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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ  

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 
ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 25ης.1.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη 
 
ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ:  Ε.Π.Ε. 



 



Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2016 

Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                       ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ                          ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                               ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ                                      ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                          ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ                                    ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                     ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                           ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                           ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 ΜΠΟΥΤΣΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ                                     ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                                 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                           ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                             ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                       ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 
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ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ                           ΣΟΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                       ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΟΘΩΝΑΣ                            ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ                              ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ                                   ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΗΓΟΡΙΟΣ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ    ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΕΠ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο του 2016.  

 Προτού ξεκινήσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα ήθελα από 

τον Τάσο τον Πάλλα που ζήτησε το λόγο, λόγω ότι συνταξιοδοτείται θέλει να... 

κατέθεσε από την αρχή του χρόνου. Τάσο, έχεις το λόγο, θέλει να αποχωρήσει, 

να παραιτηθεί από σύμβουλος λόγω συνταξιοδότησης.  

ΠΑΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιστεύω ότι να πάρουμε και μία απόφαση να είναι και αριστίνδην 

μέλος, να είναι στο Επιμελητήριο, να συμμετέχει και στα Διοικητικά Συμβούλια. 

ΠΑΛΛΑΣ: Καιρός ήταν, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από 16 χρόνια 

στο Διοικητικό Συμβούλιο, από τα οποία τα 5 σαν Αντιπρόεδρος, αναγκαστικά 

λίγο πολύ γιατί εγώ συνεχίζω να δουλεύω βέβαια, αλλά πρέπει να κάνεις 

διακοπή για να πάρεις σύνταξη, οπότε έκανα κι εγώ διακοπή και υποχρεώνομαι 

με τον καινούριο νόμο αμέσως να παραιτηθώ από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 Ευχαριστώ για τη συνεργασία όλων, εγώ εδώ θα είμαι, ό,τι βοήθεια 

χρειαστεί με τις λίγες μου δυνάμεις, ό,τι εμπειρία έχω από το Επιμελητήριο όλα 

αυτά τα χρόνια, από τις γνωριμίες μου το τι γίνεται έξω στην Ευρώπη κ.λπ., ό,τι 

βοήθεια χρειαστεί εδώ θα είμαι, Πρόεδρε και ευχαριστώ για τη συνεργασία και 

αυτή τη Διοίκηση και τις προηγούμενες, από τον καιρό του Μυτιληναίου, από τα 

τέλη της δεκαετίας του '90 μέχρι σήμερα. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Τάσο. 

Πραγματικά η συνεργασία τόσα χρόνια ήταν πάρα πολύ καλή και πιστεύω θα 

συνεχίσεις να είσαι εδώ πλέον κοντά στο Επιμελητήριο να βοηθήσεις από όποιο 

μετερίζι. Το Επιμελητήριο ανοιχτό είναι για όλους και για σένα.  

 Ξεκινάμε λοιπόν με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
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ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 30/11/2015. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα. 

 Δεύτερο βάζουμε ένα έκτακτο θέμα, καλύτερα να μπει σαν θέμα 

ημερήσιας, να το βάλουμε στο τέλος να το κουβεντιάσουμε γιατί είναι σοβαρό 

θέμα και δεν νομίζω ότι.. 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Αναθεώρηση Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως ξέρετε, οι εκλογές ήταν να γίνουν φέτος το Δεκέμβριο, 

κοντά θα πάρουν ένα χρόνο παράτα, μπορεί να είναι 9 μήνες και, ζητάνε και 

από μας κάποιες προτάσεις. Ακόμα σχέδιο το Υπουργείο δεν έχει κάνει. Τώρα 

στο τέλος, μέχρι τις 20-25, κ. Μιχάλη θα...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θα δούμε πότε. Περιμένουμε σε καμιά βδομάδα περίπου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα βγάλουν ένα σχέδιο αυτοί και από 'κει και πέρα κι εμείς 

κάνουμε κάποιες προτάσεις. Τις προτάσεις θα τις στείλουμε στα μέιλ, γιατί 

προτάσεις κάνουμε σαν Βιοτεχνικά Επιμελητήρια. Αν θέλετε να σας διαβάσω το 

κείμενο, σας το διαβάζω αλλά καλύτερα να σταλεί στα μέιλ να το μελετήσουν οι 

συνάδελφοι.  
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Αποστολή στη Στουττγάρδη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως ξέρετε έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο της Στουτγκάρδης. Αυτοί μας ζητάνε πλέον να κάνουμε πάλι μια 

επίσκεψη στη Στουτγκάρδη γι' αυτό το σύμφωνο συνεργασίας που έχουμε 

κάνει, πλέον να το  υλοποιήσουμε ό,τι αφορά εκπαίδευση, ό,τι αφορά 

κατάρτιση.  

 Εμείς κάναμε μια πρόταση σαν Διοικητική να συνεισφέρουμε να πάμε 

όσοι θέλουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, να κάνουμε μία αποστολή δηλαδή να 

πάμε επάνω, να καλύψει ένα ποσό το Επιμελητήριο αλλά ταυτόχρονα δεν 

μπορεί να το καλύψει όλο το ποσό, μακάρι να ψάξουμε μήπως βρούμε κάποιον 

χορηγό να μας καλύψει κάτι άλλο, αλλά αν δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε κι 

εμείς, δηλαδή όσοι συμμετέχουμε να συμπληρώσουμε κάτι από τα έξοδα. Να 

οργανώσουμε, να κάνουμε ένα καλύτερο πλάνο, αν συμφωνείτε σαν Διοικητικό 

Συμβούλιο, όσοι συνάδελφοι θέλετε να πάμε μαζί να δούμε και τις βιοτεχνικές 

τους περιοχές, να δούμε τα μεγάλα εργοστάσια που έχουν και το σύστημα που 

έχει το Επιμελητήριο, ένα σύστημα εκπαίδευσης που έχει. Ενα πάρα πολύ καλό 

σύστημα. Αυτό είναι, έχει τρεις τέσσερις ημερομηνίες για την άνοιξη.  

 Λοιπόν, συμφωνούμε να οργανώσουμε λιγάκι αυτή την αποστολή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εφόσον βρούμε χορηγούς οπωσδήποτε από την Γερμανία 

είμαστε μέσα Πρόεδρε, όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμα είναι Ελληνες χορηγοί δεν θέλουμε;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν θέλουμε εμείς να δίνουμε λεφτά εκεί. (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δούμε, θα το οργανώσουμε. Παίρνουμε την έγκριση του 

Συμβουλίου να το δούμε και να το ξαναφέρουμε στο επόμενο Δ.Σ. με καλύτερη 

πρόταση αφού έχει πάρει την πρώτη έγκριση.  

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίττας με το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέμε να το κάνουμε μαζί με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

Πειραιά, τα δύο Επιμελητήρια μαζί με ένα στόχο να βραβεύσουμε και κάποιους 

συναδέλφους που πραγματικά έχουν προσφέρει στα Επιμελητήριά μας, έχουν 

και στα δύο Επιμελητήρια και δεν τους έχουμε δώσει το παραμικρό. Να τους 

κάνουμε μια εκδήλωση να είναι μια κοπή των δύο Επιμελητηρίων. Θα γίνει στον 

Πειραϊκό Σύνδεσμο 15 Φεβρουαρίου. Σήμερα πριν λίγο είχαμε μια συνάντηση τα 

δύο Επιμελητήρια οι Διοικητικές, βάλαμε εκεί ένα πλάνο πόσα άτομα θα 

βραβεύσουμε, κοιτάμε τώρα να δώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε 

δηλαδή από τους παλιούς συμβούλους ή να δούμε αν το κάνουμε, μήπως 

βγαίνουν πάρα πολλοί, να το κάνουμε σε κάποια άλλη εκδήλωση, κάποιους 

τώρα και σε κάποια άλλη εκδήλωση. 

 Θα δούμε πάλι πώς θα το διοργανώσουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή ως δύο 

Διοικητικές κοιτάμε να γίνει ό,τι καλύτερο και πιο πολύ να τιμήσουμε, γιατί 

προτάσεις - καταρχήν, να πούμε ότι πέθανε κι ένας συνάδελφός μας, πρώην 

συνάδελφός μας, οι παλιοί τον ξέρετε, τον θυμόσαστε, πέθανε ο Πιζικλής. 
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Πήγαμε στην κηδεία, ήμασταν εκεί, παλιός συνάδελφος, οι παλιοί τον 

θυμόσαστε. Το Επιμελητήριό μας κατέθεσε στεφάνι, συμμετείχε στην τελετή 

εξόδου. 

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Συζήτηση για το Ασφαλιστικό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ξεκινάμε το 5ο θέμα που είναι από τα σοβαρότερα θέματα, 

που είναι η συζήτηση για το Ασφαλιστικό και αυτό που έβαλε ο κ. 

Παπαμανώλης και για το λιμάνι. Αυτά που είναι εν εξελίξει, που βγήκαν τώρα.  

 Τώρα, για τη συζήτηση στο Ασφαλιστικό ποιος συνάδελφος θέλει το 

λόγο. Θα έρθει εισηγητής να κάνει μια εισήγηση, άρα καλύτερα να συζητήσουμε 

για το λιμάνι. 

 Εμείς είχαμε κάνει μια προσπάθεια στο λιμάνι, είχαμε κάνει μια προσφυγή 

και στο Συμβούλιο Επικρατείας μαζί με το Επαγγελματικό, μαζί με την 

Ομοσπονδία Εργαζομένων Υπαλλήλων. Εκδικάστηκε αυτή η προσφυγή, τελικά 

βγήκε το Συμβούλιο Επικρατείας, βγάζει μια λογική και μια απόφαση ότι επειδή 

σαν Ανώνυμη Εταιρεία δεν μπορεί, με λίγα λόγια δεν ήθελε να πάρει θέση. Το 

θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το λιμάνι πουλήθηκε, το τι καλό το τι κακό θα το 

δούμε στην πορεία. Αυτοί οι άνθρωποι, εσείς που ξέρετε που δουλεύετε το 

λιμάνι, υπάρχουν εδώ άνθρωποι, εσύ, μπορείτε να πάρετε το λόγο και να πείτε 

κι εσείς την άποψή σας, τι μέλλει γενέσθαι, τι πρόκειται να δούμε στο μέλλον 

μπροστά από το λιμάνι. Υπάρχουν κάποιοι, νομίζω οτι εσείς ξέρετε κάτι 

περισσότερο από μας.  
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 Βασίλη, Μπαλκάμος, ελάτε.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Καλησπέρα, συνάδελφοι. Ο Πρόεδρος είπε ότι το λιμάνι 

πουλήθηκε. Πραγματικά, υπήρξε μία προσφορά μόνο της Cosco, αρχικά σε ένα 

ποσό 280 εκατομμυρίων, καταλήξανε μετά την κλήση για καλυτέρευση στα 368 

εκατομμύρια ευρώ ως τίμημα του λιμανιού από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

μέχρι και το πορθμείο στο Πέραμα και όλες οι μονάδες οι 

ναυπηγοεπισκευαστικές στη Σαλαμίνα και όλα τα ακίνητα που υπάρχουν εκτός 

λιμανιού και είναι πάρα πολλά. Το να πω ότι είναι μια τιμή ξεφτίλα το 

καταλαβαίνουμε όλοι μας, έτσι; 368 εκατομμύρια τώρα για 5 εκατομμύρια 

τετραγωνικά συν τα ακίνητα, βγαίνει περίπου 60 ευρώ το τετραγωνικό. Ας μου 

βρείτε κι εσείς με 60 ευρώ το τετραγωνικό να αγοράσω ό,τι έχει στον Πειραιά. 

Και όχι ό,τι να 'ναι, παραγωγικό κομμάτι, το λιμάνι. 

 Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η μία και μοναδική προσφορά. Η κάθε 

λογική λέει ότι ο διαγωνισμός αυτός έπρεπε να ακυρωθεί με μία και μόνο 

προσφορά. Είναι 368 εκατομμύρια συν 350 εκατομμύρια επενδύσεις σε βάθος 

πενταετίας. Ολοι λένε ότι το λιμάνι δεν πουλήθηκε, παραχωρήθηκε για 38 

χρόνια. Στα 38 χρόνια μπορεί να λήγει η σύμβαση παραχώρησης που έχει 

δημιουργηθεί, την έχω κι εδώ, αλλά κανένας δεν μπορεί να πάρει πίσω από τους 

Κινέζους τις μετοχές που αγοράζουν, γιατί αγοράζουν μετοχές. Αγοράζουν το 

67% του λιμανιού με τα εκατομμύρια αυτά, που σημαίνει ότι τις μετοχές τότε, 

στα 38 χρόνια, ή θα τις πουλήσει ή θα πάρει μια ανανέωση για άλλα 50 χρόνια, 

για άλλα 38 χρόνια. 

 Σημασία έχει ότι το κυριότερο λιμάνι του τόπου μας ξεπουλήθηκε. Τι 

σημαίνει αυτό για τον Πειραιά. Αν δούμε τι συμβαίνει σήμερα στην προβλήτα 2 

και 3 που τα εκμεταλλεύεται η Cosco, το αποτέλεσμα είναι ανεργία, 

χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, εργασία γαλέρας. Αν αυτό το επεκτείνουμε στον 

ευρύτερο Πειραιά, ο Πειραιάς θα δυστυχήσει. Περνάμε ήδη μια οικονομική 
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ύφεση τα τελευταία 6-7 χρονια, με την πώληση αυτή αν έχουμε ένα κλείσιμο 

καταστημάτων σε ένα ποσοστό 30%-40%, θα φτάσει το 70%-80%. Θα 

ζήσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι που εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί, η γενιά η 

δική μας. Τώρα, γιατί το αποφάσισαν οι κυβερνώντες να το παραχωρήσουν 

έναντι πινακίου φακής, αυτό δεν είναι παραχώρηση, δεν είναι πώληση, είναι 

χάρισμα. Λάβετε υπόψη σας ότι η προβλήτα 2 που έχει νοικιαστεί στην Cosco 

δίνει ετήσιο ενοίκιο 40 εκατομμύρια. Του χρόνου αναπροσαρμόζεται συν 14, 

δηλαδή 54. Στα 10 χρόνια θα έχει δώσει ενοίκιο για την προβλήτα αυτή 540 

εκατομμύρια. Και με 368 το δίνει όλο. Τα λεφτά του ενοικίου θα τα εισπράττει η 

Cosco. Αν το βάλετε και το δουλέψετε λίγο στο μυαλό σας θα δείτε ότι δεν είναι 

χάρισμα, είναι κάτι ακόμα χειρότερο για μας όλους τους Πειραιώτες. Για μας 

όλους τους Ελληνες και σε μία λογική ότι την ίδια τύχη θα ακολουθήσει η 

Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, η Αλεξανδρούπολη, ο Βόλος, να δούμε σε ποια θέση 

θα βρεθεί η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία.  

 Είμαστε επιτηδευματίες, επιχειρηματίες στον Πειραιά. Λίγο πολύ όλοι 

έχουμε άμεση σχέση με αυτό που λέγεται λιμάνι, είτε εγώ που είμαι 

ναυπηγοεπισκευαστής είτε ο άλλος που είναι τυπογράφος είτε ο άλλος που 

κάνει κάποια άλλη παράπλευρη εργασία. Το χρήμα που κινείται σε όλο τον 

Πειραιά προέρχεται από τη θάλασσα. Αυτό το χρήμα δεν θα υπάρχει πλέον.  

 Εμείς με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής 

Βιομηχανίας καταφέραμε να συμπεριληφθούμε στη σύμβαση παραχώρησης, 

που σημαίνει ότι όπως αναφέρεται ρητά στη σύμβαση θα συνεχίσουμε να 

υπάρχουμε στο χώρο της Ναυπηγοεπισκευής, θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε 

στους ενοικιαζόμενους χώρους εντός λιμανιού με το ίδιο ενοικιοστάσιο. Ο 

επενδυτής είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δεξαμενές, να συντηρεί υποδομές 

και να τα παρέχει στους επιχειρηματίες με ανταγωνιστικό τιμολόγιο, όπως 

επίσης ανέλαβε την ευθύνη μέσα σε δύο χρόνια να επενδύσει 55 εκατομμύρια 
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για την αγορά μιας δεξαμενής Αφραμαξ και μίας Πάναμαξ. Αυτά είναι κάποια 

καλά στοιχεία που μπορεί να ακούγονται. Στην αρχή η σύμβαση όμως έχει έναν 

όρο. Οτι τα πάντα αλλάζουν με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης και του 

επενδυτή, που εάν και εφόσον εμείς δεν προσφέρουμε και δεν παρέχουμε αυτά 

που θέλει ο επενδυτής μπορεί, είτε με αυτό τον κυβερνήτη είτε με έναν 

επόμενο είτε με έναν παρεπόμενο, να τα αλλάξει και όλοι να βρεθούμε στο 

δρόμο και το Πέραμα και η ναυπηγοεπισκευή να γίνει μεταποίηση, να γίνει κάτι 

άλλο. Δεν είναι τίποτα και για κανέναν δεσμευτικό. Είμαστε όλοι στον αέρα.  

 Προσπαθούμε αυτό να το μετατρέψουμε σε ανέγκλητο όρο της 

σύμβασης, δηλαδή ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να αλλάξει χρήση με κανέναν 

τρόπο. Μέχρι σήμερα έχουμε βρει αντίδραση, δεν το αποδέχεται ούτε το 

ΤΑΙΠΕΔ ούτε κανένας. Ας ελπίσουμε μια συνάντηση που εκκρεμεί το Σαββάτο 

με τον Πρωθυπουργό κάτι να μπορέσουμε να αλλάξουμε.  

 Εχω να πω το εξής: εμείς αγωνιστήκαμε και σαν Επιμελητήριο και σαν 

φορείς του Πειραιά και σαν ναυπηγοεπισκευαστές να μην προχωρήσει αυτή η 

ιδιωτικοποίηση. Δυστυχώς για ολους μας προχώρησε. Δυστυχώς για τον 

Πειραιά, ο Πειραιάς θα είναι πιο φτωχός. Το Επιμελητήριο, όταν σήμερα όλη η 

Ελλάδα βρίσκεται σε έναν αναβρασμό, όταν έχει 60 μπλόκα από την 

Αλεξανδρούπολη μέχρι την Τρίπολη, όταν οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί 

είναι στο δρόμο, εμείς δεν μπορούμε να απόσχουμε απ' αυτά. Εχουμε την 

υποχρέωση κι εμείς να αντιδράσουμε σ' αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. 

Εχουμε κι εμείς την υποχρέωση να συμμετέχουμε για μια καλύτερη μέρα. Δεν 

είναι δυνατόν όλη η Ελλάδα να είναι στο δρόμο και τα Επιμελητήρια να 

εφησυχάζουν. Για μένα είναι αδιανόητο. Ναι, δεν είναι συνδικαλιστικοί φορείς τα 

Επιμελητήρια. Δεν παύουν όμως να παίζουν ζωντανό και ζωτικό ρόλο στην 

κοινωνία. Από το ρόλο τους αυτό είναι υποχρεωμένα να πάρουν θέση σ' αυτά 

που συμβαίνουν. Μην περιμένουμε τι θα πει ο Κορκίδης ή τι θα πει ο Γιώργος. 
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Το κάθε Επιμελητήριο μπορεί να πάρει τις δικές του αποφάσεις, τις δικές του 

παρεμβάσεις και τις δικές του κινητοποιήσεις. Τα μέλη μας θα δυστυχήσουν, τα 

μέλη μας θα πεινάσουν, τα μέλη μας θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Επιτέλους, 

πρέπει να κινηθούμε. Επιτέλους πρέπει τα Επιμελητήρια να παίξουν κι έναν άλλο 

ρόλο.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πάλλας. 

ΠΑΛΛΑΣ: Νομίζω για να μπορούμε να κάνουμε μια οποιαδήποτε σύγκριση πριν 

και μετά, βέβαια το μετά δεν το ξέρουμε ακριβώς αλλά έχουμε κάποια δείγματα 

από την Cosco ποιο είναι το πριν. Το πριν είναι ό,τι συμβαίνει στις δημόσιες 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δημόσιες στο όνομα, κρατικές και υπέρ 

συγκεκριμένων συντεχνιακών συμφερόντων λειτουργούσες, ό,τι συμβαίνει στον 

ΟΛΠ. Στον ΟΛΠ διορίζεται εκάστοτε αποτυχών βουλευτής του κυβερνώντος 

κόμματος, ο οποίος μαζί με ένα συμβούλιο που διορίζεται κι αυτό απο πιο κάτω 

στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και κάποιοι από τους Δήμους κ.λπ., σαν 

μαϊντανοί, διαχειρίζονται τον ΟΛΠ. Αυτοί οι οργανισμοί ενώ είναι μονοπωλιακοί 

κατά κανόνα είναι ζημιογόνοι ή ελάχιστα κερδοφόροι και τους λυμαίνονται 

συγκεκριμένες συντεχνίες. Ανθρωποι που χωρίς να έχουν κανένα προσόν 

κερδίζουν όσα κερδίζω εγώ από την επιχείρησή μου σε δύο χρόνια. 

Εκβιάζοντας, απαγορεύοντας κατά το δοκούν να μπαίνουν, να βγαίνουν τα 

κοντέινερ, κλέβοντας τα κοντέινερ, ζητώντας το κάτι τις τους για να βγάλουν το 

κοντέινερ. 

 Πριν μιλήσουμε λοιπόν στο όνομα των βιοτεχνών να ρωτήσουμε τα μέλη 

μας που ασχολούνται με το λιμάνι, δηλαδή τους εκτελωνιστές, αυτούς που 

εργάζονται μες στο λιμάνι. Εγώ έχω έξι πελάτες που ασχολούνται εκεί. Ολοι 

κάνουν το σταυρό τους. Επιτέλους, πάει το φορτηγό, ξέρει, μπαίνει με την 

κάρτα του μέσα, όχι ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, τι έγινε το κοντέινερ, πού 
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βρέθηκε. Θα βγει στην ώρα του με ακρίβεια δευτερολέπτου, θα ξέρει ότι θα 

μπει και θα βγει, θα παραληφθεί εκεί, ότι δεν θα κάνουν απεργία κάθε τρεις και 

λίγο και θα το εκβιάζουν για να το βγάλει και ότι η παραγωγικότητα βέβαια του 

λιμανιού του συγκεκριμένου, γιατί τώρα μιλάμε για κάτι ευρύτερο, έχει ανέβει 

100% είναι λίγο, 500%. Και με πολύ λιγότερα έξοδα. Αρα, είναι μια επιχείρηση 

προφανώς κερδοφόρα. Αυτό το μικρό δείγμα από ένα μικρό κομμάτι με το 

παλιό νομίζω δεν υπάρχει σύγκριση. 

 Τώρα, περί τιμήματος, κοιτάξτε. Το τίμημα εσύ μπορεί να λες ότι ένα 

σπίτι, έχω ένα σπίτι που κάνει 1 εκατομμύριο και όταν πας να το πουλήσεις να 

μην το παίρνει κανείς ή να το παίρνει για 50.000. Δεν σημαίνει ότι το 1 

εκατομμύριο που νομίζεις εσύ ότι το έχεις. Πριν από 4 χρόνια είχαμε πάει σαν 

εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου σε μία συνάντηση της 

Κομισιόν, του Κομισάριου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Βουδαπέστη. Η 

Βουδαπέστη, η Ουγγαρία πέρασε ό,τι περνάμε εμείς πολύ χειρότερα γιατί δεν 

είχε και στήριξη. Δεν ήταν τότε στο ευρώ, δεν είχε στήριξη. Πέρασε αυτή την 

απόλυτη βύθιση μέχρι τον πάτο. Στο τέρμα. Πώς ανακάμψανε; Η Βουδαπέστη 

ήταν γεμάτη μεγάλα παλιά κτίρια της μπελ επόκ, τέλη 19ο, αρχές 20ου. Αυτά τα 

κτίρια που θαυμάζαμε όσοι πηγαίναμε στη Βουδαπέστη το '80, το '90, αρτ 

ντεκό, ξέρετε, μοντέρνο νεοκλασικό. Φοβερά κτίρια, τα οποία όμως 

καταρρέανε, γιατί αυτά τα κτίρια είναι δύσκολα στη συντήρηση, δεν υπήρχε 

εμπόριο, δεν υπήρχε τίποτα. Αυτά τα κτίρια τα δίνανε για 100 χρόνια στους 

Γερμανούς ή όποιον επενδυτή, για ένα φιορίνι, δηλαδή ένα ευρώ, με 

προϋπόθεση να τα συντηρήσουν, να τα λειτουργήσουν, να κάνουν επενδύσεις, 

να τα κρατάνε ζωντανά και να έχουν κόσμο.  

 Αρα, το τίμημα δεν έχει σχεδόν καμία σημασία μπροστά στο τι θα γίνει. 

Οταν έχεις κάτι που δεν σου δουλεύει, λέμε αεροδρόμιο. Κάθεται. Λέει το 

πούλησε φτηνά. Βρε, εδώ κάθεται. Δεν απασχολείται κόσμος. Και στην 
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κατάσταση που είναι η Ελλάδα σήμερα πρέπει πάση θυσία να πάρει μπρος, με 

οποιονδήποτε τρόπο. Να πάρει μπρος, να δείξει ότι κάποια επένδυση γίνεται. Να 

μας εμπιστευθούν κι άλλοι. Χωρίς φρέσκο, ζεστό χρήμα, για τα επόμενα 20 

χρόνια η Ελλάδα θα είναι στο μείον, στην καλύτερη περίπτωση, δεν λέω τη 

χειρότερη περίπτωση να το διαλύσουμε το μαγαζί, θα είναι εκεί στο μείον 2, 

μείον 3, συν 0,5, η ανεργία στο 30%. Αμα δεν μπει καινούριο, φρέσκο, ζεστό 

χρήμα, στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Κι αυτό θα δημιουργήσει μια 

επανεκκίνηση. Ολα τα άλλα τώρα είναι θεωρίες. Και τελικά, επειδή αυτό το 

παιχνίδι έχει παιχτεί πολλές φορές, είναι συγκεκριμένα συμφέροντα. Δηλαδή 

μιλάμε 5, 10, 20,50, 100 ανθρώπους που έχουν συμφέρον. Αυτό δεν είναι 

δημόσιο. Δημόσιο δεν είναι μια κλίκα που ελέγχει προς όφελός της, που 

βγαίνουν βουλευτές, που έχουν μεγάλα μεροκάματα. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος για το λιμάνι; Εντάξει, ενημερωθήκαμε, τα 

είδαμε τα γεγονότα. Πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

 Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω, θα πω δυο πράγματα, ήρθε και ο κ. 

Χριστοδουλέλης για να εισηγηθεί το Ασφαλιστικό. 

 Ενα θέμα που μας καίει, ένα θέμα που πραγματικά αντί να μειώνονται οι 

ασφαλιστικές εισφορές προσπαθούν να αυξήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, 

έτσι είναι αδύνατον πλέον να δημιουργηθεί ανάπτυξη, να δημιουργηθούν 

καινούριες θέσεις εργασίας και πάρα πολλοί συνάδελφοι σκέφτονται να 

μειώσουν προσωπικό, να μειώσουν τζίρους. Δηλαδή προτιμούν να έχουν πολύ 

λίγους τζίρους στη δουλειά τους παρά να έχουν πολλή δουλειά και αυτή τη 

στιγμή να τους τα παίρνουν κάποιοι άλλοι. 

 Είναι ο αρμόδιος ο κ. Χριστοδουλέλης που θα μας τα εξηγήσει όλα τι 

σημαίνει το καινούριο ασφαλιστικό και τι πρόκειται να δούμε στην πορεία και τι 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

20 

σκέφτεται η κυβέρνηση να περάσει, γιατί ακόμα δεν έχουμε και κάτι 

χειροπιαστό τι θα περάσει. 

 κ. Χριστοδουλέλη, έχετε το λόγο.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΗΣ: Καλησπέρα και από μένα, καλή χρονιά σε όσους δεν τα 

έχουμε πει.  

 Λοιπόν, το συνταξιοδοτικό είναι ένα φλέγον θέμα στη σημερινή 

συγκυρία. Εχει πολλές διαστάσεις. Καταρχήν, να το χωρίσουμε σε δύο σκέλη. 

Το ένα σκέλος είναι ό,τι προκύπτει για τους κανόνες θεμελίωσης κατοχύρωσης 

με βάση το νέο νόμο, τον 4336/2015, ο οποίος ψηφίστηκε στις 19 Αυγούστου. 

Ενα είναι αυτό. 

 Το δεύτερο κομμάτι αφορά τις λογιστικές απομειώσεις που θα έχουν οι 

συντάξεις εν όψει του προσχεδίου του Κατρούγκαλου και να βάλουμε κι ένα 

τρίτο σκέλος, το οποίο εντάσσεται στο δεύτερο, είναι το κομμάτι των εισφορών 

για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο από μόνο του δημιουργεί 

πρόβλημα σε πάρα πολλούς και είναι μια, τέλος πάντων, η αρχή μιας λαίλαπας 

και ενός εργασιακού μεσαίωνα.  

 Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από το Ν. 4386/2015, ο οποίος ψηφίστηκε στις 

19/8. Τι λέει ο νόμος αυτός. Σε μία προηγούμενη ενημέρωση που έχουμε κάνει 

για το συνταξιοδοτικό είχαμε πει τι σημαίνει κατοχύρωση, τι σημαίνει 

θεμελίωση. Κατοχύρωση λοιπόν σημαίνει, επαναλαμβάνω, έχω τα απαραίτητα 

έτη ασφάλισης, θεμελίωση σημαίνει πέρα από τα έτη ασφάλισης να έχω και το 

όριο ηλικίας. Ο νόμος αυτός στην πραγματικότητα αυξάνει τα όρια ηλικίας. 

Δηλαδή, έχει δύο πίνακες τους οποίους συμβουλεύεσαι σε περίπτωση που δεν 

έχεις το όριο ηλικίας που απαιτείτο με τον προηγούμενο νόμο μέχρι τις 18/8. 

Δηλαδή έρχεται και λέει πρακτικά αθροιστικά μέχρι τις 18/8 πριν την ψήφισή 

του δηλαδή έχεις το όριο ηλικίας που προέβλεπε ο παλιός νόμος; Αν ναι δεν 
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θίγεσαι και μπορείς να ασκήσεις το δικαίωμά σου οποτεδήποτε. Αν όχι, 

αυξάνεται το όριο ηλικίας και σε οδηγεί στο νέο όριο ηλικίας ανάλογα με το 

πότε συμπληρώνεις το προηγούμενο απαιτούμενο όριο. 

 Στην πράξη αν μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες όπως είστε οι 

περισσότεροι, δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις του ορίου ηλικίας. 

Δηλαδή χονδρικά να το πω και αν θέλετε επανέλθετε με συγκεκριμένα 

ερωτήματα για να σας διευκολύνω. Αν κάποιος στα 60 που είναι το όριο ηλικίας 

για απονομή σύνταξης στον ΟΑΕΕ, αντί για τις 18/8 το συμπληρώνει μετά τις 

18/8 αλλά εντός του '15, αντί για 60 βγαίνει 60 και 3 μήνες. Προστίθενται 3 

μήνες. Αν το συμπληρώνει το 2016 60 και 6 μήνες και ούτω καθεξής. Δηλαδή 

υπάρχει μια ομαλή προσαρμογή του ορίου ηλικίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

δεν είναι ένα πρόβλημα, γιατί οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες μετά 

βίας μένουν με νύχια και με δόντια μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας για να 

μπορούν να βγουν σε σύνταξη. 

 Ομως, η προσαρμογή του ορίου ηλικίας δεν είναι τόσο βίαιη όσο είναι 

αντίστοιχα σε μητέρες ανηλίκου στο ΙΚΑ, που μπορεί να δουν μια αύξηση του 

ορίου ηλικίας με βάση το νέο Ν. 4336/2015 έως και 17 έτη. Επομένως, για το 

κομμάτι αυτό έχει ψηφιστεί, επαναλαμβάνω τα όρια ηλικίας έχουν ρυθμιστεί με 

το Ν. 4336/2015. Ο νόμος που θα έρθει τώρα, ο νόμος του Κατρούγκαλου, δεν 

αφορά τα όρια ηλικίας, γιατί πολλοί το συγχέουν. Το ένα σκέλος είναι αυτό και 

αν θέλετε έρχεστε με ερωτήματα για να σας βοηθήσω.  

 Το άλλο κομμάτι είναι ο νέος τρόπος υπολογισμού. Θα έχετε δει οι 

περισσότεροι από σας, ακόμα και αν δεν έχετε διαβάσει το σχέδιο του 

Κατρούγκαλου, το προσχέδιο, θα έχετε εικόνα απο τα μέσα ενημέρωσης για ένα 

σχέδιο το οποίο τι κάνει; Ερχεται και δεν δημιουργεί ασφαλιστική δικαιοσύνη. 

Το αντίθετο μάλιστα. Υπονομεύει την ασφαλιστική δικαιοσύνη. Γιατί; Γιατί 

άνθρωποι, ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν λίγα έτη ασφάλισης και χαμηλό μισθό 
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εάν είναι μισθωτοί ή ήταν σε χαμηλή κατηγορία αν είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες, αυτούς τους εξισώνει με κάποιους που έχουν πάρα πολλά χρόνια 

ασφάλισης και έχουν και υψηλό μισθό για τους μισθωτούς, με αποτέλεσμα αυτό 

από μόνο του να αποτελεί τη σοβαρότερη προβληματική του σχεδίου.  

 Στη συνέχεια, αναμένουμε το νέο τρόπο υπολογισμού ο οποίος έχει 

καθοριστεί σε μία εθνική σύνταξη, τα 384 ευρώ τα οποία θα έχετε ακούσει κι 

ένα σκέλος της αναλογικής σύνταξης ανάλογα με τις εισφορές, για τις οποίες θα 

υπολογίζεται όλος ο εργάσιμος βίος. Για την εθνική σύνταξη οι δανειστές 

ζητάνε, απαιτούν εισοδηματικά κριτήρια, απαιτούν να καταβληθεί στο 67ο έτος 

της ηλικίας και όχι νωρίτερα ή εάν καταβληθεί νωρίτερα να δοθεί αναλογία της 

εθνικής σύνταξης. Οσον αφορά την αναλογική και σε αυτήν εντοπίζονται 

προβλήματα, διότι πρακτικά είναι ανεφάρμοστος ο υπολογισμός όλου του 

εργάσιμου βίου, τα ποσοστά αναπλήρωσης τα οποία ζητάνε οι δανειστές και 

αποδέχεται και η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας κατά τη δική μου γνώμη 

έστω και κατόπιν πιέσεων θα είναι χαμηλά, άρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα; Θα 

οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων σε μία σημαντική μείωση των συντάξεων. 

 Πάμε τώρα στο πρακτικό. Ποιες συντάξεις θα μειωθούν. Των νέων 

συνταξιούχων; Το σχέδιο προβλέπει ότι θα μειωθεί των νέων συνταξιούχων, 

δηλαδή μετά την ψήφιση του νόμου και οι παλιοί συνταξιούχοι θα 

επανυπολογιστεί η σύνταξή τους, θα διατηρήσουν τη διαφορά του παλιού με το 

νέο τρόπο υπολογισμού ως προσωπική διαφορά, αυτό έλεγε το σενάριο το 

αρχικό και θα δουν την προσωπική διαφορά να χάνεται μετά το τέλος του 

Μνημονίου, από το '18 και μετά. Φαίνεται ότι αυτό δεν γίνεται δεκτό από τους 

δανειστές, οι οποίοι ζητάνε εδώ και τώρα αίμα, άρα και για παλιούς και για 

νέους συνταξιούχους. Η δική μου προσωπική, επιστημονική γνώμη είναι ότι δεν 

θα έχουμε προσωπική διαφορά διότι αυτή καταπίπτει και στα ευρωπαϊκά 
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δικαστήρια για τις συντάξεις, για τους μισθούς διατηρείται. Θα οδηγηθούμε 

λοιπόν σε μία, την κλασική λύση των οριζοντίων περικοπών των συντάξεων. 

 Πέραν λοιπόν και αυτού του κομματιού, ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό 

θέμα είναι το ύψος των εισφορών, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος. Αυτή τη 

στιγμή λοιπόν βάζει λουκέτο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και στο δικό μας 

Ταμείο των Νομικών αυξάνει σημαντικά το ασφάλιστρο, σου λέει ότι πάγιο 

αίτημα όντως των περισσότερων φορέων ήταν η σύνδεση με το εισόδημα. Παρ' 

όλα αυτά όμως, πρέπει να μπει ένα πλαφόν στο ύψος των εισφορών και του 

φόρου, δεν άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, αν μη τι άλλο 

να είναι λειτουργικό, διότι αλλιώς έχει οιονεί δημευτικό αποτέλεσμα, δεν είναι 

δική μου έκφραση, την είπε ο ίδιος ο Κατρούγκαλος. Οτι η αύξηση των 

εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους επιστήμονες έχει οιονεί 

δημευτικό αποτέλεσμα. Αρα, ας το αλλάξει, ας το πάρει πίσω για να μπορεί να 

είναι και λίγο λειτουργικό και να πληρώνουν τις εισφορές τους αυτοί οι οποίοι 

από το '10 και μετά το 90% από δικά μου εμπειρικά δεδομένα, έσει σωρεύσει 

οφειλή. 

 Αρα, αυτά είναι τα ζητήματα. Αν θέλετε, αν σας το επιτρέπει ο χρόνος 

σας να μου δώσετε κι εσείς κάποιες κατευθύνσεις για να σας βοηθήσω ή αν 

θέλει κάτι άλλο ο Πρόεδρος να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, ερωτήσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, ερωτήσεις. Ο κ. Χαλόφτης.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί) 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΗΣ: Σ' αυτό το σκέλος συμφωνώ 100%. Το πρόβλημα δεν 

είναι να υπάρξει η σύνδεση με το εισόδημα, τώρα από 'κει και πέρα γνώσεις 

φοροτεχνικού δεν έχω σε τέτοιο επίπεδο που να μου επιτρέπει να πω μια 

συγκεκριμένη πρόταση, όμως σε κάθε περίπτωση αυτό που ξέρω είναι ότι δεν 

μπορείς στο τέλος στον ελεύθερο επαγγελματία να ξεκινάει έχοντας ένα 70% ή 
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και 80% υποπεριπτώσεις δεσμευμένο εισόδημα από εισφορές και φόρο. Δεν 

μπορεί να καλείται με το 20% να καλύψει τις υποχρεώσεις του και να ζήσει την 

οικογένειά του. Αυτό από μόνο του, έστω και εκλαϊκευμένο έτσι όπως το 

αναφέρω, για μένα είναι πρόβλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια μελέτη η 

οποία να είναι ποσοτικοποιημένη όπως από φορείς, σε κάθε περίπτωση είναι 

καλοδεχούμενη και ευκταία. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου, δεν έχει 

καταγραφεί) 

 Από υπολογισμούς η εισφορά είναι 26,9%. Η εισφορά. Ετήσιο, ναι. Το 

θέμα είναι οτι σ' αυτό προσθέτεις και την κράτηση για τον κλάδο ασθενείας, την 

κράτηση για το επικουρικό που υπάρχει, εντάξει, στη δική μας περίπτωση δεν 

υπάρχει, συν τον φόρο. Από δικές μας μετρήσεις που έχουν γίνει αυτό καλύπτει 

το 70%. Δηλαδή ξεκινάς με 70% από την αρχή δεσμευμένο. Και φόρος μαζί. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Οι εισφορές είναι χαμηλότερες, δεν είναι 6.000, αν είστε σε προαιρετική 

κατηγορία. Εσείς πληρώνετε το δίμηνο 890. Καταρχήν, εξαρτάται από το τι 

δηλώνει ο καθένας. Ο ίδιος ο Κατρούγκαλος θα το αποσύρει αυτό γιατί ξέρει οτι 

δεν έχει δίκιο. Αρα, δίκαιο δεν έχει σ' αυτό.  

ΠΑΛΛΑΣ: Να ρωτήσω κάτι για να καταλάβουμε. Εμείς ας πούμε τώρα εδώ 

πληρώνουμε 540 ευρώ το μήνα. Αν εφαρμοστεί το εισοδηματικό κριτήριο, αυτά 

τα 540 ευρώ το μήνα σε τι εισόδημα θα αντιστοιχούν. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΗΣ: Κοιτάξτε, πάντα ό,τι αυτή τη στιγμή συζητάμε έχει ως 

βάση συζήτησης το προσχέδιο του Κατρούγκαλου, έτσι; Βάσει αυτού.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό. Πρέπει να εξηγήσεις πρώτα πώς πληρώνει 550 

ευρώ και μετά ... με το νέο προσχέδιο του Κατρούγκαλου πώς θα τα πληρώνει 

ή πόσα πρέπει να δηλώνει για να πληρώνει τόσα.  
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Καλά, η δική μου η εμπειρία μου λέει ότι πλέον λίγοι τα 

πληρώνουν τα 500 τόσα ευρώ, έτσι; Ετερον εκάτερον. (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 

ΠΑΛΛΑΣ: Σε τι εισόδημα αντιστοιχεί αυτό που δίνουμε τώρα. Δηλαδή λέμε ότι 

θα είναι ποσοστό του εισοδήματος. Πέστε ότι εμείς θα πληρώνουμε τα ίδια, δεν 

θα πληρώνουμε παραπάνω. Τι εισόδημα πρέπει να δηλώνουμε για να έχουμε 

αυτό;  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Να το αντιστρέψω. Περίπου 20.000.  

ΠΑΛΛΑΣ: Περίπου 20.000 και θα πληρώνεις ένα 20%. Αμα όμως δηλώνεις 

κάτω από 20.000 θα πέσει η εισφορά σου; Δηλαδή θα έχουμε ωφέλεια κάποιοι 

από μας; 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Κάποιοι οι οποίοι, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι 

εύκολο, κάποιος έστω και τεκμαρτά, αυτό είναι φορολογικό, δεν είναι δικό μου 

αντικείμενο, να δηλώσει κάτω από 15.000, όποιος δηλώσει κάτω από 15.000 

ευρώ θεωρητικά μπορεί να είναι και ευνοημένος. Κάποιος ο οποίος δηλώνει 

30.000 ευρώ επί παραδείγματι, δεν μιλάω για πολύ υψηλά εισοδήματα, μην 

βλέπετε τα ακραία παραδείγματα που βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης, 30.000 

εισόδημα, βγαίνει ζημιωμένος. Εχουν γίνει μετρήσεις, δεν έχω πρόχειρα 

παραδείγματα να σας πω. Δηλαδή με 30.000 δηλωθέν εισόδημα βρίσκεσαι 

ζημιωμένος, έχεις αύξηση εισφορών.  

ΠΑΛΛΑΣ: Καθαρό εισόδημα, μετά τους φόρους;  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Μετά τους φόρους. (Διάλογοι) 

 Σας λέω, από παραδείγματα τα οποία έχουμε κάνει, τυγχάνει να έχω κι 

εγώ υπολογίσει, όποιος έχει κάτω από 15.000 ευρώ βγαίνει ωφελημένος. Οποιος 

έχει 30.000 επί παραδείγματι, βγαίνει ζημιωμένος. Τώρα, από 'κει και πέρα δεν 

μπορώ να ξέρω το εισόδημα του καθενός, έτσι;  
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 Παρακαλώ. Αν έχεις 30.000 ευρώ, ζημιωμένος, αδικημένος. Συν αυτό που 

με ρωτάει εδώ ο κύριος, ότι αν πληρώνεις περισσότερα χρήματα πλέον στη 

σύνταξη δεν έχει αντίκρισμα, το αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι ανταποδοτικό. Εδώ 

και καιρό δεν είναι ανταποδοτικό. Πλέον είναι αρνητικά ανταποδοτικό. Οπως 

ακούσατε πριν, όπως σας είπα, άρα λοιπόν θα οδηγεί ίσα ίσα στο αντίθετο 

αποτέλεσμα από αυτό το οποίο... Πείτε μου, ναι.  

 Καταρχήν, ποιοι είναι υπόχρεοι στις εταιρείες για να έχουν ασφάλιση 

στον ΟΑΕΕ. Οι εταίροι έχουν ασφάλιση ΟΑΕΕ. Τι εννοείτε "πώς γίνεται"; 

(Διάλογοι)  

ΠΑΛΛΑΣ: Αμα βγάλει ζημιές μια εταιρεία τι γίνεται; 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Αυτό που με ρωτάτε είναι φοροτεχνικής φύσης, δεν 

είναι το αντικείμενό μου. (παρεμβάσεις εκτος μικροφώνου-διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανακάκης. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Είμαι ασφαλισμένος από το 1971 στο ΙΚΑ. Από το '80 στο 

ΤΑΝΠΥ.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Ηλικία;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Από το '96 κι ύστερα είμαι και στο ΤΕΒΕ. Κάποια στιγμή έγινε 

ενοποίηση και έγινε ΟΑΕΕ. Συνεχίζω και πληρώνω και ΤΑΝΠΥ και ΟΑΕΕ. Εχω 45 

χρόνια υπηρεσία ΙΚΑ - ΤΑΝΠΥ και 19 χρόνια ΤΕΒΕ. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Μάλιστα. Πότε γεννηθήκαμε; 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Το '56.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: 59, ποιο μήνα;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Τον Οκτώβρη μπήκα στα 60 που μας πέρασε.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Σημασία έχει πότε τα κλείνω, δεν έχει πότε μπήκα.  
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ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Εντάξει, τον Οκτώβρη που τα κλείνω. Τα ερωτήματα είναι 

μπορώ να σταματήσω να πληρώνω δύο ταμεία πριν γίνει η ενοποίηση ΤΑΝΠΥ, 

ΟΑΕΕ ή πρέπει να συνεχίσω να πληρώνω δύο ταμεία; 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Θα σας απαντήσω. Καταρχήν... 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Στη συνέχεια το ερώτημα είναι ότι βάσει νόμου Κατρούγκαλου 

θα μαλώνει τον ΤΑΝΠΥ με τον ΟΑΕΕ ποιος θα εισπράξει γιατί δεν περισσεύουν 

λεφτά τώρα για δύο ταμεία, ποιος θα εισπράξει και για ποιο ταμείο;  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Θα σας πω. Καταρχήν, επί του συγκεκριμένου. Είμαστε 

59 ετών, κλείνουμε το '16. Λοιπόν ΙΚΑ και ΤΑΝΠΥ μαζί έχουμε κλειδώσει όλα τα 

χρόνια που μας χρειάζονται, θα βγαίναμε κανονικά στα 60 μας. Επειδή 60 

κλείνουμε το 2016 με πηγαίνει 60 έτη και 6 μήνες. Αρα, ΙΚΑ και ΤΑΝΠΥ 60,5 

βγαίνω στη σύνταξη. Τώρα, δικαιούμαι και μια δεύτερη σύνταξη γήρατος, την 

οποία θα πάρω στα 67 μου. Αν έχω 16 χρόνια έως 20, όχι όμως συμπληρωμένα 

20, θα πάρω δεύτερη σύνταξη γήρατος μισή. Αν τα 19 που έχουμε τώρα τα 

κάνουμε 20, τότε θα την πάρω δεύτερη πλήρη. Αρα, παίρνω δεύτερη πλήρη, 

σταματάω, περιμένω τα 67 μου να πάρω τη δεύτερη και εν τω μεταξύ στα 60,5 

ΙΚΑ και ΤΑΝΠΥ μαζί παίρνω την πρώτη. Κατανοητό;  

 Τώρα, οσον αφορά ποιος θα μαλώνει με ποιον κ.λπ., ισχύει. Καταρχήν 

και η πρόταση είναι λανθασμένη για το ένα ταμείο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο 

αυτό. Κατά τη δική μου γνώμη τρία ταμεία έπρεπε να γίνουν. Θα ήταν 

λειτουργικότερο και αν μη τι άλλο όχι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πώς 

θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις, οι παροχές, το οτιδήποτε στο ένα ταμείο, 

προσωπικά με βρίσκει, το θεωρώ τρομερά αισιόδοξο πλάνο σε σημείο ότι είναι 

ανεφάρμοστο. Αυτό προβλέπει το σχέδιο Κατρούγκαλου, ένα ταμείο, ναι. Εγώ 

το βρίσκω ανεφάρμοστο.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Υπάρχει μια συζήτηση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί όμως, σχετικά 

με το ένα ταμείο και με τις παράλληλες ασφαλίσεις.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Σωστό είναι αυτό, δεν έχει ολοκληρωθεί.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε εξέλιξη και υπάρχει το ενδεχομένο με 

βάση τις προτάσεις που έχουν γίνει η παράλληλη σύνταξη να ... ως 

προσαύξηση. Οχι ως παράλληλη σύνταξη αλλά όμως ως προσαύξηση στην 

υπάρχουσα σύνταξη.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: κ. Γιάγκα, σωστό. Το θέμα όμως είναι το εξής: εγώ δεν 

μιλάω για την παράλληλη που έχεις, σε δύο φορείς έχεις πέντε παράλληλη που 

τώρα χάνεται, πάει υπέρ πίστεως. Οντως, γι' αυτό υπάρχει η σκέψη και η 

πρόταση να δοθεί ως προσαύξηση. Μιλάω για να κλειδώνεις αυτοτελές δικαίωμα 

για δεύτερη.  

 Γενικότερα, για να μην θεωρηθεί ότι δεν απαντήσαμε στο προηγούμενο, 

δεν λέει κανείς ότι δεν πρέπει να συνδεθεί η εισφορά με το εισόδημα, έτσι; Για 

να είμαι ξεκάθαρος. Από την άλλη όμως θα πρέπει σ' αυτό το κομμάτι να 

υπάρχει ένα πλαφόν για φόρο μαζί με εισφορά. Αλλιώς τον εξοντώνεις. Ταβάνι 

πάνω λέω εγώ. Και κάτω ας έχει, προφανώς θα έχει και κάτω. Αλλά και ταβάνι 

πάνω. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)  

 Αυτή τη στιγμή πάνε χαμένα. Πουθενά στην Ευρώπη δεν συμβαίνει αυτό. 

Ο χρόνος που έχεις έπρεπε να τον παίρνεις πίσω σαν εισφορά. Το θέμα είναι ότι 

υπάρχει πρόταση όπως είπε ο διευθυντής, αυτή τη στιγμή να πάρεις μια 

προσαύξηση γι' αυτό το χρόνο. Αν δεν κλειδώνεις δικαίωμα αυτοτελές για να 

πάρεις δεύτερη σύνταξη, όπως ο κύριος. Ναι, να σου δώσει μια προσαύξηση. Το 

50 δεν μπορώ να το πω τώρα προχείρως, λέμε τώρα, ναι.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Απλά στις προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα θεωρούν, βάζουν 

ένα όριο. Λέει για να πάρεις προσαύξηση στην παράλληλη σύνταξη θα πρέπει να 

έχεις 10 χρόνια. Αρα, άμα έχεις 5 ή 4 ή 9 και 11 μήνες το χάνεις όλο. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Α, μπράβο. Τρελό είναι αυτό, γιατί η λογική είναι η 

αρχή της ανταποδοτικότητας των εισφορών. Είναι παράλογο αυτό. Πρέπει και 

ένα μήνα να έχεις παράλληλων, να παίρνεις πίσω την εισφορά. Ναι, παρακαλώ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Επαναλαμβάνω ότι σας λέω το τι συζητείται, γιατί ακόμα δεν έχουμε 

νόμο. Και αν έχετε υπόψη σας, αυτή τη στιγμή γίνονται και κινητοποιήσεις από 

τους επιστημονικούς φορείς, εν προκειμένω των μηχανικών μαζί με μας τους 

δικηγόρους κ.λπ., κ.λπ.. Εμείς είμαστε σε συνεχιζόμενη αποχή μέχρι την 

Παρασκευή. Εν δυνάμει πολλούς μηχανικούς, έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό 

μου, χωρίς να είμαι φοροτεχνικός επαναλαμβάνω, τους ευνοεί θεωρώ διότι 

λόγω της οικοδομής ότι πλέον έχει τερματιστεί δηλώνουν εκ των πραγμάτων 

χαμηλό εισόδημα. Εμείς οι δικηγόροι έχουμε τα γραμμάτια προείσπραξης που 

από μόνα τους δημιουργούν ένα εισόδημα, άρα δεν μπορείς ούτε να κρύψεις 

κάτι, άρα αυξάνεται το εισόδημά σου και βρίσκεσαι στους αυξημένους 

συντελεστές.  

 Τώρα, στην τελευταία κινητοποίηση που είχαμε είδα πάρα πολλούς 

μηχανικούς και έντονη την παρουσία των μηχανικών, οι οποίοι αντίκεινται και 

αυτοί στο νέο σχέδιο. Ενημέρωση συγκεκριμένα για τον κλάδο σας δεν έχω να 

πω την αλήθεια για να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Σας είπα, πάνε να 

αυξήσουν την εισφορά. Δηλαδή, 26,9% συν τον επικουρικό κλάδο 6%, συν 

κλάδο ασθενείας 9%, συν κλάδο προνοίας ακόμα ένα 4%. Αυτό βγαίνει 40%. 

Συν τον φόρο, συν την προκαταβολή φόρου, συν το ΦΠΑ, αυτό είναι 

εξοντωτικό. Αυτό σας λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή οι εισφορές φτάνουν στο σύνολο στο 40%; 
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Ναι, οι εισφορές φτάνουν στο 40%. Από το σχέδιο του 

Κατρούγκαλου αυτό προκύπτει, το 40%. Μα δεν είναι τυχαίο το ότι αυτή τη 

στιγμή είναι όλοι οι κλάδοι σε αποχή. Είναι σκληρό. Και ο ίδιος λέει ότι σε 

πολλές περιπτώσεις έχει οιονεί δημευτικό αποτέλεσμα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υπάρχει πλαφόν ... 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Σου πάει το μήνα, η τελευταία ενημέρωση που είχα, 

στο πάει για 90 ευρώ το μήνα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οταν έχεις εισόδημα πόσο δηλαδή; 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Δεν τον ενδιαφέρει. Και μηδενικό εισόδημα να 

παρουσιάζεις έχεις 90 ευρώ το μήνα εισφορά. Αυτό από μόνο του δεν είναι 

στρεβλό να μην έχεις εισόδημα και να πληρώνεις; (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου) 

 Δεν είπα ότι είναι καλό το σύστημα τώρα. Εγώ είπα να βρούμε ένα καλό 

σύστημα. Δεν είπα... Ορίστε; Ποιος δεν φώναζε; Εγώ προσωπικά, αν 

αναφέρεστε σε μένα, πάντα φώναζα. Παρακολουθείτε τη δράση μου για να 

έχετε εικόνα; Για τους δικηγόρους; Δεν εκπροσωπώ τους δικηγόρους εγώ εδώ. 

Εκπροσωπώ τον εαυτό μου στο Επιμελητήριο.  

 Η ασφάλιση είναι υποχρεωτικό. Το ότι η ασφάλιση έχει καταστεί στρεβλή 

δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να είναι υποχρεωτική για να είναι κοινωνικό αγαθό. 

Αλλο, το ότι έχει καταστεί στρεβλή είναι άλλο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συζητείται καθόλου, υπάρχει στο σχέδιο, εναλλακτική λύση για 

ιδιωτική ασφάλιση;  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Οχι, δεν θα μπορούσε ποτέ ο κρατικός πυλώνας να σου 

ανοίγει το δρόμο. Τώρα, αν από κει και πέρα, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, τέτοιου 

είδους... (παρέμβαση εκτος μικροφώνου) 
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 Ασχέτως αν κατά τη δική μου γνώμη και επαναλαμβάνω εκφράζω μόνο 

τη δική μου γνώμη, ίσως είναι και ένα άνοιγμα προς τις ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρείες το όλο πλαίσιο. Από 'κει και πέρα, το σχέδιο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο 

και ούτε θα μπορούσε να προβλέπει. Υπάρχουν τα επαγγελματικά ταμεία που 

γίνονται τα επικουρικά. Αυτό από μόνο του εκεί οδηγεί.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πάντως, στο εξωτερικό πρέπει να ξέρετε ότι η ιδιωτική 

ασφάλιση... 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Η ιδιωτική ασφάλιση σημαίνει ότι εξαρτάσαι απο την 

βιωσιμότητα μιας εταιρείας. Αν φαλιρήσει χάνεις τα χρήματά σου. Εκ των 

πραγμάτων, χωρίς να θεωρώ ότι είναι πάνακεια η ιδιωτική ασφάλιση, είμαι υπέρ 

της κοινωνικής κρατικής. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Αυτό από το προσχέδιο του Κατρούγκαλου δεν προκύπτει. Σας το λέω με 

βεβαιότητα. Τώρα, σαν σκέψη θα μπορούσε να ειπωθεί, αλλά από το προσχέδιο 

δεν... (Διάλογοι) 

 Παρακαλώ, κ. Πάλλα.  

ΠΑΛΛΑΣ: Να καταλάβω τη λογική τώρα. Κάποιος δηλώνει και θα δηλώνει 

10.000. Θα πληρώνει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Κάποιος άλλος 

ομως θα δηλώνει 30.000 και 40.000, που σημαίνει ότι αυτός που πληρώνει για 

30.000 και 40.000 θα παίρνει τετραπλάσια σύνταξη;  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Τετραπλάσια σύνταξη; Σε καμία περίπτωση. 

Αντιλαμβάνομαι τη λογική του ερωτήματος με την έννοια... Δεν υπάρχει αυτό. 

Ξεχάστε, κ. Πάλλα, την ανταποδοτικότητα των εισφορών. Αυτή τη στιγμή, 

δηλαδή ένας ελεύθερος επαγγελματίας, να το πω, ένας ελεύθερος 

επαγγελματίας ο οποίος έχει 35 χρονια ασφάλισης και σε υψηλή κατηγορία, 

στην ανώτατη κατηγορία για πολλά χρόνια, προσδοκά μία σύνταξη 1.500 ευρώ. 

Με το νέο νόμο που θα έρθει για τον τρόπο υπολογισμού, να αναμένετε μία 
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μείωση τουλάχιστον 200 ευρώ. Λέω τουλάχιστον, προσπαθώ να δω λίγο το 

αισιόδοξο σενάριο. Αρα, αυτά τα χρήματα όχι απλά δεν σας επιστρέφονται, 

έχουν αρνητική ανταποδοτικότητα. Επομένως, το κομμάτι της αύξησης των 

εισφορών θα πρέπει να το λογίσουμε σε συνδυασμό με το ότι οι συντάξεις θα 

είναι ίδιες ή και μικρότερες. Δεν θα έχουν αντίκρισμα δηλαδή οι εισφορές. Εξ ου 

και το μέγεθος του προβλήματος. Αν αυτό το οποίο δίνεις θα έχει αντίκρισμα 

κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα, όσοι λίγοι έχουν απομείνει, θα μπαίνανε σε 

αυτή τη διαδικασία. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η λογική. 

ΠΑΛΛΑΣ: Πάλι το ίδιο θα παίρνουν λίγο πολύ. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Το ίδιο. Και θα έχεις δώσει περισσότερα χρήματα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να κάνω μια τοποθέτηση εγώ; Μπορώ κ. Πρόεδρε, να κάνω μια 

τοποθέτηση επάνω στο ασφαλιστικό; 

 Λοιπόν, η ασφάλιση γενικότερα έχει τρία χαρακτηριστικά. Ενα είναι η 

κύρια ασφάλιση, στην οποία κανονικά την εγγυάται το κράτος. Δεύτερον είναι η 

επικουρική ασφάλιση, την οποία τώρα το κράτος μετά την παρέμβαση της 

τρόικα δεν την βλέπει ως κοινωνική ασφάλιση αλλά την βλέπει ως απόλυτα 

ανταποδοτική. Στην επικουρική ασφάλιση συμμετέχει ο εργαζόμενος και ο 

εργοδότης από 3% και 3%. Και το άλλο, ο άλλος τομέας που πιάνει τώρα και το 

νομοσχέδιο Κατρούγκαλου είναι η εφάπαξ παροχή. Στην εφάπαξ παροχή, όσοι 

είχαν εφάπαξ παροχή, καταθέτουν μόνον αυτοί από το μισθό τους.  

 Προσέξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο τώρα. Τι προβλέπει  ο νόμος 

Κατρούγκαλου. Για το εφάπαξ μπορούν και από 'δω και πέρα να μπουν σε 

εφάπαξ παροχή και όποιος το επιθυμεί. Από 'δω και πέρα. Γι' αυτό μπορεί να 

έχει, άμα ήθελε ο Κανακάκης εκεί πέρα να μας... Λοιπόν, μπορεί δηλαδή να μπει 

κι ένας ελεύθερος επαγγελματίας στην εφάπαξ παροχή από 'δω και πέρα. Αλλά 

θα πληρώνει και αυτός όπως όλοι σχεδόν τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι 

ιδιωτικοί που έπαιρναν εφάπαξ παροχή 4% επί των συντάξιμων αποδοχών. Ο 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  
 

  33 

τρόπος υπολογισμού τώρα της εφάπαξ παροχής είναι το 70% του μέσου όρου 

των πέντε τελευταίων ετών επί τα χρόνια υπηρεσίας του καθένα. Και κοιτάξτε 

τώρα τι συμβαίνει, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Εγώ προσωπικά σαν 

Μιχάλης Γιάγκας έχω πληρώσει για εφάπαξ όλα τα χρόνια που είμαι 8,5% και 

έχω καταθέσει με πραγματικά χρήματα 36.100 τόσα ευρώ, πληρωμένα. Ο 

τρόπος υπολογισμού έχει λάβει υπόψη του μόνο για το 4%, για έναν δημόσιο 

υπάλληλο δηλαδή που πληρώνει 4%. Αυτός έχει πληρώσει, δεν ξέρω αν  θα 

μείνει στο τέλος όμως έτσι η διάταξη, αυτός έχει πληρώσει 17.000 ευρώ και 

βάσει υπολογισμού θα πάρει 38.000. Εγώ που έχω δώσει 38 μέχρι σήμερα δεν 

θα πάρω ούτε τα λεφτά που έχω πληρώσει. Αυτό είναι ένα θέμα.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Αυτό δεν θα μείνει έτσι. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το δεύτερο τώρα με την επικουρική σύνταξη, για να πάω στο τέλος 

στην κύρια. Με την επικουρική σύνταξη. Ηρθε το κράτος και λέει, όχι το 

κράτος, οι θεσμοί, οι τρόικες κ.λπ., την οποία υπογράψανε όλοι αυτοί που τώρα 

αντιτίθενται και βλέπω κάθε μέρα εγώ τον Βρούτση στα παράθυρα και λέει 

παπαριές, συγγνώμη, και βλέπω και διάφορους και τον Κουτρουμάνη και άλλους 

κ.λπ., που λένε διάφορα, έχουν υπογράψει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Τι 

σημαίνει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος; Προσέξτε, για τη συγκεκριμένη χρονιά 

για την οποία αναφέρονται, τα έσοδα του Ταμείου θα πρέπει να είναι ίσα με τα 

έξοδα. Δηλαδή, αν φέτος έχω να πληρώσω, έχω 100 ευρώ και πρέπει να 

πληρώσω 10 συνταξιούχους θα πάρει ο καθένας από 10 ευρώ. Αν την επόμενη 

χρονιά έχω έσοδα 100 πάλι ευρώ και έχω 20 συνταξιούχους θα πρέπει να 

πάρουν από 5 ευρώ. Αν την επόμενη χρονιά έχω 5 συνταξιούχους και έχω πάλι 

100 θα πρέπει να πάρουν από 20. Δηλαδή είναι τρελό, χτυπάς το κεφάλι σου 

στον τοίχο. Και δεν λαμβάνει, προσέξτε τώρα, δεν λαμβάνει υπόψη του την 

περιουσία των Ταμείων, τα αποθεματικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Γιατί 
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δημιουργείται το αποθεματικό και μπαίνει στην άκρη; Οταν προκύψει μια 

δυσκολία να μπορείς να τραβήξεις από το αποθεματικό.  

 Βεβαίως, εδώ μπαίνουμε σε μία άλλη λογική τώρα. Τα αποθεματικά των 

επικουρικών τονίζω ταμείων, των επικουρικών ταμείων, έχουν σχεδόν 

εξανεμιστεί, σχεδόν, μέσα από το PSI. Να ξέρετε ότι με το PSI η ζημιά των 

επικουρικών ταμείων έφτασε όχι στο 53% που ήταν το PSI αλλά στο 85%. 

Αυτό μπορώ να σας το κάνω κι ένα σχεδιάγραμμα για να αντιληφθείτε πόσο 

μεγάλη ζημιά έχουν υποστεί τα επικουρικά και ό,τι βγαίνει και λέει ο Λοβέρδος ή 

ο Σπυρόπουλος ότι δεν έχουν υποστεί το ΙΚΑ κ.λπ. κι αυτά, δεν ισχύουν. Και 

μπορώ να το αποδείξω με απόλυτους... 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Και βγαίνει και το λέει σαν επιχείρημα αυτό συνέχεια. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Και το λέει σαν επιχείρημα επειδή κάποτε το είπε ο Βενιζέλος. 

Λοιπόν, θα το πω παρακάτω. Δεν ισχύει, γιατί ο Σπυρόπουλος επικαλείται μια 

ενέργεια που έκανε η ΑΕΔΑΚ του ΙΚΑ, η οποία διαχειριζόταν κάποια χρήματα και 

από την οποία έβγαλε μέσω των επενδύσεων κάποια κέρδη. Ομως, δεν μπορεί 

να μιλήσει ο Σπυρόπουλος για ότι δεν χάθηκαν τα χρήματα, γιατί απλά το ΙΚΑ 

επειδή παρέχει κύρια κατά κύριο λόγο ασφάλιση, για την κύρια ασφάλιση, 

επιχορηγείται απο τον κρατικό προϋπολογισμό. Αρα, λέει, δεν έχω χάσει τίποτα. 

Με τα επικουρικά όμως τι συνέβη; Εχω 10 ευρώ στην άκρη. Ερχομαι εγώ με με 

το PSI το κόβω και σου παίρνω τα 5 και σου λέει ζήσε εσύ με τα 5. Και 

ξαναδώσε συντάξεις. Πώς θα δώσω συντάξεις; Αφού μου τα πήρες τα λεφτά. 

Οπως πήρε και τα λεφτά από τα εφάπαξ, όσοι είχαν εφάπαξ. Δεν λέω για το 

Δημόσιο που δεν είχε. Το δικό μου το Ταμείο δηλαδή των επιμελητηριακών 

υπαλλήλων έχασε 1,5 εκατομμύριο. Για μας 1,5 εκατομμύριο ήταν τόσα εφάπαξ 

για όλους τους υπαλλήλους.  

 Πάμε τώρα στην κύρια σύνταξη. Α, να πω και κάτι άλλο. Ο,τι και να 

κάνανε, είτε έβγαινε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ήταν η Νέα Δημοκρατία είτε ήταν το 
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ΠΑΣΟΚ είτε οτιδήποτε άλλο, δεν έβγαινε το ασφαλιστικό και δεν ξέρω και τώρα, 

αλλά τέλος πάντων δεν βγαίνει. Ο,τι κάνανε δεν έβγαινε το ασφαλιστικό. Αρα, 

είναι υποκρισία για μένα όλες οι πολιτικές δυνάμεις, η κάθε μία έχει το δικό της 

βάρος στην κατάντια του ασφαλιστικού συστήματος, να μην κάθονται κάτω να 

συζητήσουν μεταξύ τους. Είναι εξωφρενικό. Αυτά που μέχρι χθες ο ΣΥΡΙΖΑ τα 

κατήγγειλε σήμερα να τα εφαρμόζει και αυτά που εφάρμοζαν οι άλλοι σήμερα 

να τα καταδικάζουν. Δηλαδή είναι τρελό, είμαστε σε μια κοινωνία παράλογη. 

Δηλαδή είμαστε σε μια κοινωνία που δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. 

 Και πάω στην κύρια σύνταξη. Η κύρια σύνταξη σας είπα ότι κανονικά την 

εγγυάται το κράτος. Αυτό έχει υποχρέωση. Ακούστηκαν εδώ διάφορες απόψεις. 

Γιατί εγώ να πληρώνω λίγο περισσότερο, γιατί ο άλλος να πληρώνει λίγο 

λιγότερο κ.λπ. ή να μπούμε στην ιδιωτική ασφάλιση ή οτιδήποτε. Οταν λέμε 

είναι ένα κοινωνικό αγαθό και έχει υποχρέωση το κράτος, το κράτος έχει 

υποχρέωση να προστατεύει και τους αδύναμους γιατί είναι άνθρωποι που δεν 

είχαν τη δυνατότητα, δεν λέω αυτούς που εισφοροδιαφεύγανε αλλά λέω γι' 

αυτούς που για πολλούς λόγους στη ζωή τους ήταν ανήμποροι. Και ανήμποροι, 

μπορεί να είσαι επειδή γεννήθηκες έτσι ανήμπορος και δεν μπορούσες να 

δουλέψεις ή μπορεί να είσαι ανήμπορος επειδή μπορεί να δούλευες και έπαθες 

ένα εργατικό ατύχημα και μετά δεν μπορείς να δουλέψεις. Αυτά όμως όλα θα 

πρέπει το κράτος να τα καλύψει. Γι' αυτό λέμε ότι ειναι κοινωνικό αγαθό και γι' 

αυτό όσοι έχουν περισσότερα μπορεί να συνεισφέρουν λίγο παραπάνω για να 

πάρουν και οι χαμηλότεροι. 

 Ομως, εδώ τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο παράλογο στοιχείο. Σήμερα 

λένε, λέει ότι θέλουμε να μειώσουμε το συνολικό αριθμό χρημάτων που δίνουμε 

υπέρ της, που προβλέπουμε στον προϋπολογισμό για την κύρια ασφάλιση κατά 

1 κόμμα τόσο δις. Και έρχεται αυτό από πού να το μειώσει. Καταρχήν, δεν το 

μειώνει. Είπαν ότι θα αυξήσουν ήδη τις εργοδοτικές εισφορές αλλά αυτό αφορά 
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περισσότερο την επικουρική ασφάλιση. Προσέξτε, δεν το μειώνει. Από πού 

όμως προσπαθεί το σχέδιο Κατρούγκαλου τώρα να βρει λύση. Δεν βρίσκει λύση 

στα χρήματα τα οποία χρωστάει σήμερα, γιατί δεν παρεμβαίνει στις ήδη 

παρεχόμενες υπηρεσίες, στις ήδη παρεχόμενες συντάξεις. Τι προσπαθεί να κάνει 

όμως. Ολο αυτό το βάρος να το μεταφέρει στην επόμενη γενιά. Οι γενιές 

δηλαδή οι δικές μας ή όσοι έχουν φύγει μέχρι τώρα στη σύνταξη, οι οποίες 

ουσιαστικά ευνοήθηκαν πολλά χρόνια από διάφορες παροχές, γιατί πολλοί 

παίρνανε πολύ περισσότερα απ' αυτά που δίνανε, ένα απλό παράδειγμα να σας 

πω για την επικουρική σύνταξη στην οποία όπως ξέρετε ήμουν πρόεδρος στο 

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και έχω κάνει μελέτες γι' 

αυτό, τα χρήματα που κατέθετε ένας εργαζόμενος για την επικουρική ασφάλιση 

αρκούσαν για το 1/3 του εργασιακού του βίου ως συνταξιούχος πλέον. Δηλαδή 

αν δούλευες για 30 χρονια τα χρήματα που έπαιρνε, που έπαιρνε ως σύνταξη, 

τα χρήματα που κατέθεσε  μάλλον, αρκούσαν για 10 χρόνια μόνο. 

Καταλαβαίνετε πού έφτανε ο τρόπος, ο άλογος τρόπος χορήγησης συντάξεων; 

Οχι δεν λέω πρόωρων. Και των κανονικών. Ηταν παραπάνω από το κανονικό.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Αυτός θα έπαιρνε για 35 χρόνια σύνταξη αυτά που 

εισέφερε αρκούσαν για 10.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Και βολεύονταν πάρα πολλοί, όταν αυτό που έπαιρνες ήταν πάνω 

από το 120% αυτού που έπαιρνες ως μισθό. Και σήμερα δεν μπορεί να βγει πάλι 

το ασφαλιστικό. Ο,τι να κάνουν δεν μπορεί να βγει, γιατί δεν νοείται ένας 

εργαζόμενος να παίρνει 500, ό,τι και να το λέμε αυτό, παίρνει ένας καινούριος, 

πιάνει μια δουλειά παίρνει 500, 600 ευρώ. Τελείωσε. Τόσα θα πάρει, 600, άντε 

700. Πού να συντηρήσει εμένα με τα 1.500 π.χ., αν θα είχα 1.500. Δεν γίνεται 

αυτό το πράγμα 

 Αρα, έπρεπε να υπάρξει εξορθολογισμός και σ' αυτό έπρεπε να 

ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Δεν το κάνουν όμως, γιατί είναι όλοι, 
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δεν θέλω να πω τη λέξη. Συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, τον λαϊκίστικο 

τρόπο και δεν πηγαίνουν να καθήσουν να συζητήσουν και να βρουν μια 

φόρμουλα. Δεν μπορεί ολα τα βάρη να μεταφέρονται στις επόμενες γενιές. 

 Ημουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Πρόνοιας, το οποίο σας 

λέω είχα κάνει μελέτη για το Ταμείο Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων. Ηταν 

επί εποχής Πετραλιά. Πήραμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα απόφαση για 

το πώς θα μειώσουμε το εφάπαξ που έδινε το Δημόσιο και πού θα έβρισκε τα 

χρήματα. Και πήγε ο πρόεδρος στην κα Πετραλιά και του λέει φύγε και υπέβαλέ 

μου αμέσως την παραίτηση. Προσέξτε το, εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο 

πήραμε απόφαση να παρέμβουμε να μειώσουμε και πήγε στην κα Πετραλιά και 

του λέει φύγε από 'δω και υπέβαλέ μου την παραίτηση. Για να καταλάβετε πώς 

λειτουργούσε και το πολιτικό σύστημα, γιατί φοβόταν το πολιτικό κόστος. Και 

να πω τώρα ότι φοβόταν το πολιτικό κόστος αλλά σήμερα όλοι τους έχουν 

πέσει στην ίδια παγίδα. Εγώ σας λέω να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και να 

τελειώσει στην άκρη και να βγει ο Μητσοτάκης αύριο. Τι θα κάνει; Χειρότερα θα 

πάει, γιατί θα έχει να λύσει μια ακόμα υπόθεση η οποία χάθηκε η ευκαιρία. Οσο 

αργούν να λύσουν το ασφαλιστικό τόσο επιβαρύνεται το ασφαλιστικό στην 

πορεία και τόσο χειρότερη γίνεται η κατάσταση. Είναι φοβερές αυτές οι 

καταστάσεις αλλά τι να πούμε;  

 Αντί λοιπόν να καθόμαστε και να λέμε ότι ο ένας, ο άλλος, ο άλλος, 

πρέπει να τους πάρουμε όλοι μαζί, καθίστε κάτω και συζητείστε. Δεν γίνεται 

αλλιώς. Αν δεν βρουν άκρη δηλαδή. Και το θέμα της συνεννόησης έχει να κάνει 

σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μιχάλη, να σου πω κάτι; Η λύση υπάρχει. Απλώς δεν 

ξέρουμε σε ποιανού τα χέρια θα σκάσει. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος δεν 

πρόκειται να αρθεί με τίποτα. Αρα, είναι ποιος θα την εφαρμόσει.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, ακούστε. Ακριβώς, άκουσέ με λίγο Σπύρο, θα συμφωνήσω 

απόλυτα μαζί σου. Για να δοθεί το εφάπαξ, να σας πω ένα άλλο, για να δοθεί το 

εφάπαξ έπρεπε να βγει ένας τύπος μέσα από το οποίο θα υπολογίζονταν το 

εφάπαξ. Αυτό έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο, από τον 9ο 

μήνα, από το Σεπτέμβριο του 2013. Τότε Υπουργός ήταν εκείνος που βγαίνει 

στα κανάλια συνέχεια και λέει ότι εγώ έλυσα το ασφαλιστικό, ο Βρούτσης. Επί 

δύο χρόνια δεν μπόρεσε να βγάλει τον τύπο. Και δεν τον έβγαζε τον τύπο γιατί, 

με τον τύπο που πήγαινε έδινε εφάπαξ 5.000 ευρώ. Και φοβόταν, δεν ήθελε να 

πάρει την πολιτική ευθύνη να το πει. Κι έρχεται σήμερα κι έχει το θράσος και 

δεν βγαίνει και κανένας να του το τρίψει στη μούρη, έχει το θράσος σήμερα να 

πει ότι, ρε παιδιά, εγώ έλυσα το αυτό και... 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Βγαίνει από το πρωί ως το βράδυ και μιλάει για τον 

"Ατλαντα" και τα ζητήματά του. Αυτά είναι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, είναι φοβερό. Επί δυόμισι χρόνια δεν έβγαλε τον τύπο, τον τύπο 

χορήγησης του εφάπαξ. Και να πει, να πάρει το πολιτικό κόστος και να πει ότι 

αυτός είναι ο τύπος και να τον βγάλω. Και έρχεται σήμερα και καταδικάζει τους 

άλλους. Ασε που οι άλλοι τώρα κάνουν αυτό που έκανε αυτός πριν.  

 Μισό λεπτό, Πρόεδρε, μην το λες. Αμα σου κρατούσαν εφάπαξ θα ήθελες 

να το πάρεις όμως. Αμα σου κρατούσαν θα το ήθελες να το πάρεις όπως θέλεις 

να πάρεις τη σύνταξή σου. Εγώ λέω ένα θέμα. Λέω και για τον τύπο, για την 

ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που είπε ο Σπύρος προηγούμενα. Ετσι είναι. Η 

ρήτρα μηδενικού ελλείμματος όταν τη βάλανε είχα πει ότι η επικουρική σύνταξη 

θα είναι στα 5 ευρώ. Τελείωσε η υπόθεση όταν την βάλανε, γιατί δεν μπορούσε 

και μάλιστα είχα κάνει τότε εισήγηση για να μπορέσει να σωθεί η επικουρική 

σύνταξη τότε που ήμουν πρόεδρος είχα πει ότι πρέπει να ενταχθεί η επικουρική 

γιατί θα πάει στα 50 ευρώ, να ενταχθεί στην κυρία και να αντιμετωπιστεί ενιαία, 

να αντιμετωπιστούν ενιαία και οι δύο.  
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Σωστό. Και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ο ΣΥΡΙΖΑ 

το είχε κόκκινο πανί, τώρα τη λέει ρήτρα βιωσιμότητας.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ρήτρα βιωσιμότητας. Οχι, είναι πιο σωστός όμως ο όρος 

βιωσιμότητας.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Σωστό, παρ' όλα αυτά όμως άλλαξε ο Μανωλιός και 

έβαλε τα ρούχα αλλιώς.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, αλλά η ρήτρα βιωσιμότητας λαμβάνει υπόψη - Πρόεδρε, μισό 

λεπτό τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλη, συγγνώμη. Εμείς ξέρεις τι είμαστε; Εσύ καλά τα λες τώρα 

με το κομμάτι των εργαζομένων. Εμείς... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν το είπα με το ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ως επιχειρηματίας, να σου πω κάτι... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ποιους εργαζόμενους; Εγώ μιλάω για τις συντάξεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ούτε επικουρική ξέρουμε ούτε τίποτα. Εμείς έχουμε μία 

σύνταξη παίρναμε και πληρώναμε. Βγάζαμε μια άδεια λειτουργίας και 

πληρώναμε στον Παρισιάδη, μας έστελνε στην τράπεζα και πληρώναμε το 

ΤΣΜΕΔΕ. Κάναμε μια διαφήμιση στη Δήμητρα, μας έστελνε η Δήμητρα να 

πληρώσουμε τους δημοσιογράφους, το αγγελιόσημο. Καναμε στο δικηγόρο 

μία... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κι εγώ τα πλήρωνα αυτά. Το ίδιο πράγμα έκανα κι εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πληρώναμε το δικηγορόσημο. Πληρώναμε το δικό μας το ΤΕΒΕ, 

πληρώναμε το ΙΚΑ των εργαζομένων, στέρεψε η αγελάδα, έχουμε μάθει... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν στέρεψε η αγελάδα. Εδώ τώρα να την η λογική - Τάσο, 

είδες η λογική του κοινωνικού αυτοματισμού; Πρόσεξέ το να το δεις τώρα. Από 

τη στιγμή, αυτό γίνονταν όλο το διάστημα και δημιουργούνταν αντιθέσεις 

ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες. Ναι, κι εγώ τα πλήρωνα όμως που ήμουν 
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δημόσιος υπάλληλος πλήρωνα στον δικήγορο δικηγορόσημο ή οπουδήποτε 

αλλού. Και σε άλλους όμως πήγαινα και δεν μου κόβανε αποδείξεις. Πρόεδρε, 

δεν μου κόβανε αποδείξεις και μου κλέβανε από 'δω κι από 'κει. Μην μου το 

βάζεις τώρα αυτό το ζήτημα. Να μην μπούμε σ' αυτό το πράγμα τώρα.  

 Σημασία έχει τώρα και τα ξέρεις και όλοι τα ξέρουμε, σημασία έχει το 

κράτος δεν έφτιαξε ποτέ μια σωστή ασφαλιστική πολιτική, δεν είχε μια σωστή 

ασφαλιστική πολιτική. Αυτό που λέω δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους τους 

μισθωτούς. Αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και τον έναν και τον 

άλλο, γιατί με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσανε και σας όταν ενώσανε το ΤΕΒΕ με 

το ΤΣΑ κ.λπ. και πώς δημιουργήθηκαν αντιπαραθέσεις ανάμεσα στον ίδιο 

ασφαλιστικό οργανισμό. Σε όλους με τον ίδιο τρόπο.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, δηλαδή. Οι συνενώσεις των Ταμείων και 

γινόντουσαν και θα γίνουν με σκοπό να χαθούν οι συντάξεις του καθενός.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, έτσι κατέληξε να γίνεται. Και τώρα αυτό που είπε ο Στάθης 

σχετικά με το ένα ταμείο ή τα δύο ή τα τρία κ.λπ., κι εγώ βλέπω ότι ένα ταμείο 

είναι φοβερά δύσκολο καταρχήν να εφαρμοστεί να γίνει. Μπορεί σαν ιδέα, σαν 

σύλληψη να είναι, αλλά είναι φοβερά δύσκολο να εφαρμοστεί να γίνει. Και 

δεύτερον, να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή πώς θα γίνεται η κατανομή 

των συντάξεων; Θα την πληρώνουν από 'δω και πέρα πάλι αυτοί που θα είναι 

συνεπείς. Οσοι δεν θα είναι συνεπείς θα την γλιτώνουν. Οσοι είναι συνεπείς και 

δεν μπορούν να κρύψουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτοί θα πληρώνουν 

και στο τέλος δεν θα έχουν λεφτά να πληρώνονται, να παίρνουν αυτοί, γιατί θα 

πληρώνονται οι ασυνεπείς. Αυτό είναι.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μιχάλη, η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος μόνο με ένα ενιαίο 

Ταμείο μπορεί να εφαρμοστεί. Με ένα Ταμείο. Δεν μπορεί να έχει τρία. 

(Διάλογοι) 

ΠΑΛΛΑΣ: Τώρα όσο μιλούσαμε προσπαθούσα να καταλάβω κάποια πράγματα. 

Προσπαθούσα να καταλάβω κάποια νούμερα για να μπορώ να συγκρίνω. Τώρα 
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μας φώτισε ο Στάθης που είναι πολύ ειδικός σ' αυτά. Αλλά σκέφτηκα, πριν από 

λίγα χρόνια έκτισα ένα σπίτι και έδινα 75% στο ΙΚΑ για τους οικοδόμους, γιατί 

νομίζουμε ότι ήταν όλα κάποτε πολύ... 75% ασφάλιστρο στους οικοδόμους. Το 

ξέρετε αυτό πόσο επιβαρύνει την οικοδομή; Στην επιχείρησή μου αυτοί οι λίγοι 

που είναι πριν το '92, χωρίς να είναι βαρέα και ανθυγιεινά πλήρωνα 53% 

ασφάλιστρο, 53% ασφάλιστρο, μειώθηκε με την προηγούμενη κυβέρνηση, με 

την κακή τρόικα 3% και τώρα θέλουν να το ξανανεβάσουν στο 2% ή στο 3%, 

δηλαδή πάλι στο 52%  ή στο 53%. Οσοι δεν είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά 

πληρώνανε 44%, πήγε στο 41% και τώρα θα ξαναπάει πάλι στο 43% ή στο 

44%. Για να καταλάβουμε όταν μιλάμε για ποσοστά, αυτά που είναι τώρα, αυτά 

τα υπέρογκα και όταν φωνάζουν οι κακοί από την Ευρωπαϊκή Ενωση με τη 

λευκή βίβλο κι αυτά, μειώστε το μη μισθολογικό κόστος, εγώ το ακούω αυτό 20 

χρόνια. Οσο είμαι στο Επιμελητήριο ακούω μειώστε το μη μισθολογικό κόστος 

γιατί είναι το μεγαλύτερο αντικίνητρο στην παραγωγικότητα. Ηταν όλα ωραία. 

Υπήρχε ένα κράτος που μοίραζε λεφτά. Αυτά όλα όμως πρέπει να τα δούμε 

συνολικά τι ποσοστό. Κι εγώ πάντα είχα μια απορία σαν μικρομεσαίος έλεγα για 

τον εργαζόμενό μου πλήρωνα 500 ευρώ το μήνα ασφάλιστρο, 600, 700 κι εγώ 

ο ίδιος, που πολλές φορές έπαιρνα και μεγαλύτερη σύνταξη σαν ΤΕΒΕ από του 

ΙΚΑ, πλήρωνα τα μισά. Και πάντα είχα αυτή την απορία, πού βρίσκονται αυτά τα 

λεφτά; Και λέγανε τριμερής η χρηματοδότηση, το κράτος. Εντάξει, το κράτος 

να χρηματοδοτήσει τους φτωχούς. Αλλά κι εμάς - και πού θα τα βρει το κράτος; 

Θα μας φορτώσει κι άλλους φόρους και αυτό έγινε.  

 Δηλαδή, όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Δεν υπήρχε ποτέ χρυσή εποχή εδώ. 

Πάντα υπήρχαν τρομακτικά προβλήματα και τρομακτικές ανισότητες. Και είναι 

μια ευκαιρία στη λογική του Μιχάλη, να κάτσουν όλοι μαζί και εμείς οι ίδιοι 

όμως, γιατί αυτοί δεν κάθονται γιατί εμείς από κάτω μαυρίζουμε τον έναν και 

βγάζουμε τον άλλον και μετά ξαναμαυρίζουμε τον έναν και ξαναβγάζουμε τον 

άλλον και δεν σκεφτόμαστε λογικά. Αν δεν γίνει αυτό θα είμαστε μια ζωή από 

τη Σκύλλα στη Χάρυβδη.  
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ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Είναι γεγονός αγαπητέ Μιχάλη, όσο μεγαλώνουμε αισθανόμαστε 

και μια ανασφάλεια και λέμε τι θα είναι η επόμενη μέρα. Και γι' αυτό η ηγεσία 

αναφέρεται στις επικουρικές και στη σύνταξή σου. Οταν είπες ότι το 85% το 

πήρε το PSI, το 15% το πήραν την χρονιά που μας πέρασε για να πληρώσουμε 

τόκους στο ΔΝΤ. Αλλά μην φτάσουμε εκεί. Σε ένα φτωχό κράτος είμαστε όλοι 

φτωχοί. Τελείωσε και η εποχη που ο συνταξιούχος ζούσε δύο οικογένειες. 

Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι υπάρχει μία μελέτη που δεν ανατρέπεται ούτε τι θα 

πει ο Διοικητής του ΙΚΑ ο τώρα, ο πρώην και όλοι οι άλλοι. Τρεις εργαζόμενοι 

ένας συνταξιούχος. Σήμερα είμαστε τρεις συνταξιούχοι ένας εργαζόμενος. Τι 

περιμένουμε δηλαδή καλύτερο; Οταν έχει διαλυθεί ο τόπος και υπάρχουν τρεις 

συνταξιούχοι με έναν εργαζόμενο, όταν βγάζαμε συνταξιούχους από τα 40 τους 

χρόνια, τι θα λέμε τώρα; Γιατί δεν θα πάρουμε επικουρική σύνταξη; Ε, δεν θα 

πάρουμε, ρε φίλε, ούτε εφάπαξ θα πάρουμε και η σύνταξή μας θα είναι 500 

ευρώ. Γι' αυτό η κοινωνία είναι στο κάγκελο, αλλά εμείς είμαστε στα σπίτια μας.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ...θα ανταποκριθούμε στους φόρους που μας 

επιβάλλουν αυτοί που διοικούμε την χώρα μας αυτή την περίοδο. Εύχομαι το 

2016 να είναι καλύτερο από το '15. Μας επιβάλλεται σχέδιο επιχειρηματικής και 

κοινωνικής εξόντωσης. Το πρόγραμμα δεν βγαίνει με 2.600.000 συνταξιούχους 

και με 3.700.000 εργαζόμενους πραγματικά δεν βγαίνει το πρόγραμμα, το είπαν 

προηγούμενα και οι συνάδελφοι. Εδώ χρειάζονται και επιβάλλονται 

μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να παίρνει 1.000 ή 1.500 κι όταν 

παίρνει σύνταξη να παίρνει 500 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν γίνεται. Είναι 

γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα. Η αγελάδα πλέον δεν βγάζει γάλα, βγάζει αίμα. 

Δεν στέκεται το ασφαλιστικό αν δεν δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Εδώ 

πρέπει να υπάρξει σχέδιο επιδότησης εργασίας για να προσλάβουν οι 

επιχειρήσεις εργαζομένους και όχι να πηγαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας και να 

παίρνουν 400 ευρώ το μήνα. Πρέπει να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας και το 

εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεών μας.  
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 Εμένα με προβληματίζει περισσότερο η εθνική μας κυριαρχία. 

Διαβάζοντας έγγραφα από νομικούς κύκλους, λένε ότι εάν η χώρα δεν είναι 

εντάξει στις υποχρεώσεις της, έχουν δικαίωμα οι δανειστές να δώσουν υπέρ 

τρίτων κομμάτι ελληνικής περιουσίας. Φανταστείτε να παραχωρήσουν μια 

βραχονησίδα και από κάτω να υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου. 

 Επανερχόμενος στο ασφαλιστικό θα ήθελα να σας πω ότι ένας 

επαγγελματίας εάν δηλώσει 10.000 καθαρά κέρδη το 75% πηγαίνει για φόρους. 

Με 2.500 πώς μπορεί να λειτουργήσει την επιχείρησή του; Κλείνοντας, θεωρώ 

οτι το μέλλον είναι αβέβαιο. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης και 

πρέπει να αμυνθούμε αγοράζοντας μόνον ελληνικά προϊόντα. Ο σκοπός είναι να 

κρατηθεί ζωντανός ο παραγωγικός και ο βιοτεχνικός ιστός της πατρίδας μας.  

 Τα είπαν οι προηγούμενοι για το ασφαλιστικό, δεν έχουμε ελπίδα 

πραγματικά, από τον Γιαννίτση αν θυμάστε καλά μέχρι ακόμα και σήμερα όλοι 

φώναζαν για το ασφαλιστικό. Πραγματικά δεν κάθησαν στο τραπέζι οι πολιτικοί 

παράγοντες να βρουν λύση. Πραγματικά, αυτό θα το φορτωθούν οι επόμενες 

γενιές κι εμείς βεβαίως. 

 Λοιπόν, εύχομαι καλή χρονιά. Καλή σας νύχτα παιδιά, καλή χρονιά, με 

υγεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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