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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αλεξόπουλος Σπυρίδων

Αποστολέλλης Νικόλαος

Δανέζης Κωνσταντίνος

Δανιήλ Πέτρος

Εξαρχος Ηλίας

Κανακάκης Βασίλειος

Κατεβαίνης Χρήστος

Κορφιάτης Δημήτριος

Κουζούλογλου Αλέξανδρος

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

Λιόση Αντιγόνη

Λυγερός Γεώργιος

Ματθιουδάκης Θεόδωρος

Μιχαλάκης Γεράσιμος

Μιχάλαρος Ανδριανός

Μιχοπούλου - Σούχλα Μαρία

Μουστάκας Δημήτριος

Μπούτση - Χαραλαμπίδου Αθηνά

Νικολακάκης Ελευθέριος

Παπαηλίας Χρήστος

Παπαθανασίου Γεώργιος

Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος

Σωτηρίου Γεώργιος

Τσιριγώτης Πέτρος

Χρυσικόπουλος Γεώργιος

Ψαρράς Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αντύπας Ζαν – Τζεμίλ

Αρβανιτάκης Παντελής

Βρεττάκος Θεόδωρος

Βασιλάτου Ιωάννα

Γκλεζάκος Ανδρέας

Δρομπόνης Βασίλειος

Θεοδωρέλλης Δημήτριος

Καζάκος Λάμπρος

Καστάνης Ιωάννης

Λειβάδης Σπύρος

Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος

Μανωλάκος Σωτήριος

Μερτζάνη Κυριακή

Μήλιος Τρύφων

Μόφορης Γρηγόριος

Μπαλκάμος Γεώργιος

Μπεθάνης Νικόλαος

Μπελέκας Ανδρέας
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Μπισταράκης Σπυρίδων

Νάστου Δήμητρα

Οικονόμου Ιερόθεος

Παπαδάκης Μιχαήλ

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Πλατής - Αθανασίου Αγγελής

Πούλος Ζαχαρίας

Ρούσση Ευαγγελία

Σαμανίδου Γκαλίνα

Σιγάλας Γεώργιος

Σκούφος Θεόφιλος

Σοφός Κωνσταντίνος

Σπανού Μαρία

Τριποδάκης Κωνσταντίνος

Τσιτούρας Γεώργιος

Φαράσαλης Γεώργιος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΕΠ
Γιάγκας Μιχάλης

Παπαδάκη Ευγενία

Τσόλα Ευθυμία

Κουλουρά Μαρία

Δημητροπούλου Ελένη

Καλόπλαστος Δημήτρης

Κασιμάτη Παρασκευή

Μουζακίτης Λεωνίδας

Λεκάκου Αθανασία

Σφυράκη Καλλιόπη

Γεωργίου Φίλιππος

Γκλεζάκου Αννα

Σαρρή Ελένη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΒΕΠ
Κυριακίδης Μιχαήλ

Χριστοδουλέλλης Στάθης
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ξεκινήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο με μια δυσάρεστη
είδηση. Πριν λίγες μέρες χάσαμε έναν παλιό Σύμβουλο του Επιμελητηρίου μας,
έναν βιοτέχνη, έναν άνθρωπο που είχε ένα ναυπηγείο και είχε προσφέρει πάρα
πάρα πολλά στη ναυπηγική βιομηχανία της χώρας και στην επισκευή, σ' αυτό
που λέμε ναυπηγοεπισκευή. Αυτός ήταν ο Στέφανος ο Ρισσάκης. Πάρα πολλά
χρόνια ήταν εδώ, ήταν απρόοπτος ο χαμός, δεν είχαμε προετοιμαστεί κι εμείς.
Εμείς κάναμε αυτές τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε, καταθέσαμε στεφάνι,
δημοσιεύσαμε στις εφημερίδες και πιστεύω ότι υπήρχε παρουσία από τον
Αντιπρόεδρο, υπήρχε παρουσία από άλλους συμβούλους. Πιστεύω ότι πρέπει να
κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, το λιγότερο που μπορούμε να
κάνουμε για έναν άνθρωπο που μεγάλωσε, αφιέρωσε πάρα πάρα πολλές ώρες
εδώ.

Ενός λεπτού σιγή εις μνήμην Σ. Ρισσάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αιωνία του η μνήμη.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας και καλό φθινόπωρο
να έχουμε και υπόλοιπο μέχρι τα Χριστούγεννα.
Θέλω να πω δυο λόγια για τον Στέφανο τον Ρισσάκη, τον οποίο τον
γνώρισα μέσω του Επιμελητηρίου εδώ. Ηταν από τους ανθρώπους του οποίου οι
προτάσεις υιοθετήθηκαν από πολλές Διοικήσεις του Επιμελητηρίου μας και
ισχύουν και ακόμη προτάσεις, έγιναν νόμοι, ισχύουν ακόμη προτάσεις που είχε
κάνει ο Στέφανος.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε.
Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι επειδή έγινε ένα λάθος από το
Επιμελητήριο και δεν ειδοποιήθηκαν οι σύμβουλοι κι εγώ έγινα πολλών
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τηλεφωνημάτων δέκτης παραπόνων. Θα ήθελα να παρακαλέσω το Προεδρείο
και το Επιμελητήριο όταν θα είναι τα 40 να ειδοποιηθούν όλοι οι σύμβουλοι και
κυρίως οι παλαιότεροι, οι οποίοι είχαν και το μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί δεν
ειδοποιήθηκαν. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχεις δίκιο Σπύρο, έγινε μια παρατυπία, μας ξέφυγε δηλαδή να
ειδοποιήσουμε τους συμβούλους. Το μάθαμε κι εμείς τελευταία στιγμή,
σύμβουλοι μας ειδοποίησαν για το θάνατο του Στέφανου.

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.

Ανακοινώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: -Κάρτες Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Ξεκινάμε με τις κάρτες, τώρα
θα μοιράσει η Υπηρεσία τις κάρτες του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Υπάρχει κι
ένα ενημερωτικό, μπορεί να σας εξηγήσει ακριβώς τι θα ισχύει και τις εκπτώσεις,
τα είχαμε πει και στο Διοικητικό Συμβούλιο τότε που έγινε η εκδήλωση με την
παρουσία, θα γίνει και μια πιο επίσημη παρουσία αυτής της κίνησης.
-Μεταφορά δικαστηρίων. Προέκυψε ένα θέμα, χρόνια υπήρχε στην
κοινωνία του Πειραιά μία τάση ότι τα δικαστήρια έπρεπε να φύγουν από εκεί
που είναι να πάνε σε καλύτερες συνθήκες, σε έναν καλύτερο χώρο γιατί ήταν
απαράδεκτες και τριτοκοσμικές και μάλιστα σε μία εκδήλωση που έγινε ο
Αστυνομικός Διευθυντής του Πειραιά μάλιστα είπε ότι ούτε σε τριτοκοσμική
χώρα δεν υπάρχουν τέτοια δικαστήρια με μία έξοδο, να κυκλοφοράμε τους
εγκληματίες και τους δολοφόνους μες στον κόσμο, να τους έχουμε πάρει αγκαζέ
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και να τους κυκλοφοράμε, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει μια οργανωμένη
επίθεση και να κινδυνεύσουν άνθρωποι.
Τέλος πάντων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά που είναι και ο καθ' ύλην
αρμόδιος γιατί λειτουργεί τα δικαστήρια και συνεργάζονται και οι πολίτες,
βρήκαν ένα χώρο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Θηβών, το παλιό κτίριο του
Κεράνη, το οποίο είναι ένα κτίριο ανακαινισμένο, το λένε μάλιστα και κτίριο
Λαλιώτη, κάπως έτσι λέγεται γιατί το είχε ανακαινίσει για να πάει το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Είναι ένας σύγχρονος χώρος, έχει όλες τις υποδομές, τα πάντα και δέχθηκε το
Υπουργείο και ταυτόχρονα το αίτημα και των δικαστικών και των δικηγόρων να
πάει εκεί.
Τώρα προέκυψε ξαφνικά ενώ το συζητάγαμε τόσο καιρό, προέκυψε ένα
θέμα και λένε κάποιοι ότι να μην πάει, να βρούμε ένα χώρο εδώ. Τώρα ούτε
χώρος υπάρχει μες στον Πειραιά και η θέση του Επιμελητηρίου μας ήταν,
εκπροσωπώντας εγώ ως Πρόεδρος αλλά ταυτόχρονα σας ενημερώνω ότι ήταν
και άλλοι ... και του Δικηγορικού Συλλόγου και του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Πειραιά ότι μακάρι να βρεθεί ένας χώρος αύριο μες στο κέντρο
του Πειραιά που να πληροί τις προδιαγραφές και να έρθουν εδώ τα δικαστήρια.
Αλλά δεν μπορεί να παραμείνουν εκεί που είναι για άλλο. Δεν πάει άλλο. Και ο
αστυνομικός διευθυντής είπε ότι είναι απαράδεκτες οι συνθήκες. Δηλαδή δεν
μπορεί άλλο να λειτουργεί αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Και ταυτόχρονα, εντάξει,
ειναι μες στον Πειραιά, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ο Πειραιάς δεν
είναι μόνον η πλατεία Κοραή. Πειραιάς είναι ευρύτερα όλη η περιοχή.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, για την ιστορία, ο τότε Υπουργός ο Γιαννόπουλος
ήθελε το εργοστάσιο της Βιβεχρώμ και εν καιρώ για να γίνουν τα δικαστήρια.
Δυστυχώς, στον Πειραιά δεν γίνεται κανένα έργο. Και άλλη φορά το είχαν
προτείνει του Κεράνη, καλό είναι, βεβαίως είναι Νίκαια εκεί, τώρα με τον Ρέντη
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είναι Νίκαια-Ρέντης. Αφού δεν τους αρέσει να πάει εκεί.... (εκτός μικροφώνου
δεν έχει καταγραφεί καθαρά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πάλλας.
ΠΑΛΛΑΣ: Αυτή η υπόθεση δηλαδή είναι πραγματικά στην Ελλάδα εδώ δεν
μπορεί να γίνει τίποτα. Δηλαδή, απορώ ώρες ώρες πώς ένας λογικός άνθρωπος
μπορεί να λέει τέτοια πράγματα. Δηλαδή υπάρχει ένας χώρος, φοβερός χώρος,
για τον οποίο το κράτος ξόδεψε τρελά λεφτά τις καλές εποχές για να τον
φτιάξει. Δεν υπάρχει πιο ιδανικός χώρος, με πάρκινγκ. Βέβαια, εμένα προσωπικά
επειδή είμαι λίγο πιο πάνω θα πήξει η Θηβών, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή,
βλέπω έναν χώρο άδειο 10 χρόνια, το οποίο το κράτος ξόδεψε τρελά λεφτά για
να το κάνει τέλειο. Εχει εσωτερική αυλή, είναι άψογο στη Θηβών. Και δεν
μπορώ να καταλάβω δηλαδή, ό,τι καλό πάει να γίνει σ' αυτή τη χώρα αμέσως
όλοι "όχι".
Για να μην χάσουν την πελατεία τα καφενεία γύρω γύρω; Δεν
καταλαβαίνω ποιος βλάπτεται από αυτή την ιστορία. Και αυτό το τοπικίστικο, ότι
δεν είναι μες στα όρια του Δήμου Πειραιά, συγγνώμη, εγώ κάνα δυο φορές που
πήγα μάρτυρας κ.λπ., που είμαι Νικαιώτης ή Παλαιοφαληριώτης, εκεί πήγα.
Δηλαδή πρέπει μες στα όρια του Δήμου να είναι; Είναι 50 μέτρα από τα όριά
του, είναι τρελό. Νομίζω ότι το Επιμελητήριο πρέπει να μείνει αταλάντευτο,
γιατί βλέπω κάτι άλλα Επιμελητήρια κι αρχίζουν λίγο και βάζουν νερό στο κρασί
τους, μη λέμε ονόματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αλεξόπουλος.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Οντως το πρόβλημα υπήρχε αυτό και υπάρχει με το χώρο
των δικαστηρίων. Οχι μόνο με το χώρο των δικαστηρίων και με πολλά άλλα
δημόσια κτίρια τα οποία στεγάζονται σε ενοικιασμένους χώρους, ενώ υπάρχουν
χώροι δημόσιοι των Υπουργείων, τους οποίους δεν χρησιμοποιούν γιατί και ο
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χώρος αυτός εκεί πέρα φτιάχτηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ κι επειδή αντέδρασαν οι
υπάλληλοι δεν ήρθε το ΥΠΕΧΩΔΕ εκεί πέρα.
Από 'κει και μετά, εμείς σαν Επιμελητήριο, δεν κατακρίνω που πήραμε
αυτή τη θέση, αλλά δεν είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτή η
θέση που εκφράστηκε.
Εγώ έχω να κάνω μια πρόταση. Σήμερα έτσι όπως είναι η οικονομική
κατάσταση της χώρας πρέπει ο πολίτης να εξυπηρετείται με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς και σύντομα, όπως είναι τα ενιαία εισιτήρια με το 1,50 ευρώ να
μπορείς να φεύγεις και να πηγαίνεις. Σήμερα ένας πολίτης άμα θα έρθει από τις
Σπέτσες κατεβαίνει απ' το καράβι και πηγαίνει στα δικαστήρια. Τώρα δεν έχει
γίνει πρόβλεψη και πρέπει να το θέσουμε εμείς σαν θέμα ότι από την αφετηρία
που είναι στη Γούναρη να τοποθετηθεί μια γραμμή έξτρα για τα δικαστήρια,
όταν πάνε και αν πάνε, ώστε να εξυπηρετεί συνεχώς τους πολίτες που έρχονται
από τις άλλες συνοικίες για να κατέβουν στον Πειραιά και να πάνε στα
δικαστήρια, γιατί αν περιμένουν την τοπική συγκοινωνία που περνάει ένα
λεωφορείο, δεν ξέρω, κάθε 20 λεπτά ή κάθε μισή ώρα, υπάρχει πρόβλημα, έτσι;
Και εντάξει, αυτοί που έχουν Ι.Χ. και πηγαίνουν είναι εύκολο. Ενας πολίτης σας
είπα για παράδειγμα που έρχεται από τα νησιά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, με την πρόταση του κ. Αλεξόπουλου... Ο κ. Μαυρογένης.
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, τελευταία ο Πειραιάς έχει υποστεί πάρα
πολλές ζημιές και αυτό είναι ενα πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μου
φεύγοντας από εκεί τα δικαστήρια η περιοχή αυτή όλη θα ερημώσει. Δεν λέμε
να μην αλλάξουν τα δικαστήρια να μην φύγουν, είναι μια ιστορία 20 ετών, δεν
είναι τωρινή. Αλλά το να φύγουν τελείως από τον Πειραιά και να πάνε σε άλλους
Δήμους, αυτό νομίζω κατά την άποψή μου, επειδή είμαι Πειραιώτης, έχω
μεγαλώσει, έχω γεννηθεί, εδώ έχω κάνει τα πάντα, δεν πρέπει να φύγει. Εάν
φύγουν τα δικαστήρια η πλευρά αυτή όλη θα ερημώσει. Και αρκετά έχει ερημικά

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

14

σημεία πια ο Πειραιάς. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει ο Πύργος, ο οποίος
στέκεται έτσι και μπορούσαν κάλλιστα να τον αξιοποιήσουν και να φύγει αυτή η
μουτζούρα από τον Πειραιά. Αλλά το να φύγουν τελείως τα δικαστήρια και να
πάνε εκεί, νομίζω ότι δεν συμφέρει την πόλη του Πειραιά.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εχει πρόβλημα στατικότητας όμως.
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Αυτό είναι ψέματα. Εγιναν δύο σεισμοί, αυτό ήταν κάτι το
οποίοι ελέγχθηκε το 1976. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
Εσύ σαν Νικαιώτης υποστηρίζεις να έρθει πιο κοντά σου. Εγώ σαν
Πειραιώτης υποστηρίζω να μείνουν στον Πειραιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, μην το πάμε τοπικιστικά. Η περιοχή, ο Πειραιάς είναι
Πειραιάς.
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι και θέμα δικό μας
απόλυτα. Είναι θέμα του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος δεν έχει πάρει
απόφαση από γενική συνέλευση για τη μεταφορά τους. Είναι μια σκέψη που
κάνανε μια ομάδα τριών-πέντε ανθρώπων ας πούμε και είπαν γι' αυτό το πράγμα
επειδή βρίσκεται εκεί. Αυτή είναι η ιστορία όλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Καταρχήν, το Διοικητικό
Συμβούλιο συμφωνεί και με την πρόταση της Διοικητικής Επιτροπής, με κάποιες
ενστάσεις και του κ. Αλεξόπουλου και του κ. Μαυρογένη, η πρόταση του κ.
Αλεξόπουλου είναι να υπάρχει μια κυκλοφορία, να υπάρξει σύνδεση για να
εξυπηρετεί τον κόσμο που έρχεται από τα νησιά. Αυτό να το περάσουμε και στις
θέσεις μας.
-

Έκθεση Κορίνθου.
Εδώ επειδή είχε ασχοληθεί και πέρσι ο κ. Κωνσταντόπουλος, το λόγο έχει

ο κ. Κωνσταντόπουλος. Οσοι συνάδελφοι θέλετε, έχουμε νοικιάσει ένα
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περίπτερο, θα τα εξηγήσει ο κ. Κωνσταντόπουλος, μπορείτε να βάλετε εκεί
διαφημιστικό υλικό για ό,τι δραστηριότητα έχετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα. Να προσθέσω κι εγώ τα ίδια
ό,τι είπε ο κ. Πρόεδρος. Καλό θα είναι όλοι όσοι θέλουμε να συμμετέχουμε
κέρδος θα έχουμε. Η έκθεση είναι από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, όσοι
από μας μπορούν και έχουν κάποιους συναδέλφους, φίλους που θέλουν να
συμμετέχουν ας τους ενημερώσουμε. Δεν είναι κάτι άλλο. Πάντως, καλό θα
είναι σ' αυτή την κρίση να προβάλλουμε τα προϊόντα μας, μόνο καλό θα δούμε.
Ευχαριστώ.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Αν θέλετε να σας ανακοινώσω ποιοι έχουν δηλώσει μέχρι τώρα ότι
μπορούν να φέρουν διαφημιστικό υλικό. Επειδή δεν θα γίνει προβολή
προϊόντων, θα γίνει διαφημιστικού υλικού στο περίπτερο του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριο έχει νοικιάσει περίπτερο. Να σας πω ότι είναι η
Γκλεζάκος ΑΒΕΕ, Δανιήλ Πέτρος, Αφοί Κωνσταντόπουλοι, Γιώργος Λυγερός,
Μιχάλαρος Ανδριανός, η κα Μπούτση, Νάστου Δήμητρα, ΕΛΒΙΚ ΑΕΒΕ, ΓΕΝΕ
ΕΠΕ, Τριποδάκης Κωνσταντίνος, Τσιριγώτης Πέτρος, Αφοί Τσιτούρα Ο.Ε.,
Αργουδέλλης ΕΠΕ, Τρομπέτας Ανδρέας και ΣΕΡΤΟΝ ΕΠΕ. Αυτοί έχουν δηλώσει.
Αν θέλει και κάποιος άλλος θα σας παρακαλούσαμε πάρα πολύ να έχετε υπόψη
σας ότι επειδή αυτό το τελευταίο διάστημα γίνονται πάρα πολλές εκθέσεις και το
Επιμελητήριο φροντίζει να ενημερώσει όλα τα μέλη του, όμως ειναι αδύνατον
να ενημερώσουμε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου. Ενημερώνονται όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και η Επιτροπή Εκθέσεων αλλά είναι αδύνατον να
ενημερωθούν όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου.
Στο βαθμό που έχετε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται και θέλουν να
προβάλλουν τα προϊόντα τους, θα σας παρακαλέσω να τους πλησιάσετε και να
τους ζητήσετε να επικοινωνήσουν μαζί μας για να έχουμε καλύτερη, να
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διαμορφώσουμε έναν καλύτερο κατάλογο και καλύτερη επικοινωνία μαζί τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προέκυψε ένα θέμα, υπήρχε ένα - ναι, παρακαλώ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτή η έκθεση - συγγνώμη, επειδή δεν ξέρω ακριβώς. Αυτή η
έκθεση ποια άτομα θα έχουν προσέλευση; Τι κόσμο θα έχει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τις περιοχές της Κορίνθου, Κορινθία. Αφού είναι τοπική
Κορίνθου. Κιάτο, Κόρινθο, εντάξει και ευρύτερα γύρω γύρω γειτονικές περιοχές.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω θα είναι επαγγελματίες που θα πάνε να δουν κάποια
πράγματα για να παραγγείλουν χονδρική ή είναι για λιανική;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι λιανικής, είναι εκθέσεις λιανικής. Και χονδρική όμως, γιατί
όχι; Μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: - Έκθεση Σμύρνης. Προέκυψε ένα θέμα με το Επιμελητήριο της
Σμύρνης. Υπήρχε να γίνει ένα συνέδριο ελληνοτουρκικό στη Σμύρνη, ένα
επιχειρηματικό φόρουμ, το οποίο αυτό ακυρώθηκε και ακυρώθηκε για ένα λόγο
που οι Τούρκοι έχουν πειραχτεί - τώρα κατά πόσο έχουν δίκιο, είναι εθνικοί
λόγοι δικοί μας και μπορεί τη χώρα μας να τη συνέφερε αυτό που κάναμε και
όχι αυτό που θέλουν οι Τούρκοι ή ταυτόχρονα μπορεί να είναι και λάθος δικό
μας. Δεν μπορεί να το γνωρίζουμε. Τα νησιά όμως, τα νησιά λένε ότι είναι
λάθος. Δηλαδή το Επιμελητήριο της Μυτιλήνης, τα νησιώτικα Επιμελητήρια λένε
ότι ήταν λάθος η θέση που πήρε η ελληνική κυβέρνηση και θα σας διαβάσω την
επιστολή ακριβώς που μου έστειλε εμένα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της
Σμύρνης και λέει:

"Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, προς μεγάλη μου λύπη και απογοήτευση
πληροφορήθηκα προφορικώς από τον Πρέσβη της Ελλάδος στην Αγκυρα
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Κυριάκο Λουκάκη ότι από τις υποψήφιες πόλεις για την έκθεση EXPO 2020 η
Ελλάδα θα υποστηρίξει το Ντουμπάι και όχι τη Σμύρνη.
Η συγκεκριμένη απόφαση της Ελλάδος καταστρέφει όλες τις προσπάθειες
και τους κόπους που εγώ προσωπικά αλλά και το Επιμελητήριό μας έχει
αφιερώσει επί 21 χρόνια για τη διαρκή ανάπτυξη των σχέσεών μας με την
Ελλάδα.
Το γεγονός αυτό λυπεί βαθιά εμένα αλλά και όλους τους Σμυρνιούς
φίλους σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αυτή η ατυχής απόφαση που
έλαβε η Ελλάδα, η οποία περιμέναμε ότι αναμφιβόλως θα υποστήριζε την
υποψηφιότητα της Σμύρνης στην Εκθεση EXPO 2020 θα επηρεάσει αρνητικά
κάθε πτυχή των σχέσεών μας με την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσετε με
κατανόηση αυτή τη δικαιολογημένη αντίδραση του Επιμελητηρίου μας, η οποία
μέχρι σήμερα είχε πάντοτε διάπλατα ανοιχτά τις πόρτες στους Ελληνες
επιχειρηματίες.
Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν αντιδράσεων που δεχθήκαμε από κατοίκους
της Σμύρνης, ακυρώνεται το ελληνοτουρκικό επιχειρηματικό φόρουμ που
επρόκειτο να διοργανώσει το Επιμελητήριό μας στη Σμύρνη στις 24-25
Οκτωβρίου του 2013.
Για την ενημέρωσή σας, με εκτίμηση ο Πρόεδρος Εκρέμ Ντεμιρτάς,
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου".
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αρα, οι Τούρκοι ματαίωσαν την έκθεση, όχι εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι Τούρκοι είχαν βάλει υποψηφιότητα η Σμύρνη, εμείς στηρίξαμε
το Ντουμπάι, δεν στηρίξαμε τη Σμύρνη. Εντάξει, είναι εθνικοί λόγοι, δεν
μπορούμε να ξέρουμε τώρα τι ακριβώς, γιατί έγινε αυτό. Αυτοί μιλάνε πολιτικά,
ναι.
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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά πήρε θέση να στηρίξει τη
Σμύρνη. (Διάλογοι εκτός μικροφώνου)
Προχωράμε τώρα. Ελα Θόδωρε.
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Μαθιουδάκης ονομάζομαι. Είμαι μέλος του ΕΟΑΕΝ, της
Ενωσης Επιμελητηρίων Νησιών Ελλάδος, όπως και στο INSULEUR έχω πάει κι
έχω πάει στη Μυτιλήνη και τυχαίνει να έχω γνωρίσει προσωπικά τον πρόεδρο
του Επιμελητηρίου της Σμύρνης. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι είναι ένας
πολύ δραστήριος άνθρωπος, είναι άνθρωπος με κύρος στη Σμύρνη.
Από τις επαφές λοιπόν που είχαμε στη Μυτιλήνη που είχα πάει σαν
απεσταλμένος του Επιμελητηρίου, είχαμε μιλήσει και είχαμε πει πολλά πράγματα
για τις σχέσεις, τις εμπορικές σχέσεις που έχει η Μυτιλήνη με τη Σμύρνη πλέον,
όπως τονίσατε κι εσείς προηγουμένως και θα πρότεινα κι εγώ να υποστηρίξουμε
ό,τι υποστήριξε και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Δηλαδή να υποστηρίξουμε
τη Σμύρνη πάνω σ' αυτό, γιατί δεν είναι μόνον η Μυτιλήνη κοντά στη Σμύρνη,
είναι και άλλα πολλά νησιά τα οποία έχουν τεράστιο συμφέρον από τον
τουρισμό και μόνον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ότι είναι και η Διοικητική
Επιτροπή πιστεύει ότι είναι εθνικοί λόγοι πλέον τώρα, πιστεύουμε ότι το
Υπουργείο Εξωτερικών είναι αυτό που είναι αρμόδιο για να χειρίζεται τέτοια
θέματα. Καλό είναι ότι εμείς ως Επιμελητήρια να μην πάρουμε θέση και μάλιστα,
όπως έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Καλλιοντζής και οι Τούρκοι έχουν και μια επιστολή
λιγάκι ότι... είναι λίγο εκβιαστική έτσι οπως το θέτουν το θέμα. Αλλά το
Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύω ότι πρέπει να αποφασίσει. Αν υπάρχει κάποια
άλλη πρόταση, για μας η πρόταση είναι να μην πάρουμε θέση. Το Υπουργείο
Εξωτερικών να χειριστεί το θέμα.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, σαφέστατα και πρέπει να πάρουμε θέση. Εδώ δεν
είναι τυχαίο αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και αυτά που γίνονται τις
τελευταίες ημέρες δεν είναι τυχαίο το ότι γίνονται στη χώρα. Η κυβέρνηση
άγεται και φέρεται από ακροδεξιούς. Είναι λογικό όταν η πολιτική - γιατί κάνετε
έτσι; Διαφωνείτε, σε τι διαφωνείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί λέμε για ένα θέμα διαφορετικό τώρα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να σας πω για το θέμα του Επιμελητηρίου. Πρέπει να δείξουμε
ότι τα Επιμελητήρια είναι θεσμοί προόδου και θεσμοί συμφιλίωσης. Δεν είναι
δυνατόν αυτή τη στιγμή να αφήσουμε και ό,τι πει η κυβέρνηση, είναι εθνικό
θέμα. Τι σημαίνει εθνικό θέμα; Πριν 20 χρόνια που χορεύαμε ζεϊμπέκικα δεν
ήταν εθνικό θέμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και οικονομικό θέμα. Μπορεί να έχουμε καλύτερα
συμφέροντα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καταρχήν, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε σαν χώρα σε σχέση
με την Τουρκία που είναι οικονομικός γίγαντας. Το πρώτο είναι αυτό. Το
δεύτερο είναι ότι είναι καιρός κάποια γενιά πρέπει να μεγαλώσει και να βγει και
από το μίσος ανάμεσα στους δύο λαούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διαφωνεί κανένας σ' αυτό. Λέμε μήπως είναι επιχειρηματικοί
λόγοι, όμως. Δηλαδή μήπως τα συμφέροντα σαν χώρα είναι περισσότερα προς
τα εκεί. Δηλαδή δεν είναι θέμα πλέον εθνικοί λόγοι, δεν εννοούμε ότι μας πιάνει
το πατριωτικό μας μένος. Μπορεί να είναι τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας
μας περισσότερο ευνοϊκά εκεί. Δηλαδή υπάρχει οικονομικό τμήμα του
Υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχουν άλλοι τομείς που τα δουλεύουν τα θέματα
και κάνουν τις προτάσεις τους.
-

Δολοφονία Παύλου Φύσσα.
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Τώρα προέκυψε ένα θέμα, δυστυχώς ο Πειραιάς έγινε πρωτοσέλιδο και
πρώτος τίτλος ακόμη και τώρα σε όλη την Ελλάδα με αυτό το τραγικό συμβάν
που έγινε από τους ακροδεξιούς, από αυτό το χτύπημα που έγινε σ' αυτό το νέο
παιδί. Δυστυχώς, η χώρα μας περνάει κι αυτό το μαρτύριο. Εμείς έχουμε την
ατυχία να έχουμε και τη Χρυσή Αυγή από πάνω. Προχθές την Παρασκευή ήταν
πέντε διμοιρίες ΜΑΤ γύρω γύρω εδώ, ήταν ζωσμένο το τετράγωνο την
Παρασκευή εδώ. Το θέμα είναι να ηρεμήσει η κατάσταση γιατί δεν μπορεί η
χώρα να λειτουργεί με διχόνοια ούτε η χώρα να λειτουργεί έτσι όπως ξεκινάει
τώρα να λειτουργεί. Δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό το τοπίο και θα
ειναι φαινόμενα που μακάρι να ήταν το τελευταίο, να ευχηθούμε όλοι να μην
ξαναγίνει κάτι τέτοιο αλλά κι εμείς ίσως πρέπει να θέσουμε κι ένα θέμα εδώ και
στο Διοικητικό Συμβούλιο, μήπως πρέπει κι εμείς να ασφαλίσουμε και το κτίριο,
γιατί ακόμα εγώ πιστεύω ότι κινδυνεύουμε και εδώ, κινδυνεύει το Επιμελητήριο
και τα αρχεία μας κι όλα αυτά. Και μήπως πρέπει να πάρουμε απόφαση και ως
Διοικητικό Συμβούλιο να δούμε, να κάνουμε μια έρευνα αγοράς μήπως πρέπει
να ασφαλίσουμε το χώρο, να ασφαλίσουμε τα αρχεία μας, να ασφαλίσουμε τα
περιουσιακά στοιχεία του Επιμελητηρίου. Είναι ασφαλισμένα; Ωραία.
ένα

τραγικό

συμβάν,

να

πάρουμε

μία

απόφαση

να

Είναι

εκφράσουμε

τα

συλλυπητήριά μας σαν Διοικητικό Συμβούλιο προς την οικογένεια του ανθρώπου
αυτού που δυστυχώς έχασε τόσο άδικα τη ζωή του και για ένα θέμα το οποίο
είναι για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους σήμερα, τη σημερινή εποχή να
χάνει άνθρωπος τη ζωή του γι' αυτό.
Πιστεύω ότι ίσως να στείλουμε, να πάρουμε μια απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου να δημοσιευθεί κιόλας ότι να είναι το τελευταίο αίμα
που χύνεται σ' αυτήν εδώ τη χώρα γι' αυτούς τους λόγους.
Ο κ. Κανακάκης.
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ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Η δολοφονία του Φύσσα ήταν το τελευταίο και οδυνηρό
γεγονός της Χρυσής Αυγής. Πριν λίγες μέρες υπήρχε ένα γεγονός στο χώρο του
Περάματος που η επίθεση της Χρυσής Αυγής έγινε προς τα μέλη των
συνδικάτων του χώρου μας. Μπορεί εμείς να βρισκόμαστε σε μία διαρκή
αντιπαράθεση με τα συνδικάτα για διάφορα θέματα, αυτό δεν σημαίνει ότι
πρέπει να πηγαίνουν οι "προστάτες", οι τραμπούκοι της περιοχής και να τους
κοπανάνε με ξύλα, σίδερα, σιδερολοστούς κι όλα αυτά.
Επειδή τείνουν να γίνουν αυτά τα γεγονότα καθημερινό φαινόμενο στην
κοινωνία μας και οι ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές μπλέξανε την
εργοδοσία, τους εργολάβους, τους εφοπλιστές κι όλα αυτά, πιστεύω ότι σαν
Επιμελητήριο για να προστατεύσουμε και τα μέλη μας τους εργολάβους, αλλά
και τους εφοπλιστές, τους εν δυνάμει πελάτες μας, πρέπει σε μία ανακοίνωση
γενική να καταδικάζουμε και τα γεγονότα του Περάματος με κορυφαίο γεγονός
τον τραγικό θάνατο του αδικοχαμένου Φύσσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συνδυάσουμε λοιπόν την ανακοίνωση αυτή με τα δύο αυτά
γεγονότα.
Ο κ. Παπαθανασίου.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Με κάλυψε ο κ. Κανακάκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: - Έγγραφο της ΚΕΕΕ για προώθηση προιόντων ονομασίας
προέλευσης. Υπάρχει μία από την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων υπάρχει ένα
πρόγραμμα, είναι συμμετοχή επιχειρήσεων στο έργο Προώθηση Προϊόντων
Ονομασίας Προέλευσης στην εσωτερική αγορά της Γερμανίας, Σουηδίας,
Φινλανδίας και Τσεχίας. Αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ καλό, σας έχει
κοινοποιηθεί με email, έχει φύγει σε όλους σας με email να το μελετήσετε και
αν κάποιος τον ενδιαφέρει και πιο εξειδικευμένα να έρθει στο Επιμελητήριο να
το συζητήσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει, να τον βοηθήσουμε κιόλας να
συνεργαστεί με την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων για να μπει σ' αυτή τη
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διαδικασία, σ' αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα έχει και ίδια συμμετοχή,
πρέπει να δοθούν κάποια χρήματα. Καλύπτει το πρόγραμμα κάποιες δαπάνες
αλλά όχι όλο το ποσό. Οποιος θέλει κάτι πιο εξειδικευμένο στο Επιμελητήριο.
Ξεκινάμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.

Επικύρωση πρακτικών της 20.06.2013 και της 08.07.2013.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα εγκρίνονται τα πρακτικά.

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.

Εγκριση

πρακτικού αποσφράγισης προσφορών

της πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή διεθνούς φορέα πιστοποίησης
προσώπων και προϊόντων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως ξέρετε κάναμε το διαγωνισμό για να συμμετέχουμε πλέον
στη διαδικασία πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι κάτι που θα δώσει
ένα δυναμισμό πάρα πολύ μεγάλο στο Επιμελητήριό μας και θα πιστοποιήσει και
τα προϊόντα και υπηρεσίες και όλους μας. Θα έχουμε το πιστοποιητικό του
Επιμελητηρίου

και

με

ένα

μεγάλο

φορέα

διαπίστευσης

και

θα

είναι

αναγνωρισμένα τα προϊόντα μας πλέον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την
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Ευρώπη και ζητάγαμε και φορέα που να έχει παγκόσμια εμβέλεια γιατί όλα τα
προϊόντα μας να μπαίνουν σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα.
Ο κ. Διευθυντής έχει το λόγο.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οπως γνωρίζετε και έχετε αποφασίσει σαν Διοικητικό Συμβούλιο, το
Επιμελητήριο μπαίνει στην πιστοποίηση προϊόντων και επαγγελματιών. Εχει
κινήσει τη διαδικασία και το επόμενο διάστημα θα κάνει ανοιχτή πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να αναθέσει σε ιδιώτη να υλοποιήσει τη
διαδικασία διαπίστευσης του Επιμελητηρίου, για να μπορεί το Επιμελητήριο μετά
να πιστοποιεί επιχειρηματίες κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Αυτό
είναι μέρος του διαγωνισμού της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η
οποία σας έχει μοιραστεί, το πρακτικό σας έχει μοιραστεί και από το οποίο
προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
Υπέβαλαν προσφορά δύο επιχειρήσεις, διεθνείς επιχειρήσεις, διεθνείς
φορείς πιστοποίησης προσώπων και προϊοντων. Η Tuv Hellas και η Tuv
Rheinland Hellas. Από το πρακτικό το οποίο έχετε στα χέρια σας προκύπτει
ξεκάθαρα ότι η επιχείρηση που προηγείται στη διαβούλευση με το Επιμελητήριο
είναι η Tuv Rheinland, η οποία προσφέρει αυτά τα οποία έχετε στα χέρια σας.
Ποια είναι η διαφορά με την προσφορά της Tuv Hellas απλώς θέλω να σας πω.
Η Tuv Hellas λέει ότι εγώ, για τη διαδικασία πιστοποίησης αναλαμβάνω όλο το
κόστος που θα προκύψει σε αντίθεση με την Tuv Rheinland που λέει το 50%
του κόστους αλλά η Tuv Hellas λέει ότι θα καλύψω όλο το κόστος αλλά εσείς
δεν θα έχετε κανένα μα κανένα έσοδο ενώ η άλλη λέει καλύπτω το 50% του
κόστους και θα έχετε το 50% της διαπίστευσης, των εσόδων. Περίπου το 50%.
Και θα έχετε και αποκλειστική συνεργασία μαζί μας για όλη την Ελλάδα.
Αυτό το θέμα τέθηκε στη Διοικητική Επιτροπή, το πρακτικό τέθηκε στη
Διοικητική Επιτροπή, το είδε η Διοικητική Επιτροπή και το έθεσε υπόψη των
συμβούλων μας, του κ. Χαλόφτη, του κ. Κυριακίδη και του νομικού μας
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συμβούλου, του κ. Εγγλέζου. Και απάντησαν και οι τρεις ότι σωστά έχει τηρηθεί
η όλη διαδικασία και ότι σωστά επιλέγεται η Tuv Rheinland.
Με αυτή τη λογική τίθεται το θέμα, αποφάσισε η Διοικητική Επιτροπή, ότι
με την Tuv Rheinland θα συνεργαστεί, θα προχωρήσει τις διαβουλεύσεις για τη
σύνταξη μνημονίου συνεργασίας και βεβαίως θέτει υπόψη του Διοικητικού
Συμβουλίου, την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για επικύρωση.
Αν έχετε απορίες...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Λιόση.
ΛΙΟΣΗ: Είναι η επιχείρηση αυτή που θα δώσει και έσοδα στο Επιμελητήριο το
50%;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι.
ΛΙΟΣΗ: Αυτήν επιλέξατε σαν Διοικητική;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
ΛΙΟΣΗ: Εντάξει, αυτό. Συμφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τις προσφορές κι όλα αυτά τα είδαν και οι τεχνικοί μας σύμβουλοι
και ο κ. Κυριακίδης και ο κ. Χαλόφτης και το νομικό μας τμήμα ο κ. Εγγλέζος και
αυτοί συμφώνησαν με αυτή την εταιρεία, ότι συμφέρει το Επιμελητήριό μας
αυτή η διαδικασία.
Εγκρίνεται η απόφαση της Διοικητικής; Ο κ. Αλεξόπουλος.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Το εγκρίνει η Διοικητική Επιτροπή, εντάξει, εγώ δεν έχω...
Βασικά το θέμα έχει έρθει λάθος γιατί μας ζητάτε έγκριση πρακτικού. Οχι
έγκριση ποια εταιρεία θα επιλέξουμε, έτσι; Το θέμα είναι λάθος τοποθετημένο
βασικά στην πρόσκληση. Λέει "έγκριση πρακτικού αποσφράγισης", δεν λέει
έγκριση μιας από τις δύο εταιρείες. Τέλος πάντων, αυτό δεν ειναι το θέμα μου
εμένα.
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Θα ήθελα να σταθώ λίγο στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και γενικά και
στις δύο εταιρείες τις οποίες θεωρώ θα έλεγα την πρώτη καλύτερη από τη
δεύτερη ή τη δεύτερη καλύτερη από την πρώτη, σχετικό είναι. Εψαξα λίγο τις
εταιρείες. Η μία δεν έχει έδρα την Ελλάδα και είναι αυτή που έχει πάρει το
μεγαλύτερο ποσοστό. Εχει έδρα την Κύπρο. Η δεύτερη εταιρεία έχει βγει, με
βάση το πρακτικό εδώ που μας στείλατε να διαβάσουμε, ότι είναι αναρμόδια να
προσφέρει τις υπηρεσίες στο Επιμελητήριο. Αρα, δεν μπορεί να συμμετέχει.
Αρα, τι έχουμε; Καμία εταιρεία να πάρει το έργο, γιατί αφού η μία εταιρεία δεν
μπορεί να κάνει το έργο σημαίνει ότι είναι εκτός. Αρα, τι έχουμε; Μία εταιρεία.
Μια προσφορά ας πούμε. Με μια προσφορά δεν μπορούμε να δώσουμε το έργο.
Εγώ έτσι το βλέπω, έτσι; Εδώ είναι το συμβούλιο να αποφασίσει. Αφού πήρε σε
όλα 0 η πρώτη εταιρεία. Μηδέν έχετε βάλει σε όλα. Πώς θα την κρίνουμε, ότι
είναι στο διαγωνισμό μέσα; Δεν τίθεται εκτός αυτομάτως; Αρα, τι έχουμε, μια
πρόταση δεν έχουμε; Και αυτή η δεύτερη πρόταση, η εταιρεία που έχει κάνει τη
δεύτερη πρόταση δεν έχει έδρα την Ελλάδα, έχει την Κύπρο.
Ηθελα να πάω λίγο παρακάτω. Βάλατε στα κριτήρια την εντοπιότητα της
εταιρείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντάμε ένα ένα θέμα να μην μπερδευτεί και το σώμα;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Σύμφωνα και με το πρακτικό η μία εταιρεία, η Tuv Rheinland έχει
86,5 μόρια.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν λέω τα μόρια.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, έτσι γίνεται η βαθμολογία, κ. Αλεξόπουλε. Η δεύτερη εταιρεία
που ακολουθεί έχει 23,5 μόρια.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν διαφωνώ.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Αμα δεν διαφωνείτε, πού διαφωνείτε;
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω ότι στην παράγραφο 4, στην τεχνική προσφορά την
έχετε απέξω από τα κριτήρια. Από τα κριτήρια, δεν πληροί τα κριτήρια να δώσει
προσφορά. Εχει βγει απέξω. Μηδέν έχει πάρει. Δεν μπορεί να δώσει γιατί δεν
κάνει τη δουλειά που πρέπει. Στην τεχνική προσφορά στη δ' παράγραφο έχει
πάρει μηδέν.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Πιστοποίηση προϊόντων, ναι.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αρα, πώς θα προχωρήσει πιο πέρα η εταιρεία αυτή; Αφού δεν
πληροί τους όρους να δώσει την προσφορά. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό λίγο, για να γίνει αντιληπτό. Η πρώτη περίπτωση,
φορέας πιστοποίησης παίρνει 20 μόρια και γι' αυτό έχει πέντε υποκατηγορίες,
από τις οποίες πέντε υποκατηγορίες βαθμολογείται η κάθε μία από 4 μόρια.
4Χ5=20. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για την τεχνική προσφορά η μία εταιρεία
παίρνει 20 γιατί πληροί και τα 4 και τα 5 κριτήρια, 4Χ5=20, η άλλη πληροί τα 4
κριτήρια και παίρνει 4Χ4=16, 16 μόρια. Τελείωσα.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Να διαβάσουμε ένα ένα τα κριτήρια;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Τώρα...
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, να τα διαβάσουμε για να καταλάβει ο κόσμος.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Μα ο κόσμος τα έχει πάρει, κ. Αλεξόπουλε.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, δεν τα έχει πάρει. 1η παράγραφος: Φορέας πιστοποίησης
πρέπει να χαρακτηρίζεται διεθνής και αποδεδειγμένη παρουσία και στις πέντε
ηπείρους και σε περισσότερα από 30 κράτη. Αν αυτό είναι κριτήριο για να μπει
στη δουλειά... Να έχει εξειδίκευση και διεθνή αναγνώριση στην πιστοποίηση
προϊόντων διαθέτοντας εργαστήρια ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Να διαθέτει διεθνή εμπειρία, το δεύτερο, σε θέματα
πιστοποίησης, το έχει. Η τρίτη είναι αυτή. Η τέταρτη που είναι για τα κριτήρια
που βάζουμε εμείς, στα πλαίσια πιστοποίησης προϊόντων το εύρος των ελέγχων
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και δοκιμών που ο φορέας δύναται να παρέχει, θα πρέπει να καλύπτει
τουλάχιστον τους τομείς δραστηριοποίησης των μελών του ΒΕΠ. Και παίρνει 0.
Αυτό που ζητάμε από την εταιρεία να κάνει δηλαδή, να πιστοποιήσει τα μέλη
μας, παίρνει μηδέν.
ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Αλεξόπουλε, ακούστε λίγο.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Η 5η παράγραφος: να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ και
είναι όπως είναι όλες οι εταιρείες.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Αρα, αφού ειναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, τι μου λέτε;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν κάνει όμως για τη δουλειά του Επιμελητηρίου. Εσείς του
βάζετε μηδέν.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Κάνετε λάθος, κ. Αλεξόπουλε.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν κάνω λάθος, εσείς το λέτε. Εδώ η παράγραφος αυτό
λέει.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Να σας το ξαναεξηγήσω και αν θέλετε να το καταλάβετε, ακούστε
λίγο. Το πρώτο κομμάτι αφορά το αν είναι ο φορέας, αυτός που προσκαλούμε,
διεθνής φορέας πιστοποίησης. Αυτό το κομμάτι, αν είναι διεθνής φορέας πρέπει
να πάρει 20 μόρια το ανώτερο. Για να συγκεντρώσει 20 μόρια υπάρχουν
υποκριτήρια. Tο κάθε ένα από τα υποκριτήρια παίρνει 4 βαθμούς. Είναι 5 τα
υποκριτήρια, 4Χ5=20. Αν κάποιος μπορεί να μην έχει αυτό το υποκριτήριο. Τι
είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο κ. Αλεξόπουλος. Είναι αν διαθέτει στην Ελλάδα
εργαστήρια πιστοποίησης αυτών των προϊόντων. Μπορεί να μην τα διαθέτει
στην Ελλάδα, μπορεί να τα διαθέτει στο εξωτερικό. Στο βαθμό όμως που ο
άλλος ο ανταγωνιστής δεν είχε αυτό το κριτήριο και επίσης δεν είχε κι ένα άλλο,
δεν διέθετε ας πούμε εμπειρία σε πολλά πράγματα, θα έπαιρνε 4+4=8, θα
έπαιρνε 12 βαθμούς. Ο ένας θα έπαιρνε 16, ο άλλος θα έπαιρνε 12 και θα
προκρίναμε αυτόν που είχε 16.
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Σας παρακαλώ τώρα, ειναι διεθνείς φορείς πιστοποίησης και δεν
μπορούν να κάνουν τη δουλειά;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μα εσείς το λέτε, αφού του βάζετε μηδέν.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Κάνετε λάθος. Μηδέν γιατί δεν διαθέτει στην Ελλάδα. Μπορεί να
διαθέτει...
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Του βάζετε μηδέν. Του βάζετε μηδέν, κύριε. Μηδέν του
βάζετε σ' αυτό που ζητάμε να κάνει, να πιστοποιήσει τα μέλη μας. Τέλος
πάντων... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-διάλογοι)
Να συνεχίσω εγώ και μετά;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Μιλούσατε για την έδρα, συγγνώμη. Τα πιστοποιητικά τα οποία
έχουν καταθέσει στο Επιμελητήριο και τα οποία έχουν ελεγχθεί από την Νομική
Υπηρεσία, τα πιστοποιητικά τα οποία καταθέτουν έχουν έδρα τον Πειραιά, την
ευρύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Δηλαδή την επιμελητηριακή μας περιφέρεια.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κ. συνάδελφοι και αυτό το κριτήριο του να έχει έδρα
μια επιχείρηση τον Πειραιά και να έχει μόρια, το θεωρώ λάθος. Δεν μπορεί να
κάνουμε διαγωνισμό και να αποκλείουμε μια εταιρεία που είναι στην Αθήνα ή
στη Θήβα ή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν κάνουν σωστά - δηλαδή, αν εκείνοι
κάνουν καλύτερα τη δουλειά δεν θα τους πάρουμε επειδή δεν είναι στον
Πειραιά; Σήμερα οι διαγωνισμοί και το κράτος πληρώνει, πληρώνει χρήματα
παραπάνω και ακυρώνονται διαγωνισμοί επειδή έχει αποκλείσει άλλες εταιρείες.
Αυτό δεν ήταν κριτήριο να επιλεγεί μια εταιρεία, κατά την άποψή μου, έτσι;
Εσείς αποφασίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα κριτήρια αυτά τα είχαμε βάλει στο προηγούμενο Διοικητικό
Συμβούλιο, προτού κάνουμε το διαγωνισμό είχαν έρθει και είχαν εγκριθεί από το
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Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν τα βάλαμε μόνοι μας. Τα είχαμε πει, είχαμε πει ο
φορέας πιστοποίησης να είναι από την περιοχή μας.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν τα είχα διαβάσει, παιδιά, το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Πάντως, είχαν ειπωθεί και είχε παρθεί απόφαση από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, μπορεί να έλειπα, δεν ξέρω... Ειλικρινά το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ποιος εγκρίνει τη θέση της Διοικητικής. Ναι, Πέτρο.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Να κάνω μια ερώτηση. Οι δύο εταιρείες τα μέλη μας θα τα
χρεώνουν με τον ίδιο τρόπο; Ασχετα αν θα κερδίζουμε εμείς... Λέω, τα μέλη μας
θα τα χρεώνουν με τον ίδιο τρόπο και οι δύο εταιρείες;
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Πέτρο, να τελειώσω λίγο σε παρακαλώ; Ερχεται η μία
εταιρεία και παίρνει σε όλα στον πίνακα προσφοράς, πλέον των βάσεων
εκκίνησης, παίρνει σε ένα 100%, που είναι κάλυψη εξόδων πλέον του 50% και
στα υπόλοιπα όλα, δεν ξέρω αν έδωσε ή δεν έδωσε προσφορά, γιατί αν δεν έχει
δώσει σημαίνει ότι δεν είναι προσφορά, έτσι; Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αν δεν
έχει δώσει τιμή δεν είναι προσφορά και της βάζετε σε όλα μηδέν. Ετσι δεν είναι;
Εδώ δεν ειναι όλα μηδέν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω, η επιτροπή...
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Η επιτροπή, μα συζητάμε για την επιτροπή, να εγκρίνουμε το
πρακτικό της επιτροπής. Αυτό λέω. Παίρνει σε όλα μηδέν μια εταιρεία. Αρα, πώς
είναι δυνατόν αυτή η εταιρεία, ειναι προσφορά αυτή όταν παίρνει μηδέν σε όλα;
Είναι μες στη δουλειά; Και στην πρώτη προσφορά την τεχνική, που είναι βασικό
κριτήριο να κάνει τη δουλειά στο Επιμελητήριο παίρνει μηδέν. Εντάξει, είναι δύο
εταιρείες. Ηταν σωστό να είναι δύο εταιρείες ή τουλάχιστον μίνιμουμ τρεις;
Μίνιμουμ λέω εγώ, γιατί διαγωνισμοί ακυρώνονται με έναν και με δύο
προσφορές.
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Εγώ όταν έβαλα αυτές τις απορίες που είχα, τις έβαλα ενώπιον του
Συμβουλίου. Εγώ προσωπικά δεν θα το ψηφίσω. Εμείς σαν παράταξη δεν θα το
ψηφίσουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Υπάρχει κι ένα άλλο στοιχείο. Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, μπορώ;
Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο μέσα που διάβασα που λέει ότι το πιστοποιητικό το
οποίο θα δίνεται, θα αναφέρεται ότι το ΒΕΠ πιστοποιεί την επιχείρηση ή την
υπηρεσία ή το προϊόν;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράνομο και όχι μόνο είναι
παράνομο, επειδή υπάρχει ο ΕΣΥΔ στη μέση δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση ο
ΕΣΥΔ να πιστοποιήσει...
ΓΙΑΓΚΑΣ: Τώρα έρχεστε - ναι, δεν υπάρχει τι;
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που υπάρχει ο ΕΣΥΔ να
εγκριθούν κονδύλια για να βγει αυτό το πράγμα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ωραία. Λέτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Ναι, σας το λέω, να σας βάλω μια υπογραφή και αν τυχόν δεν
γίνει αυτό, εγώ την επόμενη στιγμή να παραιτηθώ.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε. Μπορείτε να είστε εδώ
πέρα.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Οχι, σας λέω επειδή τυχαίνει η δουλειά μου η μισή, εκτός από το
... να είναι σύμβουλος σε επιχείρηση η οποία κάνει πιστοποιήσεις, σας λέω ότι
αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ηρθαν και κάποιοι... (διάλογοι εκτός μικροφώνου)
ΔΑΝΕΖΗΣ: Εμείς ως κλάδος ξεκινήσαμε τις διαδικασίες διαπίστευσης από πολύ
παλαιότερα. Δεν ικανοποιηθήκαμε απο τον φορέα που υπήρχε τότε, ο PRC
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κ.λπ., πριν 10-12 χρόνια, συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας μέσω της ΓΣΕΒΕΕ.
Των ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΓΜΕ και με όποιον μπορούσαμε. Δεν είχαμε άλλη
πρόσβαση. Οταν άκουσα ότι το Επιμελητήριο Πειραιά ενδιαφέρεται για τα μέλη
να ξεκινήσει μια πιστοποίηση προθυμοποιήθηκα να βοηθήσω. Είπα μάλιστα οτι
εάν προχωρήσουν πιο γρήγορα στην πιστοποίηση θα μας ενδιέφερε ως κλάδος
να πιστοποιηθούμε από το Επιμελητήριο, με σκεπτικό ότι εμείς ως παροχή
υπηρεσιών δεν είχαμε τίποτα ως άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος και θα έπρεπε
κάτι να έχουν οι συνάδελφοί μας να μπορούν να αποδεικνύουν αυτό που
κάνουν ως παροχή υπηρεσιών. Δεν είχε καμία σχέση με ένα προϊόν όπως έχετε
εσείς στα χέρια σας, δεν είμαστε από κάποια σχολή ηλεκτροσυγκολλητών
αναγνωρισμένη, δεν είμαστε από πουθενά.
Ετσι λοιπόν θέλαμε να βάλουμε κάποιες βάσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν με
ένα πρόγραμμα που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ενωση, μας δόθηκε η δυνατότητα
και προχωρήσαμε με αυτό τον τρόπο να πιστοποιηθούμε. Εδώ αυτό που ξεκινάει
το Επιμελητήριο είναι λίγο διαφορετικό, δεν έχει να κάνει με την πρακτική στη
δουλειά επάνω, έχει να κάνει με το θεωρητικό κομμάτι και έχει να κάνει με τα
μέλη του. Αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η διαφορά ουσιαστικά της μίας
πιστοποίησης που έχουμε μέσω της ΓΣΕΒΕΕ και της άλλης που είχαμε
προχωρήσει και της άλλης που τώρα ξεκινάει από το Επιμελητήριο.
Το σκεπτικό του Επιμελητηρίου ήταν πράγματι να βρεθούν πόροι για το
μέλλον, αυτά τα γνωρίζω και συμφώνησα κι εγώ να βοηθήσουμε και επίσης το
καλό σκεπτικό ήταν ότι θα μπορούσαν για κάποιους κλάδους που δεν είχαν
τίποτα να ζητήσουν αυτοί οι κλάδοι μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων
κάποια αναγνώριση στα δικαιώματά τους, όχι ότι κλείνεις κανένα επάγγελμα,
σήμερα ανοίγουν τα επαγγέλματα, έτσι; Μην φανταστείτε ότι με αυτή την
πιστοποίηση μπορείς να πεις εσύ δεν ανοίγεις, εγώ δεν ανοίγω. Θα μπορούσε
όμως κάλλιστα όσοι έρχονται να εγγραφούν στο οποιοδήποτε Επιμελητήριο,
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όποιο και αν ειναι αυτό, να έχουν μια πιστοποίηση. Δηλαδή ξεκινώ εγώ σαν... τι
να πω τώρα; σαν καθαριστής να καθαρίσω αυτή την καρέκλα. Ξεκινάω σήμερα,
έβαλα τα λεφτά μου, σας λέω την καθάρισα. Ερχομαι τη χαλάω. Θα μπορούσα
όμως πριν εγγραφώ να έχω πάρει μια βεβαίωση ότι όντως πέρασα κάποια
σεμινάρια, αναγνωρίζεται η δουλειά μου, κάνω... Αυτό μπορούσε κάλλιστα να το
κάνει το Επιμελητήριο. Είναι μια από τις δουλειές του.
Τώρα, για το λάθος που λέει ο συνάδελφος, άκουσα τη διαφωνία,
προσπάθησα να καταλάβω, αγαπητέ συνάδελφε, ποιο είναι το λάθος. Πες μας το
λάθος να το ακούσουμε κι εμείς. Ακουσα τις εξηγήσεις του Διευθυντή, έχω
ακούσει και κάποιες συζητήσεις, δεν εχω καταλάβει ποιο είναι το λάθος.
Ως προς τον κ. Αλεξόπουλο, άκουσα κάποιο λάθος ως προς την επιλογή
της εταιρείας και ότι θα έπρεπε τέλος πάντων να υπήρχε μια τρίτη. Δεν ξέρω αν
υπάρχει τρίτη, δεν ειναι κακό, μακάρι να υπήρχε και τρίτη κι εγώ μαζί σας.
Μακάρι να υπήρχε και τρίτη και τέταρτη και να διαλέγαμε τον καλύτερο. Δεν
ξέρω αν υπάρχουν. Σας μιλώ εντίμως, δεν ξέρω. Και αν πραγματικά αξίζουν οι
τρίτοι και οι τέταρτοι, έτσι;
Ακουσα και τον ενδοιασμό στο ότι επειδή δεν υπάρχει τέλος πάντων σ'
αυτό το τέταρτο κομμάτι που συζητούσαμε, στην 4η παράγραφο, επειδή δεν
κάνει αυτή τη δουλειά που εμείς θέλαμε κακώς την επιλέξαμε, με αυτό το
σκεπτικό εγώ δεν θα διαφωνήσω, έτσι; Αλλά μπορεί να μην υπάρχει και άλλος
ενδιαφερόμενος. Και αφού μας κάλυπτε τα υπόλοιπα τρία...
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν κάλυπτε τίποτα.
ΔΑΝΕΖΗΣ: Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, αυτός έδειξε ενδιαφέρον, λέω.
Λέω. Οχι ότι υποστηρίζω ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Πράγματι,
έτσι όπως το τοποθετήσατε, κ. Αλεξόπουλε, με προβληματίσατε. Αλλά από 'κει
και πέρα δεν το βλέπω και ότι... Δεν είχαμε κι άλλον νομίζω.
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μα μία προσφορά έχουμε.
ΔΑΝΕΖΗΣ: Εντάξει, μπορεί να είναι κι έτσι. Αλλά λέω ότι δεν είχαμε άλλο
ενδιαφέρον. Αυτό που θα ήθελα όμως να καταλάβω..
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Επρεπε να επαναληφθεί.
ΔΑΝΕΖΗΣ: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που θέλω να καταλάβω και προσπαθώ να
καταλάβω είναι το λάθος που είπε ο συνάδελφος. Θα ήθελα να το ακούσω γιατί
τόση ώρα ακούμε το λάθος, το λάθος, το λάθος, εγώ τουλάχιστον και μπορεί να
μην έχω εγώ καταλάβει. Αν οι υπόλοιποι έχουν καταλάβει το λάθος, εντάξει. Δεν
ξέρω να σας... Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε για την πιστοποίηση από την
εμπειρία μου στα 12 χρόνια που έχω ασχοληθεί, να σας το πω. Δεν χρειάζεται
να είμαι και στο βήμα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν είναι κάτι της στιγμής,
ευχαρίστως. Εχω συζητήσει πάρα πολύ γι' αυτή την πιστοποίηση. Νομίζω ότι
αξίζει το Επιμελητήριο να ασχοληθεί με σωστές βάσεις όπως λέτε όλοι μέσα
στην αίθουσα. Και όλοι έχετε καλές ιδέες και όλοι θέλουμε χρήματα για το
μέλλον για το Επιμελητήριο, όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Από 'κει και πέρα,
νομίζω ότι σ' αυτό συμφωνούμε όλοι, δεν διαφωνεί κανείς.
ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Δανέζη, απλώς επειδή αναφερθήκατε στο θέμα το οποίο έθεσε και
ο κ. Αλεξόπουλος, θέλω να δώσω μια περαιτέρω εξήγηση σ' αυτό. Εμείς στην
διακήρυξη προβλέπαμε ότι θα ασχοληθούμε με την πιστοποίηση προσώπων,
αυτό είναι το κύριο μέρος της πρόσκλησης το οποίο μας ενδιαφέρει, μας
ενδιαφέρει όμως και η πιστοποίηση προϊόντων και το CE. Τρία πράγματα. Για τα
πρόσωπα δεν τίθεται αμφισβήτηση. Βάλαμε όμως κριτήρια για το ποιοι έχουν
δυνατότητα να πιστοποιήσουν και προϊόντα. Μπορεί κάποιος που παράγει, ο κ.
Κωνσταντόπουλος παράγει βίδες, να θέλει να πιστοποιήσει και το προϊόν. Και
θέλουμε από τον φορέα, ανεξάρτητα από την πιστοποίηση των προσώπων να
μπορεί να πιστοποιεί και τα προϊόντα και να έχει στην Ελλάδα τέτοιου είδους
εργαστήρια. Μπορεί να μην έχει, να έχει κάπου αλλού ή στο εξωτερικό. Ετσι κι
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αλλιώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν και πολλοί. Αλλά αυτό είναι ένα από τα τρία.
Δεν έχει αυτή την δυνατότητα; Πάμε στον άλλο που την έχει. Αυτή είναι η
λογική, αυτός παίρνει 5, παίρνει 3, παίρνει 2. Αυτή είναι, μια κατάταξη. Είναι μια
βαθμολογία. Δεν αμφισβητούμε τη δυνατότητα του φορέα να πιστοποιεί.
Παίρνει μια βαθμολογία λιγότερη από κάποιον άλλον στη διαδικασία.
ΔΑΝΕΖΗΣ: Εγώ θα πω κάτι γιατί θα πρέπει να κατέβω και από το βήμα. Εγώ
θέλω να σας πω το εξής: ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα που έχω ζήσει
στην πιστοποίηση. Ενα είναι το κομμάτι το ποιος θα κάνει αυτή την πιστοποίηση
και ένα είναι το κομμάτι αυτοί οι συνδικαλιστικοί φορείς ή τα μέλη των
συνδικαλιστικών φορέων, γιατί εδώ εξαρτάται πώς θα εξελιχθεί μελλοντικά αυτή
η πιστοποίηση, δηλαδή ή θα έρχονται κάποια σωματεία να ζητήσουν να
πιστοποιήσουν κάποιο από τα μέλη τους ή θα έρχονται μόνα τα μέλη στο
Επιμελητήριο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Το οποίο θα το διαμορφώσουμε μαζί.
ΔΑΝΕΖΗΣ: Θα δούμε. Αυτό λοιπόν είναι πολύ διαφορετικό. Είναι κάτι που θα
αποδειχθεί στο μέλλον. Το κατά πόσο, αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει
είναι το κατά ποσο εμείς θα είμαστε σοβαροί ως Επιμελητήριο να μας
εμπιστευθούν οι συνάδελφοι εμάς και το φορέα για να μπορέσουμε πράγματι να
πιστοποιήσουμε άτομα. Διότι ας πούμε ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Κι
εγώ πάω και το λέω στο σωματείο μου ή στην ομοσπονδία μου και μου λέει,
ξέρεις, εμείς δεν θέλουμε να το κάνει το Επιμελητήριο. Γιατί κρίνουμε ότι γι'
αυτό, για εκείνο, για εκείνο το λόγο δεν μας καλύπτει.
Αρα, λοιπόν, είναι πιο σοβαρό το θέμα. Το θέμα είναι να είμαστε εμείς, να
έχουμε φτιάξει τον κορμό μας ως Επιμελητήριο σωστό και να είμαστε αξιόπιστοι
και ύστερα τα υπόλοιπα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Σωστό. Να έχετε υπόψη σας ότι το Επιμελητήριό μας έχει
πιστοποιηθεί για την διοργάνωση τώρα, για να μπορεί να παίρνει και να υλοποιεί
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ευρωπαϊκά προγράμματα. Πριν από δύο χρόνια δεν είχαμε τέτοια πιστοποίηση.
Διαχειριστική επάρκεια δεν είχαμε. Τώρα την πήραμε και με βάση αυτό
υλοποιούμε αυτά τα προγράμματα που έχουμε και με βάση αυτό αυξήσαμε
φέτος τα έσοδά μας για το Επιμελητήριο.
ΔΑΝΕΖΗΣ: Δεν αρνείται κανείς, αυτά είναι επιτυχίες. Δεν τα αρνείται κανείς
νομίζω.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να κάνω μια ερώτηση; Καλέσαμε τις δύο εταιρείες αυτές εμείς ή
βγήκαμε σε δημόσια διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παρουσιάστηκαν
μόνον αυτές οι δύο;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Βγήκαμε σε δημόσια διακήρυξη και παρουσιάστηκαν δύο, οι οποίες
ήταν παρούσες κατά την ημέρα που ανοίχτηκαν οι προσφορές και κατέθεσαν
όλα τους τα στοιχεία για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, κατέθεσαν και
εγγυητικές επιστολές στο διαγωνισμό.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είχαμε ενστάσεις;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην επιτροπή ήταν υπάλληλοι του Επιμελητηρίου μας.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Για το θέμα του λάθους που ρώτησε ο συνάδελφος. Το λάθος
είναι που λέει σελίδα 3 "στο πλαίσιο συνεργασίας", το β' του 3, "το
πιστοποιητικό που θα εκδίδεται θα φέρει τα λογότυπα του ΒΕΠ, του
συνεργαζόμενου φορέα πιστοποίησης και του Οργανισμού Διαπίστευσης". Αυτό
δεν ισχύει. Δεν μπορεί με κανένα λόγο το ΒΕΠ να έχει επάνω στο πιστοποιητικό
το λογότυπό του. Απαγορεύεται από το νόμο και δεν πρόκειται ποτέ, ό,τι και να
ψηφίσουμε εδώ, να περάσει από το ΕΣΥΔ. Αυτό είναι το πρώτο. Εάν το πάρετε,
εγώ σας είπα κάτι δημόσια...
ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Κορφιάτη, αυτό είναι το ζητούμενο όμως.
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ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Καλά, μπορεί το ζητούμενο να ειναι το οποιοδήποτε. Το θέμα
είναι να είναι πραγματοποιήσιμο.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Μα εδώ έχουμε κάνει ολόκληρες διαδικασίες και κουβέντες γι' αυτό
το πράγμα. Γιατί μας αμφισβητείτε δηλαδή;
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Ε, δεν έχω το δικαίωμα;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, να αμφισβητήσετε όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Οτι δεν
μπορούμε να το κάνουμε. Τότε πέστε μας. Τώρα όμως που είμαστε στη φάση...
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε ένα έγγραφο ερώτημα προς τις δύο
εταιρείες τις οποίες συμμετέχουν στο διαγωνισμό και το θέτω αυτό και υπόψη
του Διοικητικού Συμβουλίου, να μας απαντήσουν εγγράφως εάν αυτό γίνεται
από το νόμο και επιτρέπεται;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ακούστε με λίγο, συγγνώμη.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Είναι δύσκολο;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Θα σας πω.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Δεν θέλω να μου απαντήσετε, λέω αν μπορεί εδώ το σώμα να
ψηφίσει να πάρουμε ένα τέτοιο...
ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό, θα σας πω εγώ αν μπορεί. Ποιος μπορεί να σας δώσει
αυτό το πιστοποιητικό; Το ΕΣΥΔ. Δεν μπορεί να σας το δώσει, να μου πει εμένα
η εταιρεία... (διάλογοι εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Ε, τι θέλετε; Σώνει και καλά να συμφωνήσω μαζί σας; Ε, τότε τι
μου λες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, στα προηγούμενα συμβουλια που έχουν ειπωθεί
αυτά, να περιμένετε τώρα να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή; Γιατί να
κουράζετε το σώμα;
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ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Γιατί, δεν μπορούμε να περιμένουμε μια συνεδρίαση να γίνουν
δύο πράγματα; Δεν μπορούμε να φωνάξουμε τις εταιρείες να μας μιλήσουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν μπορούμε να περιμένουμε, πρέπει να προχωρήσουμε.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να προχωρήσουμε, δεν μπορώ να περιμένω εγώ πότε θα
θυμηθείτε εσείς να περάσουμε αυτά τα θέματα!
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Τι να θυμηθούμε; Τώρα ήρθε και το φέραμε σε κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τρεις φορές έχουν έρθει. Εχουν έρθει από όλη τη διαδικασία από
την αρχή που ξεκίνησε. Εχουμε πάει στο ΕΣΥΔ, έχουμε μιλήσει, έχουμε μιλήσει
πολλές φορές. Αμέτρητες ώρες έχουμε χαλάσει εδώ γι' αυτό το θέμα. Χωρίς
κόστος για το Επιμελητήριο, μονο με οφέλη του Επιμελητηρίου. Τα
Επιμελητήρια σήμερα δεν επιβιώνουν διαφορετικά.
ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Κορφιάτη, ειλικρινά σας παρακαλώ, ανεξάρτητα τι θα κάνετε εδώ,
ελάτε αύριο να σας θέσω όλα τα στοιχεία υπόψη σας.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Ναι, να τελειώσω κιόλας εδώ πέρα. Επίσης είπατε άλλο ένα
φωτογραφικό, το οποίο είπατε πριν ότι ψηφίστηκαν τα κριτήρια, δεν ξέρω,
συνήθως το πώς ψηφίζονται τα κριτήρια τα ξέρετε όλοι. Συμφωνούμε χωρίς να
έχουν οι περισσότεροι διαβάσει. Εχει εδώ πριμοδότηση 10 μόρια επειδή το
γραφείο είναι στην Ελευσίνα της Tuv Rheinland, εντάξει 10 μόρια, ενώ δεν είναι
η εταιρεία, η έδρα της, στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή
πριμοδοτείται μια εταιρεία η οποία δεν είναι ελληνική, επειδή είναι τα γραφεία
της στην Ελευσίνα, εντάξει, κι εγώ είμαι λίγο δύσπιστος και λέω Ελευσίνα,
δυτικά Πειραιάς μια και ο Πρόεδρος είναι από εκεί, αφού με αμφισβητείτε κι
εμένα, τα ίδια λέω κι εγώ τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή τη μομφή σας την επιστρέφω πίσω.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Μα τόση ώρα με προσβάλλετε εδώ πέρα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σε πρόσβαλα καθόλου.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Με προσβάλλετε. Οταν μου λέτε δεν έρχομαι, έχω άγνοια, έχω
το ένα, δεν θα μιλήσουμε, δεν θα καθυστερήσουμε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσύ λες εγώ είμαι από τα Μέγαρα και επειδή η εταιρεία είναι στην
Ελευσίνα... δηλαδή....
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Μα τι θέλετε να σας πω; Την ιδια επιχειρηματολογία που
χρησιμοποιήσατε χρησιμοποιώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε το Επιμελητήριο να μείνει πίσω, κύριε. Αυτό θέλετε.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Τι λέτε, έχω τέτοιο σκοπό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ζητάτε. Δεν θέλετε το Επιμελητήριο, σας ενοχλεί το
Επιμελητήριο ότι έχει 300.000 ευρώ κέρδη ενώ πριν δεν είχε μία.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, επειδή δεν γνωρίζεις παρότι είσαι Πρόεδρος...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ενοχλεί το Επιμελητήριο ότι κάνει δράσεις, λυπάμαι! Λυπάμαι.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Επειδή δεν γνωρίζεις, εγώ συμμετείχα στο ΕΒΕΠ σαν ειδικός
σύμβουλος στους μηχανουργούς στο πρόγραμμα και έτρεξα 4 μήνες για το
ΕΒΕΠ χωρίς να είμαι μέλος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ μη μου λες τέτοια
πράγματα γιατί δεν γνωρίζεις. Εντάξει; Εγώ είμαι από μια γενιά εδώ πέρα η
οποία είναι από το '65 στον Πειραιά στη μηχανουργία και μέλη του
Επιμελητηρίου με μεγάλη ιστορία και από τον θείο μου και τον πατέρα μου.
Εσείς τουλάχιστον δεν μπορείτε να το λέτε αυτό, εντάξει; Την ξέρετε την
ιστορία του θείου μου και στη ΓΣΕΒΕΕ και στο...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλο ο θείος σας, άλλο εσείς.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Γιατι, ίδια οικογένεια δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο θείος σας ήταν τελείως διαφορετικός από σας.
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ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Α, έτσι! Γιατί όλοι ίδιοι πρέπει να είμαστε; Τέλος πάντων...
Εντάξει, το ποιόν του Επιμελητηρίου και πώς το καταντήσατε το είδαμε και από
την πρώτη ημέρα που κάναμε Διοικητικό Συμβούλιο που φέρατε, σας το
ξαναείπα, όλη την...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρίνει ο κόσμος.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Ε, εντάξει...
ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Κορφιάτη, ακούστε με λίγο σας παρακαλώ. Μπήκαν κάποια
κριτήρια. Υπάρχει και οι τεχνικές προδιαγραφές και η οικονομική προσφορά.
Ακούστε με λίγο, οι εταιρείες δεν έχουν δουλειά σ' αυτή διαδικασία...
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Η μία εταιρεία δεν υπαρχει στην Ελλάδα. Η μία εταιρεία στην
Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενό, το ξαναλέω. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχει; Ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχει; Τα
στοιχεία, συγγνώμη, όλα τα στοιχεία ελέγχθηκαν όχι μόνο από την υπηρεσία
αλλά και από το νομικό μας σύμβουλο. Μην ξαναπείτε τέτοιες κουβέντες. Είναι
δυνατόν να το λέτε αυτό το πράγμα; Αν δεν υπάρχει, αν υπήρχε τέτοιο ζήτημα
μετά από το Διοικητικό Συμβούλιο θα έρθουν και θα υποβάλλουν ένσταση.
Οποιος έχει ας έρθει να υποβάλλει ένσταση και θα δούμε τι θα γίνει, ποιος έχει
δίκιο.
κ. Κυριακίδη, θέλετε κάτι να πείτε για το θέμα;
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο η κουβέντα.
ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, στα τεχνικά μόνο σας παρακαλώ και μην μπαίνετε στα άλλα.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, το σημαντικό σήμερα και αυτό προκύπτει όχι μόνο
από τη γενικότερη κουβέντα που γίνεται μες στα Επιμελητήρια αλλά και σε όλη
την Ευρώπη, τα δεδομένα έχουν ποιοτικά αλλάξει. Η πιστοποίηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας είναι μία καινούρια προσέγγιση που όλοι οι
φορείς, είτε ιδιωτικοί είτε δημόσιοι είτε μη δημόσιοι, θέλουν να μπουν σ' αυτό
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τον τομέα ακριβώς για να δώσουν μία καινούρια αναβάθμιση στην άσκηση του
επαγγέλματος, να δώσουν μια διαφορετική ποιοτική εικόνα στον επαγγελματία,
σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες. Νομίζω ότι αυτή η κίνηση που έκανε εδώ
το Επιμελητήριο Πειραιά να μπει στην πιστοποίηση των επαγγελμάτων σε
εθελούσια βάση -ο Αλεξόπουλος δεν με ακούει-, σε εθελούσια βάση, είναι ό,τι
πιο μοντέρνο θα μπορούσε να κάνει το Επιμελητήριο, ένα σύγχρονο
Επιμελητήριο στο χώρο του. Να μπει δυνατά, να πιάσει τα μέλη του, όλους τους
επαγγελματίες να τους πιστοποιήσει εθελοντικά. Δεν πρέπει να το μπερδεύουμε,
γιατί αυτό πλανάται λίγο πολύ, με την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αλλο η
άδεια άσκησης επαγγέλματος, την οποία την παίρνουμε από τις υπηρεσίες της
Περιφέρειας και άλλο η πιστοποίηση.
Τώρα, για τις προσφορές επειδή τις είδα κι εγώ, τους έριξα μια ματιά, το
γεγονός, κοιτάξτε, επειδή εδώ πέρα δεν ειναι ένας κλασικός διαγωνισμός, δεν
αγοράζει προϊόντα το Επιμελητήριο, ούτε αγοράζει μελέτη, ούτε αναθέτει
μελέτη. Ναι, την είδα, μην μου το δείχνεις. Η επιτροπή θεωρώ ότι έκανα καλά
τη δουλειά της. Πρόσεξε να δεις, δεν αγοράζει ούτε προϊόντα ούτε αγοράζει
μελέτη το Επιμελητήριο. Βγήκε με ανοιχτή διαδικασία, πόσες μέρες ήταν στην
ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου η ανάρτηση;
ΓΙΑΓΚΑΣ: Γύρω στις 15 μέρες.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: Γύρω στις 15 μέρες, το ελάχιστο που προβλέπεται και ζήτησε
ανθρώπους, όσοι θέλουν να έρθουν να συνεργαστούν στη βάση κάποιου
μνημονίου συνεργασίας. Ηρθαν δύο. Από αυτούς τους δύο με τα κριτήρια που
μπήκαν μέσα στο διαγωνισμό τις βαθμολογήσανε. Το γεγονός ότι σε ένα
κριτήριο, υποκριτήριο παίρνει ένας 0, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανίκανος. Τον
βαθμολογώ εγώ 0. Οχι, δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι
σε ένα μεγάλο διαγωνισμό και σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς γίνονται ακόμα
και για έργα και για τεχνικές συμβουλές βάζεις μηδέν αυτό σημαίνει ότι δεν ειναι
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ικανός ο άλλος. Απλώς δεν κάνει για μένα με βάση τα δικά μου κριτήρια. Δεν
είναι κανένα πρόβλημα, μία πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεν είναι
πρόβλημα αυτό.
Η επιτροπή έκανε τη δουλειά της, έκανε σωστά τη δουλειά της με βάση
τα κριτήρια που έχουν μπει, αυτό το βεβαιώνω κι εγώ και νομίζω ότι το επόμενο
βήμα του Επιμελητηρίου, πέρα από τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν εδώ πέρα
και οι οποίες νομίζω ότι δεν είναι... Ορισμένες έρχονται και από άγνοια του
θέματος, νομίζω το πιο σημαντικό σήμερα είναι το Επιμελητήριο να κάτσει να
δει τις λεπτομέρειες του μνημονίου συνεργασίας. Ηρθε ένας εδώ πέρα,
εκδήλωσε το ενδιαφέρον, τον επιλέξαμε, η επιτροπή του Επιμελητηρίου είπε θα
πάνε με αυτόν. Από 'δω και πέρα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες του
μνημονίου συνεργασίας με αυτό τον ενδιαφερόμενο, δηλαδή τι θα μπει στο
χαρτί ακριβώς και λεπτομερώς. Αυτά για την άσκηση επαγγέλματος.
Για τα προϊόντα τώρα αν αρχίσω θα πρέπει να μιλάω όλο το βράδυ, γιατί
είμαι από τους ανθρώπους που έστησε το ΕΣΥΔ στη χώρα το 1996. Εγώ το
έφτιαξα.
Τώρα, και στον τομέα του ΕΣΥΔ και στον τομέα της αναγνώρισης και
διαπίστευσης των εργαστηρίων

και στον τομέα της αναγνώρισης και

διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προϊόντων και σ' αυτά τα δύο, το ΕΣΥΔ
ακολουθεί την πεπατημένη οδό των ευρωπαϊκών κανόνων. Εδώ πέρα μέσα
τίποτα δεν αποκλείει ένα Επιμελητήριο, όπως το Επιμελητήριο το Βιοτεχνικό του
Πειραιά, να αναπτύξει συνεργασίες και να μπει στην πιστοποίηση τόσο των
εργαστηριακών δοκιμών και του χαρτιού που δίνεται, όσο και την πιστοποίηση
του προϊόντος, από φορέα πιστοποίησης προϊόντος. Υπάρχει μια ειδοποιός
διαφορά και αυτό ίσως να μπερδεύουν. Οτι στο νομοθετικό τομέα, στον τομέα
εκεί που υπάρχουν κοινοτικές οδηγίες οι οποίες εφαρμόζονται υποχρεωτικά με
νόμο, όπως η οδηγία για τα παιχνίδια, όπως η οδηγία για τις μηχανές, όπως η
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οδηγία για τα δοχεία πίεσης, όπως η οδηγία για τα προϊόντα κατασκευών, εκεί
είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Ενα πλαίσιο που το προβλέπει ο νόμος. Εκεί η
προσέγγιση και η διείσδυση του Επιμελητηρίου θα είναι διαφορετική από όλο
τον άλλον κλάδο, των εκτός κοινοτικών οδηγιών. Και τίποτα δεν απαγορεύει σε
ένα πιστοποιητικό πάνω να αναφέρονται όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία.
Μπορεί οποιοδήποτε εργαστήριο μέσα σ' αυτή να κάνει δοκιμές. Με βάση το
πρακτικό των δοκιμών να βγαίνει ένα πιστοποιητικό και μέσα σ' αυτή τη
διαδικασία μπορεί ο τεχνικός φάκελος παραδείγματος χάριν να κατατίθεται εδώ
στο Επιμελητήριο. Δεν το αποκλείει κανείς. Από πουθενά δεν απαγορεύεται.
Ποιος νόμος το απαγορεύει; Ποιοι κανονισμοί το απαγορεύουν της Ευρωπαϊκής
Ενωσης;
Αρα, για να τελειώσω και να μην μακρηγορώ, υπάρχει χώρος. Αρκεί να
υπάρχει θέληση το Επιμελητήριο να μπει δυνατά στην πιστοποίηση των
επαγγελμάτων, όχι στην αδειοδότηση γιατί δυστυχώς το Υπουργείο δεν την
έδωσε, που έπρεπε να δώσει και την αδειοδότηση των επαγγελμάτων στα
Επιμελητήρια, στην πιστοποίηση των επαγγελμάτων, σε εθελούσια βάση, όποιος
θέλει πιστοποιείται, όποιος θέλει δεν πιστοποιείται. Δεν είναι υποχρεωτικό. Και
να μπει ίσως πιο δύσκολα στην πιστοποίηση των προϊόντων γιατί δεν διαθέτει
δικά του εργαστήρια αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν τον απαγορεύει τίποτα να
συνεργαστεί με διαπιστευμένα.
Το επόμενο βήμα λοιπόν, δύο βήματα πρέπει να γίνουν άμεσα από το
Επιμελητήριο. Το ένα να διαπιστευθεί είτε από τον ΕΟΠΕΔ είτε από το ΕΣΥΔ, να
διαπιστευθεί το Επιμελητήριο. Δεύτερο, να κοιτάξουμε το μνημόνιο συνεργασίας
πόσο σοβαρό, πόσο λεπτομερές, πόσο επεξεργασμένο θα είναι και ας το
υπογράψουμε με όποιον να 'ναι. Αρκεί να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε.
Ευχαριστώ. Εδώ πέρα είμαι σαν συνεργάτης και σύμβουλος, περισσότερο
εθελοντής του Επιμελητηρίου. Αμισθος.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το κλείνουμε το θέμα.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Να πω δυο λόγια πριν το κλείσετε; Αγαπητοί συνάδελφοι, η
ένσταση που έβαλα ειναι για τις προσφορές. Δεν είπαμε ούτε ότι δεν
συμφωνούμε με τη διαδικασία και από την αρχή συμφωνήσαμε και στις
προηγούμενες συνεδριάσεις να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Εγώ την
ένσταση που έβαλα ήταν όσον αφορά τις δύο προσφορές που είπα ότι τελικά
έχουμε μία προσφορά. Αυτό είπα. Δεν είπα τίποτε άλλο. Και σ' αυτή την άποψη
θα εμμείνουμε. Και να κάνετε ψηφοφορία, κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει κάποιος αντίρρηση με την πρόταση της Διοικητικής; Αν έχει
κάποιος αντίρρηση με την πρόταση της Διοικητικής.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θέλουμε να ψηφίσουμε ονομαστικά. Είναι κακό να καταγραφεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ονομαστικά, ρε παιδιά; Εδώ είμαστε. Πόσοι, σηκώστε το χέρι.
Μετράμε. Ποιοι έχουν αντίρρηση. Ποιοι έχουν αντίρρηση.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ενα λεπτό, να καταλάβουμε κάτι. Ποιοι έχουν αντίρρηση με τη
διαδικασία των προσφορών. Αυτό είναι. Οχι ότι έχουμε αντίρρηση με την
προσπάθεια...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελικά, έχετε αντίρρηση αυτή τη στιγμή γιατί μένει ένας; Γιατί
μένει ένας. Δεν ήταν ένας, δύο ήταν και μένει ένας.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με τον τρόπο που έχει γινει τέλος πάντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι έχουν αντίρρηση. 1, 2, 3, 4, 5. Πέντε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και πόσοι ψηφίζουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζουν οι υπόλοιποι.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οχι, μετρήστε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να βγει άκυρο, εντάξει, επειδή έχουν φύγει κάποιοι. Πόσοι
ειναι; Ποιοι ψηφίζουν; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Δώδεκα. Δεν έχει
απαρτία, μάλιστα. (Διάλογοι εκτός μικροφώνου)
Κύριοι, τέθηκε θέμα απαρτίας; Πού είναι ο κ. Αλεξόπουλος; Τίθεται θέμα
απαρτίας; Να συνεχίσει το συμβούλιο ή να το διακόψουμε; Θέτει κανένας θέμα
απαρτίας;
Περνάει κατά πλειοψηφία το θέμα;
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Αφού δεν έχει απαρτία το συμβούλιο, πώς θα περάσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέσατε θέμα απαρτίας. Πείτε το, κάποιος πρέπει από το
συνδυασμό σας να θέσει θέμα απαρτίας.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Θέτω εγώ θέμα απαρτίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Πρέπει να έρθει ο Σπύρος ο Αλεξόπουλος, μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τίθεται θέμα απαρτίας, πολύ ωραία. Αρα, το Συμβούλιο
διακόπτεται και θα ακολουθηθεί νέα διαδικασία συνεδρίασής του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ

Ε.Π.Ε.

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

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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