπε ο Ανωμερίτης όμως, που είναι κομβικό
για τον Πειραιά, για τον επαγγελματία του Πειραιά, δεν το ανέλυσε. Ο
Ανωμερίτης ήταν ξεκάθαρος. Η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή το λιμάνι να πάει
στην COSCO. Εμείς σαν Επιμελητήριο και ο Ανωμερίτης λέμε ότι δεν θέλουμε να
πάει στην COSCO, να παραχωρηθούν δραστηριότητες αλλά η κύρια λειτουργία
του λιμανιού να ανήκει στον ΟΛΠ, στο Δημόσιο. Στον Βαρβιτσιώτη εγώ δεν
πήγα αλλά απ' ό,τι έμαθα ο Βαρβιτσιώτης ήταν καθαρός: Το λιμάνι δίνεται στην
Cosco. Δεν σας ανησυχεί αυτό; Γιατί όσοι έχουν μείνει ανοιχτοί στον Πειραιά, θα
κλείσουν με την Cosco. Ο Πειραιάς και οι γύρω Δήμοι κινούντο, όλα αυτά τα
χρόνια που περάσανε, από το λιμάνι τους, από τη ναυπηγοεπισκευή, από την
φορτοεκφόρτωση, από τους πράκτορες, από τα λεμβουχικά, από τις λάντζες,
από όλους αυτούς που απασχολούσαν χιλιάδες ανθρώπους με πολύ υψηλή
μισθοδοσία και το χρήμα αυτό διαχέονταν στους Δήμους. Δεν θα μείνει τίποτα
ανοιχτό, ούτε ψιλικατζίδικο στη γειτονιά σας!
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ΠΑΛΛΑΣ: Δεν μας δικαίωσε ... Το λέγαμε και πριν 3 χρόνια, όμως η
πραγματικότητα έδειξε άλλο.
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Λέμε πολλά, κάνουμε πολλά, αποτέλεσμα δεν έχουμε σε τίποτα.
Μιλήσαμε για μία εκδήλωση που έγινε πέρσι πολύ καλή. Εγώ δεν συμμετείχα
γιατί είχα δουλειά, δεν μπορούσα. Αλλά, τα αποτελέσματά της τα είδαμε; Είδαμε
τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων που είχατε εδώ; Και που εγώ έκανα αν
θέλετε με πρωτοβουλία και άλλοι κάνανε συνάδελφοι. Τι αποτελέσματα είχαμε,
ρε παιδιά; Τίποτα. Δεν πρέπει να κάνουμε μια εκδήλωση. Πρέπει να την
ακολουθούμε. Να παρακολουθούμε τι γίνεται. Να βγάζουμε κάτι, ένα
αποτέλεσμα. Υπάρχει μια διοικούσα, υπάρχουν κάποια τμήματα. Σηκώθηκε ποτέ
εδώ ο κ. συνάδελφος εκεί, ο άλλος συνάδελφος, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που
είναι επικεφαλής τμημάτων να μας ενημερώσουν τι κάνουν; Εγώ δεν
ξανάρχομαι για να ψηφίζω το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο τα πρακτικά
και τους προϋπολογισμούς και τα έξοδα. Και δεν ... στα έξοδα.
Μίλησε ο Πρόεδρος, εκτός ημερήσιας βέβαια, για οφειλές ΙΚΑ, Εφορία κι
όλα αυτά. Εχουμε κάνει μία πρόταση που να λέει ότι οι οφειλές στο ΙΚΑ και
στην Εφορία ότι πρέπει να κεφαλαιοποιούνται; Εάν δεν κεφαλαιοποιηθούν όσα
και να πληρώνεις δόση, 100 δόσεις, 200 δόσεις, χρωστάς αυτά που χρώσταγες
όταν τελειώσεις συν κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχουμε κάνει. Και παραστάσεις.
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Είχαμε 50 δόσεις χωρίς κεφαλαιοποίηση. Οσοι πληρώσανε απλά
δώσανε κάποια λεφτά. Δεν μειώσανε το χρέος τους. Θα γίνουν 72 με τον ίδιο
τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 100 ζητάγαμε και κεφαλαιοποίηση.
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Κεφαλαιοποίηση, είναι το κυρίαρχο. Αν δεν γίνει δεν πληρώνει
κανένας.
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Εγώ σαν ναυπηγοεπισκευαστής με κάποιους συναδέλφους από το
Πέραμα παίρνουμε μια πρωτοβουλία και μη νομίζετε ότι κι εκεί τα όργανα, οι
ενώσεις, οι ομοσπονδίες δουλεύουν, αποδίδουν, παράγουν. Τίποτα, έτσι; Αυτή η
χαώδης κατάσταση είναι παντού. Πήραμε μια πρωτοβουλία τελευταία, ξεκινάμε
από 'δω... τα Επιμελητήρια και παρακαλώ κ. Πρόεδρε να παρευρίσκεστε και η
Διοικούσα και όποιος συνάδελφος θέλει, προκειμένου να παλέψουμε για το
λιμάνι. Πώς το λιμάνι θα μπορέσει να μείνει ανοιχτό, ενεργό από τη Σχολή
Δοκίμων μέχρι και το Πέραμα. Ολες του οι υπηρεσίες, όλες οι θέσεις του να
δουλεύουν. Αν δεν το παλέψουμε το επόμενο εξάμηνο δεν θα υπάρχει λιμάνι
του Πειραιά για μας. Θα υπάρχει λιμάνι του Πειραιά για την Cosco με
χαμηλόμισθους, με εντατικοποίηση της εργασίας, θα αυξήσει την ανεργία σε
σημείο που δεν θα μπορέσουμε να το φανταστούμε. Ο,τι έκανε και στην
προβλήτα 2 που ελέγχει στο ΣΕΜΠΟ, στο Ικόνιο.
Προηγουμένως είπε ο συνάδελφος εδώ ότι στοιχίζουν 30 ευρώ την ώρα.
Στις ... στοιχίζουν 300 ευρώ την ημέρα και παραπάνω από 300 ευρώ την ημέρα.
Είναι κάτι που πρέπει να το διορθώσουμε. Δεν μπορεί κάποιος εργαζόμενος να
παίρνει 360 το μήνα και ο άλλος να παίρνει 300 την ημέρα. Είναι κι αυτό ένα
στοιχείο που χρειάζεται διόρθωση. Ολα αυτά πρέπει να τα δούμε και να
προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο για τον Πειραιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρο, να εισηγηθεί κάτι ο κύριος...;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, δεν θα αργήσω. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνουδιάλογοι)
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα θίξω ένα θέμα το οποίο ... πολύ καιρό. Υπάρχει
μια λανθασμένη αντίληψη και επειδή το έθιξε τώρα ο κ. Κανακάκης και ... είπα
ότι είναι αλήθεια, θέλω να το δικαιολογήσω κιόλας γιατί σέρνεται δύο χρόνια
τώρα, όσον αφορά το συμβούλιο, την παρουσία των συμβούλων και την
απαρτία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από πού σέρνεται; Μπορείτε να μας πείτε από πού σέρνεται;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπα, να δικαιολογήσω. Με απαίτηση της πλειοψηφίας,
συγκατάβαση της μειοψηφίας, συνυπευθυνότητα όλων μας λειτουργεί το
Επιμελητήριο έτσι. Εχουμε αποδεχθεί όλοι ότι πρέπει να λειτουργούμε με 21
συμβούλους. Οταν τίθεται λοιπόν θέμα ψηφοφορίας οι σύμβουλοι μέσα στο
Επιμελητήριο πρέπει να είναι 21. Οταν δεν είναι 21, αυτομάτως επειδή η
συνεδρίαση είναι επαναληπτική, τίθεται θέμα απαρτίας και δεν είναι ανάγκη να
το βάλει ο κάθε Σπύρος ή ο κάθε Δημήτρης ή οποιοσδήποτε. Είναι αυτόματα
τίθεται θέμα απαρτίας.
Επειδή κάθε φορά που διαλύεται το συμβούλιο που ζητάμε μια
ψηφοφορία και δεν υπάρχει απαρτία, τα χρεώνετε στο συνδυασμό το δικό μας,
αυτό είναι λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος το χρεώνει Σπύρο αυτό;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πω εγώ. Επειδή διάφοροι σύμβουλοι λένε διάφορα
πράγματα, εσείς κ. Πρόεδρε την προηγούμενη φορά είπατε θέσαμε θέμα
απαρτίας. Ηταν θέμα ψηφοφορίας. Μετρήσατε 17. Αυτομάτως έπρεπε να
διακόψετε τη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν σου είπα κάτι εγώ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, έψαχνες τον κ. Αλεξόπουλο να πει αν έχει θέσει θέμα
απαρτίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε ψηφοφορία και τέθηκε θέμα απαρτίας και απευθείας
μετρήσαμε και είπαμε ότι δεν έχουμε απαρτία και είπα του διευθυντή να
σταματήσει απευθείας τη συνεδρίαση να πάμε σε επαναληπτική.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι και στα πρακτικά γραμμένα, σήμερα τα στείλατε, δεν
έθεσα θέμα, το είπατε και είναι γραμμένο στα πρακτικά.
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Από 'κει και μετά, κύριοι της πλειοψηφίας είστε υπεύθυνοι να υπάρχει
απαρτία μες στο Επιμελητήριο. Η απαρτία είναι δική σας, η πλειοψηφία ειναι
δική σας, δεν είναι της μειοψηφίας. Μην κατηγορείτε εμάς λοιπόν και εμένα
προσωπικά. Αυτό ήθελα να πω, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρο, ποιος σε κατηγορεί όμως, θέλω ονόματα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καλό θα είναι να μην επαναλαμβάνουμε κάθε βδομάδα τα ίδια
θέματα σε συνεδρίαση. Να μένουμε εδώ, να ψηφίζουμε να τελειώνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Μπεθάνης.
ΜΠΕΘΑΝΗΣ: Μια ενημέρωση θα κάνω. Παιδιά, καλησπέρα σας. Είμαι
σύμβουλος στο Δ.Σ., θεώρησα να ενημερώσω το Διοικητικό για την ημερίδα που
κάναμε οι ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ. Είναι μια ομάδα και φυσικά ευχαριστώ το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο που συμφώνησε και προώθησε αυτή την ενέργεια,
συμμετείχε δηλαδή. Κάναμε μια ημερίδα το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο
της Νίκαιας, είχε επιτυχία, είχαμε συνδεθεί μέσω Ιντερνετ με Μυτιλήνη, Ρόδο,
Θεσσαλονίκη, Ακράτα, γύρω στα 3.000 άτομα, τα οποία τους αφορά το θέμα
του ΟΑΕΕ που χρωστάμε όλοι.
Ο ΟΑΕΕ θα κινητοποιήσει εντός των ημερών, την άλλη βδομάδα
κατασχετήρια. Βρήκαμε λοιπόν έναν τρόπο με τον κ. Σακκά τον εισαγγελέα,
την κ. Κρητικοπούλου και τον κ. Μαρινάκο, οι οποίοι είναι οι νομικοί σύμβουλοι
της ομάδος, αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει επιστολές προς τον ΟΑΕΕ γύρω στις
50.000 άτομα, με αποτέλεσμα να ταρακουνηθεί ο ΟΑΕΕ, να ταρακουνηθεί ο
Συνήγορος του Πολίτη και από εχθές επειδή φτάνουν κατά χιλιάδες οι επιστολές
και οι συναινέσεις στις εταιρείες αυτές μας λεγανε ότι έπεσε το σύστημα και δεν
μπορεί πλέον πια, θα μας δώσει σε 2-3 μέρες αριθμό πρωτοκόλλου, αριθμό
ασφαλείας, αριθμό φακέλλου κ.λπ. Οι επιστολές ειναι αυτή εδώ η μία την οποία
την καταθέτουμε στον ΟΑΕΕ με αριθμό πρωτοκόλλου και μετά καπάκι μια
δεύτερη τέτοια επιστολή με τον αριθμό πρωτόκολλου το διοχετεύουμε στον
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Συνήγορο του Πολίτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν πρόκειται να κάνει τίποτα,
το θεωρούνε σαν ... ότι ξέρετε, τόσοι έχουν προσέλθει ξέρω 'γω κι έχουν κάνει.
Η πρότασή τους όταν τους ρωτήσαμε στο Συνήγορο του Πολίτη ήταν ότι, ρε
παιδιά, να την κάνουμε μια ομαδική. Δηλαδή, του λέω, τι ομαδική; Λέει μια
ομαδική, να μαζέψετε 1.000 επιστολές να μας τις στείλετε να δώσουμε έναν
αριθμό πρωτοκόλλου, έναν αριθμό φακέλου. Λέω, δεν γίνονται αυτά τα
πράγματα. Το κάθε άτομο πρέπει να έχει τον αριθμό το δικό του πρωτοκόλλου,
γιατί έτσι φαίνεται η δύναμη που μαζεύεται. Κατά τον ίδιο τρόπο έγινε και στον
ΟΑΕΕ. Τέλος πάντων, ψάχνουν κάθε τρόπο τώρα να μας φρενάρουν.
Τα αιτήματα της ομάδος θα σας τα πω πολύ περιληπτικά για να μην σας
ταλαιπωρώ,

είναι

ιατροφαρμακευτικές

τα

εξής:

μας

ζητάνε

καλύψεις

να

τις

αναδρομικά

πληρώσουμε.

να

Τρία

πληρώσουμε
χρόνια

είμαι

ανασφάλιστος και δεν έχω ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Να στην πληρώσω;
Γιατί να στην πληρώσω, ρε αδελφέ; Θα μου την αφαιρέσεις, το ένα το αίτημα,
να την αφαιρέσει - αν μπείτε στο face και δείτε Ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ θα
κατέβετε, Ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ στη σελίδα γράφει 5.500 μέλη που έχουν
γραφτεί, αυτοί οι 50.000, 45.000 που έχουμε είναι αυτοί που έχουμε προωθήσει
και έχουν φύγει οι επιστολές. Θα πάτε στα αρχεία, θα χτυπήσετε "αρχεία" κι εκεί
έχουμε κατεβάσει από τον εισαγγελέα τον κ. Σακκά, ο οποίος ήταν και στην
Ομοσπονδία προχθές του εμπορικού εδώ και ήταν ο Κορκίδης εκεί φυσικά,
έβαλε λίγο φωτιές, λίγο τέτοια...
Λοιπόν, να προχωρήσω στο θέμα της ασφάλειας. Τους λέμε γιατί ρε
παιδιά να σας πληρώσουμε, αφού τόσα χρόνια, άμα σας τα πληρώσουμε θα μας
τα δώσετε αναδρομικά αυτά που θα σας δώσουμε τώρα; Ενα αυτό. Δεύτερον,
τρία πραγματάκια στα γρήγορα. Οι προσαυξήσεις, ξεκινάνε από 2, 3, 4% και σε
κάποια στιγμή φτάνουν 150%. Γιατί; Επειδή πληρώνω την ασφάλειά μου για να
έχω ασφάλεια εγώ ο μικρομεσαίος ο επιχειρηματίας κ.λπ.; Και τρίτον, να
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διαλέγουμε μόνοι μας την κατηγορία που θέλουμε. Εγώ ας πούμε π.χ. χρωστάω
δυο χρόνια. Εχουν φτάσει 16.000. Πριν τέσσερις μήνες έκανα διακανονισμό και
μου έβγαινε 900 συν 600, 1.600. Εδώ δεν μπορώ να δώσω τα 900, θα σου
δώσω 1.600; Οπότε λοιπόν ζητάμε την κατηγορία να την επιλέγουμε μόνοι μας,
έτσι και αλλιώς σύνταξη δεν πρόκειται να πάρουμε, των 360 ευρώ θα είναι. Το
υπόλοιπο που θα μείνει δεν λέμε να μην τους τα πληρώσουμε, ούτε έχουμε
σκοπό σαν μερικούς που βγάλανε συμπεράσματα και λένε πάνε να κλείσετε τον
ΟΑΕΕ; Οχι, πάμε να υπάρχει τίμια και σωστή κατάταξη των πραγμάτων. Δηλαδή
ήταν σωστά, λογικά και τίμια. Οχι αυτό το χάος που γίνεται. Αυτά είναι έτσι
περιληπτικά αυτά που ζητάμε.
Η ομάδα ξεκίνησε από το Αγρίνιο, το λέω και μπήκαμε κι εμείς μες στην
ομάδα και έχουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά διαχειριστές. Οι
διαχειριστές είναι αυτοί που μαζεύουν επιστολές, συναινέσεις από όλο τον
κόσμο. Φυσικά χρώματα κ.λπ. μες στην ομάδα δεν το συζητάμε, έτσι; Τους
φάγαμε στη μάπα τόσα χρόνια. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Οποιος παρουσιάσει
μέσα στην ομάδα ότι εγώ είμαι ΠαΣοΚ, είμαι... βγαίνει απευθείας έξω. Είναι μόνο
για να προασπίσουμε του Ελληνα τα συμφέροντα και της Ελλάδος. Ετσι το
βλέπουμε τουλαχιστον η ομάδα και έτσι το πολεμάμε. Τώρα φυσικά θα πέσουν
και οι επιτήδειοι που θα προσπαθήσουν να μας αποδιοργανώσουν. Εντάξει, θα
τους πολεμήσουμε με τον τρόπο μας κι εμείς. Και γιατί αυτό. Γιατί δεν έχουμε
σκοπό να αυτοκτονήσει άλλος Ελληνας, βρε αδελφέ. Εχουν αυτοκτονήσει 6.000
Ελληνες. 6.000 Ελληνες είναι ένα πολύ μεγάλο χωριό.
Λοιπόν, προχθές στη Νίκαια αυτοκτόνησε κι άλλος. Την περασμένη
βδομάδα στη Σαλαμίνος έπεσε από τον 5ο όροφο. Δεν ξέρω, εμενα προσωπικά
με έχουν αγγίξει όλα αυτά και δεν θέλω δηλαδή να ξαναεπαναληφθεί για τους
Ελληνες αυτό το πράγμα.
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Μέσα σε γενικές γραμμές αυτά ήθελα να σας πω, άλλο ένα ευχαριστώ για
το Διοικητικό που συμφώνησε και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο συμμετείχε
και ο Εμπορικός Σύλλογος Νικαίας, Δραπετσώνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, γενικά
όλοι. Κάποιος σύλλογος που δεν μπορούσε να συμμετέχει δεν μας ενοχλεί,
έχουμε τους διαχειριστές απέξω που κάνουν τη δουλειά του συλλόγου. Δηλαδή,
ο πρόεδρος και ο γραμματέας ή το συμβούλιο δεν θέλουν να προωθήσουν για
τον άλφα ή βήτα λόγο; Ας πούμε πήγα στη Θεσσαλονίκη και ζήτησα τον κ.
Μενεξόπουλο, έχει μια πελώρια αγγελία, παίρνω τηλέφωνο, λέει ναι, θα
περιμένετε στην γραμμή τάδε για το τάδε τάδε τάδε, λέει, δεν είμαι ενήμερος.
Μα λέω σας στείλαμε φαξ, σας στείλαμε ιστορίες να συμμετέχετε, να
ενημερώσετε τον κόσμο. Εφόσον έχετε ένα σύλλογο που θέλετε να βοηθήσετε
τους συναδέλφους σας γιατί; Επειδή η .... σε σας ειναι καθαρή, δεν σας
ενδιαφέρει παρακάτω; Αυτός ήταν και ο λόγος που.. και λέει με προσβάλλεις.
Λέω, δεν σε προσβάλλω, αυτή είναι η αλήθεια.
Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογούμε, έκλεισα το τηλέφωνο, δεν
με πήραν τηλέφωνο, αλλά απέξω όμως λειτουργούν οι διαχειριστές. Εχουμε
μαζέψει γύρω στους 300 ελεύθερους επαγγελματίες και μαζεύουν συνέχεια. Οχι
μέσα από το σύλλογο, έξω. Ο διαχειριστής, ο κάθε διαχειριστής μπορεί να είναι
οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας, εγώ, εσύ, ο καθένας μας και μπαίνει
στο κύκλωμα.
Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας ανακοινώσω. Αν σας ενδιαφέρει θα αφήσω
εδώ στο Προεδρείο και επιστολές - τις έχετε, ωραία. Και αυτό εδώ πέρα του
ΟΑΕΕ που είναι δικό μας φυσικά, Ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ, που γράφει εδώ
κάτω τα τηλέφωνα που μπορείτε να μιλήσετε και να σας βοηθήσουν, να
βοηθήσουν την κατάσταση.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι ανταπόκριση υπάρχει;
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ΜΠΕΘΑΝΗΣ: 45.000 με 50.000 αυτή τη στιγμή ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ
έχουμε καταθέσει επιστολές και αγωγές και δήλωση συναίνεσης. Τώρα τι θα
γίνει από 'κει και πέρα - αλλά με αυτό τον τρόπο, αυτό που μας έχει ενημερώσει
ο κ. Σακκάς δεν θα μπορούν να προβούν από τη στιγμή που θα υπάρχει η
αντιδικία, η αγωγή κ.λπ., δεν θα μπορεί να προβεί το ΤΕΒΕ ούτε σε κράτηση,
ούτε σε κατασχέσεις ούτε σε τίποτα. Οπότε ειναι ένα αμυντικό στοιχείο, μια
αρχή.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο Συνήγορος του Πολίτη σε τι...
ΜΠΕΘΑΝΗΣ: Ο Συνήγορος του Πολίτη; Αφού έλαβε κανονικά όλες τις
καταστάσεις όλο τον καιρό, από χθες έχει αρχίσει είναι προβληματικό το
σύστημα, σκεφτόμαστε κάτω η γραμματεία να σας κάνει ομαδικές πρωτόκολλα,
αριθμούς φακέλου κ.λπ. και κάτι τέτοια. Φυσικά εμείς ισχυριστήκαμε ότι υπάρχει
ποινικό δίκαιο για τους υπαλλήλους, κάπου εκεί πέρα λίγο φρενάρανε, τώρα
δηλαδή περιμένουμε απάντηση αύριο, είναι η τελευταία τους μέρα γιατί έχουν
μαζευτεί λέει, μαζεύουμε λέει 1.000 επιστολές την ημέρα, τι θα κάνουμε; Θα
δίνετε σε κάθε μία επιστολή ξεχωριστό αριθμό πρωτοκόλλου και αριθμό
φακέλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Μπεθάνη, εγώ πιστεύω ότι το θεωρούμε τώρα και υποχρέωσή
σας πλέον από 'δω και πέρα να ενημερώνετε το Δ.Σ. σε όλες τις δράσεις που
κάνετε.
ΜΠΕΘΑΝΗΣ: Μόλις ξεκινήσαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και να πάρετε και τα μέλη του Δ.Σ. να στέλνετε άμεση
πληροφόρηση.
ΜΠΕΘΑΝΗΣ: Βεβαίως, βεβαίως. (Διάλογοι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρει ο κ. Κωνσταντόπουλος τώρα το λόγο να μας πει.
ΜΠΕΘΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα. Δύο λόγια, αυτά που ήθελα
να πω τα είπε ήδη ο συνάδελφος. Πραγματικά βρέθηκα το Σάββατο στη Νίκαια,
ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, υπήρχαν αρκετά ερωτήματα, απαντήσεις, ο
Σακκάς ήταν πραγματικά πρόθυμος να δώσει όσες λύσεις κι όσες νομικές είχε
γνώσεις, να ενημερώσει όλα τα μέλη που είχαν ερωτήματα. Πραγματικά, η ιδέα
αυτή εμένα μου άρεσε και έφερα το θέμα αυτό στη Διοικητική προκειμένου να
φωνάξουμε εδώ δύο ανθρώπους να μας ενημερώσουν, και την Κρητικοπούλου
και τον Σακκά. Δεν ξέρω βέβαια αν ειναι εύκολο και εφικτό.
ΜΠΕΘΑΝΗΣ: Μπορούμε, βεβαίως μπορούμε. Ξέχασα να σας πω ότι ζητάμε και
μέσα σε όλες αυτές τις αιτήσεις ότι όταν εγώ πληρώνω 900 πληρώνω για να
πάρω ένα μισθό 1.000 π.χ. Τώρα που έχει πέσει στα 500 εσείς μας έχετε
κρατήσει... Οπότε τι θέλουμε; Συμψηφισμό της διαφοράς. (Διάλογοι)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μιχαλάκης λίγο να πει κάτι.
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα. Είχαμε κάνει μια συνάντηση με την κα
Κουρτίδου για το θέμα της περίθαλψης. Σε ένα από τα ερωτήματα που της
είχαμε πει ήταν κι αυτό της περίθαλψης και μας είπε ότι δεν μπορεί να γίνει
συμψηφισμός ή να αφαιρεθούν αυτά γιατί τους συνταξιούχους ποιος θα τους
περιθάλψει; Πρέπει να τους πληρώσουμε εμείς. Αυτή ήταν η απάντηση που μας
έδωσε. Και δεν βλέπω να γίνεται τίποτα δηλαδή. Αυτό.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Εντάξει, το κίνημα είναι μεγάλο αυτό τώρα. Σημασία έχει ότι το
πρόβλημα είναι μεγάλο και επόμενο ειναι και το κίνημα να ειναι μεγάλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λύεται η συνεδρίαση.
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