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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ειάηε κπξνζηά λα μεθηλήζνπκε κε ηελ 

ελεκέξσζε απφ ην ΘΔΓΗΞ γηα ην ηη ζεκαίλεη δηακεζνιάβεζε. 

 

ΘΔΜΑ 2ο Η.Γ. 

 

Παροσζίαζη πλαιζίοσ διαμεζολάβηζης με ηον Γικηγορικό ύλλογο 

Πειραιά. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νπσο μέξεηε ζπκκεηέρνπκε θη εκείο ζ' απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη 

απηφ ην φξακα πνπ μεθίλεζε δίπια καο ν Πηέιηνο ν Καλνπζάθεο, ν πξψελ 

Ξξφεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ Ξεηξαηά, γηα έλα ζεζκφ πνπ πξαγκαηηθά ε 

θνηλσλία καο ηνλ έρεη πάξα πνιιή αλάγθε, έλαο ζεζκφο πνπ πξέπεη - δπζηπρψο 

φκσο, πξέπεη θη εκείο νη επηρεηξεκαηίεο ίζσο δελ είκαζηε αθφκα θαιά 

ελεκεξσκέλνη, πξέπεη λ' αξρίζνπκε λα ηνλ αμηνπνηνχκε, λ' αξρίζνπκε λα ηνλ 

ιεηηνπξγνχκε. Ζηαλ ν πξψηνο Γηθεγνξηθφο Πχιινγνο θαη ε πξψηε νκάδα πνπ 

έγηλε ην ΘΔΓΗΞ ζηελ Διιάδα πνπ θάλακε ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ, 

ηψξα έρεη πξνρσξήζεη ζε φιε ηελ Διιάδα, ην ζέκα είλαη φηη ηψξα ήξζε ε ψξα 

εκείο σο Δπηκειεηήξηα θαη σο επηρεηξεκαηίεο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη λα 

πνχκε ζηα κέιε καο λα κελ εκπιέθνληαη ζε φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη 

ρξνλνβφξεο θαη θνζηνβφξεο, κπνξνχλ άλεηα κε ηε Γηακεζνιάβεζε λα 

πξνρσξάλε θαη θάπνηα ζηηγκή φηαλ ιέκε φηη είκαζηε κηα πνιηηηζκέλε θαη 

αλαπηπγκέλε θνηλσλία πξέπεη λα κάζνπκε θαη λα θνπβεληηάδνπκε, λα ζπδεηάκε 

θαη κεηαμχ καο λα ιχλνπκε ηηο δηαθνξέο καο. Νηαλ ρξεηάδεηαη θάπνηνο 

ηερλνθξάηεο λα καο θαζνδεγεί θαη λα κπνξνχκε πιένλ λα ιχζνπκε ηηο δηαθνξέο 

καο θαη νηθνλνκηθέο θαη νηηδήπνηε άιιε θχζε. 
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 θ. Καλνπζάθε, έρεηε ην ιφγν. Θαη πάιη ζαο επραξηζηνχκε πνπ είζαζηε 

εδψ θαη πξαγκαηηθά ήηαλ θάηη πξσηνπνξηαθφ γηα ηνλ Ξεηξαηά, αθνχζηεθε ν 

Ξεηξαηάο, ήξζαλ καζεηέο απφ φιε ηελ Διιάδα θαη εθπαηδεχζεθαλ ζην ΘΔΓΗΞ, 

ληψζνπκε θη εκείο ππεξήθαλνη πνπ ζπκκεηείρακε έζησ ιίγν ζ' απηφ, αιιά φιε ε 

κεγάιε επηηπρία νθείιεηαη ζε ζέλα θαη πξαγκαηηθά πνπ πίζηεςεο ζ' απηφ ην 

πξάγκα θαη καο έθαλεο θη εκάο λα ην πηζηέςνπκε. Δρεηο ην ιφγν, Πηέιην. 

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Δπραξηζηψ ηνλ Αλδξηαλφ. Ξξαγκαηηθά, ην Βηνηερληθφ 

Δπηκειεηήξην είλαη απφ ηνπο πξψηνπο ζπλεηαίξνπο, ζπλεξγάηεο, ζπκκέηνρνπο 

ζηνπο δηακεζνιαβεηέο.  

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζαο πξαγκαηηθά έρεη βνεζήζεη πάξα 

πνιχ ηνλ Γηθεγνξηθφ Πχιινγν, δελ ηνλ έρεη βνεζήζεη απιά θαη κφλν ιχλνληαο 

ην ζέκα ην ζεζκηθφ, δειαδή φηη ζπκκεηέρεη θαη ην Δπηκειεηήξην ην Βηνηερληθφ, 

ην έρεη βνεζήζεη νπζηαζηηθά γηαηί έρεη αγαπήζεη ην ζεζκφ, ηνλ ζέιεη ηνλ ζεζκφ, 

ηνλ αγαπά, ζέιεη λα πξνρσξήζεη απηφο ν ζεζκφο. Κε απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ ε 

ζπκκεηνρή είηε ηνπ Αλδξηαλνχ ηνπ Ξξνέδξνπ θάζε θνξά  ή ηνπ Γηψξγνπ ηνπ 

Θσλζηαληφπνπινπ ηνπ Αληηπξνέδξνπ ζαο, είλαη κηα ζπκκεηνρή νπζηαζηηθή, κηα 

ζπκκεηνρή πνπ ηνπιάρηζηνλ εκέλα πξνζσπηθά φζεο θνξέο θη αλ είκαη εθεί πέξα, 

γηαηί δελ ιείπνπλ πνηέ, κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ειπίδσ φηη πξάγκαηη κπνξεί 

ε δηακεζνιάβεζε λα πεξάζεη ζε έλα επφκελν ζηάδην ζε φινπο ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο, λα πεξάζεη ζηε λννηξνπία ηνπ επηρεηξεκαηία, ηνπ εκπφξνπ φηη 

δελ είλαη αλάγθε λα θαηαθεχγεη ζηα δηθαζηήξηα γηα λα ιχζεη ηηο δηαθνξέο.  

 Κε απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, ζαο ηα είπε ιίγν, ην ζεζκηθφ κέξνο, ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ην μέξνπλ θαη νη δχν νη εθπξφζσπνί ζαο εδψ ζην Θέληξν 

Γηακεζνιάβεζεο. Κε απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη Θέληξν 

Γηακεζνιάβεζεο αλ δελ ππήξραλ ηα Δπηκειεηήξηα. Ν λφκνο έηζη ην ήζειε. Απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ν λφκνο ήζειε ηα Δπηκειεηήξηα, ήζειε θαη θάηη άιιν. Ζζειε λα 

πεξάζεη απηή ε αληίιεςε, ε αληίιεςε δειαδή ην λα ιχλνληαη νη δηθαζηηθέο 
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δηαθνξέο λα ιχλνληαη φρη ζηα δηθαζηήξηα αιιά λα ιχλνληαη κεηαμχ ησλ 

δηακεζνιαβεηψλ θαη δηακεζνιαβεηψλ φρη κφλνλ δηθεγφξσλ πηα αιιά θαη 

δηακεζνιαβεηψλ νη νπνίνη έρνπλ εθπαηδεπηεί πνπ είλαη νηθνλνκνιφγνη, λαππεγνί, 

γηαηξνί, νηηδήπνηε, αξθεί λα είλαη ΑΔΗ. Απηφ ινηπφλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα, 

ελαξκνληζηήθακε βέβαηα κε πίεζε γηαηί εκείο ζα ζέιακε πάληα λα ήηαλ δηθφ καο 

ην θνκκάηη, ελαξκνληζηήθακε ζηελ νδεγία ηελ επξσπατθή κε απνηέιεζκα 

ζήκεξα ε δηακεζνιάβεζε λα κελ είλαη έλα θνκκάηη πνπ αθνξά κφλν ην 

δηθεγφξν δηακεζνιαβεηή. Λα είλαη έλα θνκκάηη πνπ αθνξά φινπο φζνπο έρνπλ 

δηαθνξέο, αλεμαξηήησο επαγγέικαηνο θαη λα θαηαθεχγνπλ ζηνπο εηδηθνχο, νη 

νπνίνη εηδηθνί είλαη νη αλάινγνη πνπ πξέπεη λα ιχλνπλ θαη ηε δηαθνξά. Γειαδή αλ 

είλαη έλα ζέκα νηθνλνκηθφ ζα πάεη ζε έλαλ νηθνλνκνιφγν. Αλ είλαη έλα ζέκα πνπ 

αθνξά πινία θαη λαππήγεζε ζα έξζνπλ ζε έλαλ δηακεζνιαβεηή λαππεγφ. 

 Απηφ ινηπφλ είλαη κηα θαηλνχξηα θαηάζηαζε γηα ηελ Διιάδα. Θαηλνχξηα, 

είλαη 3 ρξφληα βέβαηα, αιιά εκείο ηε ζεσξνχκε φηη δελ έρεη γίλεη κε πνιχ 

γξήγνξα βήκαηα θαη απηφ γηαηί δελ είλαη εχθνιν λα ην ελζηεξληζηνχλ αθφκα θαη 

απηνί νη δηθεγφξνη. Γειαδή θαη ζηνπο δηθεγφξνπο θαη ζην δηθεγνξηθφ ζψκα 

ζπλαληάο αληηδξάζεηο, γηαηί ν θφζκνο έρεη κάζεη απφ ηνπο δηθεγφξνπο φηη ηα 

ιεθηά ηα παίξλεηο κε ην δηθφγξαθν. Απηφ είλαη ην ρεηξφηεξν πξάγκα πνπ κπνξεί 

λα έρεη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο ζέιεη λα ιέγεηαη επηζηήκνλαο λα βιέπεη 

κπξνζηά θαη λα πηζηεχεη φηη ηνλ άλζξσπν, ηνλ πνιίηε, απηφλ πνπ έρεη ηε 

δηαθνξά, ηνλ δηάδηθν λα ιέσ ηε ιέμε έηζη, ζα ηνλ πείζεηο λα ζνπ δψζεη ρξήκαηα 

κφλν εάλ ηνπ πεηο λα πάεη ζηα δηθαζηήξηα θαη λα θάλεη κήλπζε ή λα θάλεη 

αγσγή. Κπνξεί πνιχ εχθνια λα ηνπ πεηο φηη δελ ζα θάλνπκε φια απηά, ζα κνπ 

δψζεηο ρξήκαηα, ζα ζπκθσλήζνπκε ηελ ακνηβή αλάινγα θαη κε ηελ ππφζεζε 

πνπ ηνλ απαζρνιεί αιιά κπνξνχκε λα ιχζνπκε ηε δηαθνξά καο ρσξίο λα πάκε 

ζηα δηθαζηήξηα. Λα θαιέζνπκε ηελ άιιε πιεπξά, λα θαιέζνπκε ηνλ δηθεγφξν 

ηεο άιιεο πιεπξάο, λα θάηζνπκε ζε έλα ηξαπέδη θαη λα κπνξέζνπκε λα βξνχκε 

κία ιχζε πάλσ ζ' απηά πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ ιχζεηο, δειαδή πάλσ ζ' απηά 
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πνπ εκείο νλνκάδνπκε ζηε δηακεζνιάβεζε κε κία ιέμε ζπκθέξνλ. Γειαδή ζε 

κία δηαθνξά κεηαμχ δχν κεξψλ εκπφξσλ, επηρεηξεκαηηψλ, εηαηξεηψλ απηφ πνπ 

πξπηαλεχεη, απηφ πνπ ζέιεηο λα ιχζεηο είλαη λα κελ ράζεηο απφ απηή ηελ 

ηζηνξία. Λα κελ θεξδίζεη ν άιινο κε ηελ έλλνηα ην ζέιεη εθείλνο πνπ ζέιεη λα 

πάεη ζην δηθαζηήξην θαη ζέιεη ζψλεη θαη θαιά λα θεξδίζεη απηφο λα ηνλ πηθάξεη 

γηαηί ηνπ έθαλε θαθφ, γηαηί ηνπ είπε ηελ ηάδε θνπβέληα ή γηαηί δελ ηνπ έδσζε ηα 

ρξήκαηα πνπ ηνπ φθεηιε, αιιά ε φιε πεκπηνπζία ηεο δηακεζνιάβεζεο είλαη λα 

δεηο απφ θνηλνχ πνηα είλαη ηα ζπκθέξνληα θαη ησλ δχν πιεπξψλ θαη λα θχγνπλ 

θαη νη δπν απφ ηε δηαδηθαζία κε απηφ πνπ ιέλε ηνπιάρηζηνλ νη εγγιέδνη win-win, 

δειαδή θεξδίζαλε θαη νη δχν θαη δελ θχγαλε κε ηελ έλλνηα φηη ράζαλε θαη νη 

δχν. 

 Δίλαη έλα θνκκάηη πνπ ζέιεη έλαλ άιινλ πνιηηηζκφ, κηαλ άιιε θνπιηνχξα, 

λα ηα ιέκε ηα πξάγκαηα έηζη φπσο είλαη. Θαη ζέιεη κηα άιιε θνπιηνχξα πξψηα 

απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ην ιέλε, πνπ ην δηδάζθνπλ, πνπ ην εθπαηδεχνπλ, πνπ 

πξνζπαζνχλ λα ην πεξάζνπλ ζαλ κήλπκα ζηελ θνηλσλία θαη δεχηεξνλ, απφ 

εθείλεο ηηο νκάδεο ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη γχξσ απφ ηε Γηθαηνζχλε θαη 

αλαθέξνκαη ζηνπο δηθεγφξνπο, ζεσξψ έλα θνκκάηη ην νπνίν είλαη αθφκα δελ 

έρεη μεπεξάζεη ηνπο ζθνπέινπο πνπ πξέπεη λα μεπεξάζεη πξνθεηκέλνπ λα ην δεη 

ζαλ έλα ζεηηθφ βήκα θαη απφ ηνπο δηθαζηέο, πνπ λα ην δνπλ φηη δελ κπαίλνπκε 

ζηε δηαδηθαζία λα ηνπο πάξνπκε ηε δνπιεηά ηνπο. Γελ είλαη κία άιιε δηθαζηηθή 

απφθαζε. Νκσο, είλαη κηα άιιε απφθαζε ε νπνία αθνξά ηα κέξε θαη ηελ έρνπλ 

δψζεη ηε ιχζε κφλνη ηνπο. Απηφ είλαη έλα θνκκάηη ην νπνίν είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθφ. Γειαδή δελ αθαηξνχκε ηελ χιε απφ ηνλ δηθαζηή κε απνηέιεζκα 

λα κείλεη ρσξίο δνπιεηά. Αθαηξνχκε φκσο χιε απφ ηα δηθαζηήξηα ηα νπνία 

δηθαζηήξηα γηα λα πάξεηο απφθαζε πξέπεη λα πεξηκέλεηο πάξα πνιιά ρξφληα, δελ 

κηιάσ γηα ηα δηνηθεηηθά πνπ πεξηκέλεηο ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα λα πξνζδηνξηζηεί 

ζε πξψην βαζκφ θαη κεηά ηα ππφινηπα, αιιά ζηα αζηηθά δηθαζηήξηα κηα 

ππφζεζε κηθξή ζα θάλεη ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα ζην Δηξελνδηθείν, ζα θάλεη 4 
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ρξφληα ζην Ξξσηνδηθείν, ζα θάλεη 8 ρξφληα κε 10 ρξφληα ζην Γηνηθεηηθφ 

Ξξσηνδηθείν θαη ζην Δθεηείν. 

 Αξα, ινηπφλ, δελ εξρφκαζηε λα πάξνπκε χιε απφ ηα δηθαζηήξηα, 

εξρφκαζηε λα αθαηξέζνπκε χιε απφ ηα δηθαζηήξηα, εθείλε ηελ χιε ε νπνία 

κπνξνχλ λα ιπζνχλ νη δηαθνξέο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη δηθαζηηθή απφθαζε. Πε κία 

δηαθνξά νηθνγελεηαθή, ζα πσ αίθλεο έηζη, μεθηλάσ απφ απηφ, ζε κία δηαθνξά 

εκπνξηθή, κηα δηαθνξά κηζζσηηθή, κηα δηαθνξά αληαγσληζκνχ κπνξνχλ 

θάιιηζηα ηα κέξε λα θάηζνπλ ζην ηξαπέδη θαη λα βξνπλ κηα ιχζε πνπ απηνί 

επηζπκνχλ ρσξίο λα ράλεη θαλείο. Απηφ ην πηζηεχσ, ην βιέπσ δειαδή απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ηνπιάρηζηνλ εγψ φια ηα ρξφληα αζθψ ην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ. 

Θεσξψ φηη φηαλ ηνπ κηιήζεηο ηνπ αιινπλνχ θαη ηνλ αθήζεηο λα βγάιεη, λα 

εθηνλσζεί, λα βγάιεη απηφ πνπ έρεη θαη πξέπεη λα ην βγάιεη απηφ πνπ έρεη, λα 

βγάιεη ην πξνζσπηθφ ηνπ, λα βγάιεη φ,ηη ζηνηρείν έρεη ην νπνίν ηνλ εκπνδίδεη λα 

θάηζεη ζην ηξαπέδη κε ηελ άιιε πιεπξά θαη ην θαηαθέξεηο θαη θαηαθέξεηο λα 

δεηο πνην είλαη απηφ ην ζεκείν ην νπνίν πεξηζζφηεξν απ' φια ηνλ ελνριεί, 

κπνξείο λα ηνλ νδεγήζεηο ζε κία ιχζε εθ ηνπ αζθαινχο.  

 Νια απηά βέβαηα ηψξα είλαη, ζα κνπ έιεγε θάπνηνο φηη απεπζχλνληαη 

θάπνπ αιινχ θαη φρη ζε κία θνηλσλία πνπ είλαη κε θξίζε νηθνλνκηθή θαη ηέινο 

πάλησλ, απηφ πνπ δεηάο απηή ηε ζηηγκή είλαη ηα 5 ρηιηάξηθα πνπ ζνπ ιείπνπλ, 

πνπ ζνπ έρεη πάξεη, ηνπ έρεηο δψζεη ην εκπφξεπκα ή ηα 10 ή ηα 100 ή ηα 200 

θαη δελ ιχλεηαη ε δηαθνξά ακέζσο. Θεσξψ φηη θαη κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε δελ 

ζα ηα πάξεηο πνηέ. Νηαλ ν άιινο δελ έρεη δελ ζα ηα πάξεηο πνηέ. Δίλαη κηα 

αιήζεηα πνπ δελ ηνικάκε πνηέ λα ηελ δνχκε ζηα κάηηα, λα αθνχζνπκε ηνλ 

δηθεγφξν πνπ καο ηε ιέεη, αλ κπνξεί λα καο ηελ πεη γηαηί θη απηφο έρεη 

ελδηαθέξνλ λα πάεη ε ππφζεζε παξαθάησ γηα λα πάξεη θάπνηα έμνδα, θάπνηα 

πξάγκαηα, αιιά εάλ δνχκε φηη ζε φιεο ηηο δηαθνξέο απηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη 

ζήκεξα ε αλαζθάιεηα ηεο είζπξαμεο είλαη πάξα πνιχ κεγάιε, απηφ ζε νδεγεί λα 
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θάλεηο άιιεο ιχζεηο. Θαη άιιεο ιχζεηο είλαη ην ηη κπνξείο λα πάξεηο απφ ηνλ 

νθεηιέηε ζνπ. Απφ ηνλ νθεηιέηε ζνπ κπνξείο λα πάξεηο κηα ζπλεξγαζία καδί ηνπ 

ζε έλα άιιν επίπεδν. Απφ ηνλ νθεηιέηε ζνπ κπνξείο λα πάξεηο, λα ζνπ δψζεη ηα 

ρξήκαηα ζε έλα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Κπνξεί λα ζνπ δψζεη θάηη άιιν 

ζαλ αληάιιαγκα. Κπνξεί λα αιιάμεηο ηελ εμφθιεζε ή πνηέ ηελ εμφθιεζε ή έλα 

κέξνο ηεο εμφθιεζεο κε θάπνηα άιια πξάγκαηα ζπκθέξνληα, ηα νπνία γηα ζέλα 

κπνξεί λα είλαη ζεηηθά. Δίλαη ιχζεηο νη νπνίεο πξέπεη θαλείο λα ην έρεη κέζα ηνπ. 

Γειαδή, δελ ρξεηάδεηαη κφλνλ ε εθπαίδεπζε, απηφ πνπ εκείο ηνπιάρηζηνλ 

πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε ζαλ εθπαίδεπζε ζε δηθεγφξνπο ή ζε απφθνηηνπο 

αλσηάησλ ζρνιψλ, είλαη λα ην έρεηο κέζα ζνπ πξνθεηκέλνπ λα κπνξείο λα ην 

εκπεδψζεηο θαη λα ην πεξάζεηο θαη ζηα ζηξψκαηα ηα επαγγεικαηηθά θαη ηα 

επηρεηξεκαηηθά.  

 Θεσξψ ζε ζαο νη φπνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ πνπ είλαη δηαθνξέο κεηαμχ 

πειαηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, πάξα πνιιέο θνξέο έρεηε ιχζεη ηε δηαθνξά κφλνη 

ζαο. Λα ηνλ πάξεηε ηειέθσλν θαη λα δερζείηε είηε έλαλ δηαθαλνληζκφ είηε λα 

δερζείηε κηα άιιε ιχζε πνπ ζαο πξνηείλεη. Πε κεγάιεο ππνζέζεηο ίζσο, ζε 

κεγάια πνζά ή ζε κεγάιεο δηαθνξέο, ίζσο θαηαθχγαηε ζηα δηθαζηήξηα γηα λα 

πξνιάβεηε θάπνηα πξάγκαηα, λα πξνιάβεηε εθπνηήζεηο πεξηνπζηψλ κε 

θαηαζρέζεηο, κε δηαηαγέο πιεξσκήο θη φια απηά. Γελ μέξσ αλ έρνπλ απνδψζεη 

φια απηά. Γελ μέξσ αλ απηά ηα πξάγκαηα απνδψζαλε θαη αλ είρε απνδψζεη απφ 

ηα πξηλ κηα ζπδήηεζε, ε νπνία ρσξίο λα ζαο θάλεη λα ακπεπνιείηε ηα δηθαηψκαηά 

ζαο ηα δηθνλνκηθά, λα είραηε βάιεη ηνλ άιινλ απέλαληί ζαο θαη λα ηνπ είραηε 

κηιήζεη θαη λα ηνπ είραηε βξεη, λα είραηε βξεη κηα ιχζε απφ θνηλνχ.  

 Ρν κφλν πξφβιεκα πνπ πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη θαη ζα 

ήηαλ κηα ζπγθπξία θαιή απηή ε ρξνληθή ζηηγκή ήηαλ ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

Γειαδή, λα νδεγεζεί ν θφζκνο ζε κία ζπδήηεζε θαη ζε κηα επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ είρε κε ηνπο ηξίηνπο ήηαλ απηή ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ε νπνία 
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ζα βνεζνχζε. Βεβαίσο, έρνπκε μεθχγεη ιίγν απφ απηφ, θνηηάκε ηα θεληξηθά 

πξνβιήκαηα θάζε βξάδπ ζηελ ηειεφξαζε θαη θακηά θνξά μερλάκε θαη ηα βάξε 

ηεο επφκελεο κέξαο θαη πεξηκέλνπκε πψο ζα εμειηρζεί απηή ε θαηάζηαζε 

γεληθφηεξα, απηφ είλαη πνπ καο θνπξάδεη, αιιά ζην βαζκφ πνπ πηζηέςεηε ή 

κάιινλ έρεηε θάπνηεο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά θαη 

ζεσξήζεηε φηη ζα ζέιαηε κηα θνπβέληα πάλσ ζ' απηφ ην θνκκάηη, λνκίδσ φηη ν 

ίδηνο ν θνξέαο ν δηθφο ζαο, ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην, ζπκκεηέρνληαο ζην 

Θέληξν Γηακεζνιάβεζεο Ξεηξαηά ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ιχζεηε ην 

πξφβιεκα ακέζσο παίξλνληαο έλα ηειέθσλν, ζπδεηψληαο θαη δεηψληαο κηα 

βνήζεηα ε νπνία βνήζεηα βεβαίσο ζα ζαο δνζεί ρσξίο λα ππάξρεη ρξέσζε ή 

νηηδήπνηε άιιν. Απηφ είλαη δεδνκέλν. Γειαδή, νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

απεπζπλζείηε ζην Θέληξν θαη δεηήζεηε ζπκβνπιέο, γλψκεο, ηξφπνπο πνπ ζα 

αληηκεησπίζεηε κηα θαηάζηαζε λνκίδσ απν ηε κεξηά ηε δηθηά καο είκαζηε 

δηαηεζεηκέλνη λα ζαο βνεζήζνπκε ζ' απηφ ην θνκκάηη γηαηί αθ' ελφο κελ είζαζηε 

θνκκάηη δηθφ καο, είκαζηε φινη καδί, αθ' εηέξνπ ζέινπκε απηφ ην πξάγκα, απηφο 

ν ζεζκνο λα πξνρσξήζεη θαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα πξνρσξήζεη δελ είλαη 

νχηε νη εθδειψζεηο, είλαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα φηη επηηεχρζεθε κία ζπκθσλία ζε 

εθείλε ηε δηαθνξά πνπ ήηαλ κεγάιε θαη ιχζεθε κε απηφ ηνλ ηξφπν. Γειαδή αλ 

απηφ ην πξάγκα πάξεη κία έθηαζε θαη κηα δεκνζηφηεηα φηη πξάγκαηη 

θαηαθέξακε λα ιχζνπκε ζ' απηφ ην επίπεδν δηαθνξέο πνπ ππήξραλ θαη θχγαλε 

θαη ηα δχν κέξε επραξηζηεκέλα, λνκίδσ φηη είλαη ε θαιχηεξε δηαθήκηζε πνπ 

κπνξεί λα γίλεη.  

 Ρψξα, δελ μέξσ, πξνζπάζεζα ζπλνπηηθά λα ζαο πσ θάπνηα πξάγκαηα 

γχξσ απ' απηφ, είλαη ζεζκνζεηεκέλν, απνηειεί λφκν ηνπ θξάηνπο, ε 

νπνηαδήπνηε ζπκθσλία δελ είλαη κηα ζπκθσλία απιή, παίξλεη ηνλ ραξαθηήξα 

ζπκθσλεηηθνχ θαη θαηαηίζεηαη ζην Ξξσηνδηθείν θαη εθφζνλ δελ ηεξεζεί γίλεηαη 

ηίηινο εθηειεζηφο. Παο ην ιέσ δειαδή γηαηί δελ είλαη κηα αθαδεκατθή ζπδήηεζε 

πνπ ζπδεηάλε θάπνηνη άλζξσπνη θαη ιχλεηαη, απηφ ην πξάγκα, ε απνηχπσζε ηεο 
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ζπκθσλίαο πνπ ζα θάλνπλ ηα κέξε κφλνη ηνπο, κε ηνπο δηθεγφξνπο ηνπο θαη κε 

ηνλ δηακεζνιαβεηή, απηή ε ζπκθσλία ζα θαηαηεζεί ζην Ξξσηνδηθείν ηνπ 

Ξεηξαηά, ζην Ξξσηνδηθείν ηεο Αζήλαο, νπνπδήπνηε γίλεηαη ε δηακεζνιάβεζε θαη 

ακέζσο ζα κπνξεί λα είλαη ηίηινο εθηειεζηφο. Γειαδή κπνξψ εγψ απν ηε ζηηγκή 

πνπ  είκαη ν δηθεγφξνο ηεο κηαο πιεπξάο, λα ην πάξσ αληίγξαθν θαη λα ην 

θνηλνπνηήζσ κε δηθαζηηθφ επηκειεηή πξνθεηκέλνπ λα επηηχρσ ηελ εθπιήξσζε 

ηεο ζπκθσλίαο.  

 Αξα, ινηπφλ, έρνπκε κηα ελ δπλάκεη δηθαζηηθή απφθαζε. Θαηαιάβαηε; 

Δρνπκε κηα ελ δπλάκεη δηθαζηηθή απφθαζε. Θαη ην θφζηνο είλαη ειάρηζην ζε 

ζρέζε κε ηελ...  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα μεθηλήζνπκε λα θάλνπκε εξσηήζεηο;  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Ν,ηη ζέιεηε.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δάλ έρσ κηα δηαθνξά εγψ κε ηνλ δηεπζπληή θαη δελ ηα έρνπκε 

βξεη, ηφηε πάκε ζηα δηθαζηήξηα; 'Ζ θη αλ ηα βξνχκε θαη δελ κε ηθαλνπνηήζεη 

κεηά, πψο ζα εμαζθαιηζηψ εγψ;  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Αλ ε απαίηεζε έρεη νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα θαη έρεη 

απνηππσζεί ζε κία ζπκθσλία, απηή ε ζπκθσλία ζα πάεη ζην Ξξσηνδηθείν. Δάλ 

δελ πιεξψζεη ν δηεπζπληήο ζαο ζα πάξεηο ηελ απφθαζε απηή θαη ζα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ δηαηαγή πιεξσκήο. Βεβαίσο, έρεη εθηειεζηφηεηα, είλαη απηφ 

πνπ είπα φηη έρεη εθηειεζηφηεηα. Γειαδή δεκνζηεχεηαη, έρεηε ηνλ αξηζκφ, 

έρνπκε δεκνζηεχζεη ήδε ζηνλ Ξεηξαηά 10 δηακεζνιαβήζεηο, έηζη; Δρεη αξηζκφ 

απφθαζεο ηνπ ηάδε έηνπο, ηελ παίξλεηο ηελ απφθαζε θαη γίλεηαη ηίηινο 

εθηειεζηφο ελ νλφκαηη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ηελ θνηλνπνηείο κε ηνλ δηθαζηηθφ 

επηκειεηή πξνθεηκέλνπ λα ππνρξεψζεηο ηνλ δηεπζπληή λα πιεξψζεη απηά θαη η' 

άιια. Γη' απηφ ιέσ δελ είλαη κηα δηαδηθαζία, είλαη κηα παξάπιεπξε δηαδηθαζία ε 

νπνία ιχλεη πξνβιήκαηα ρσξίο λα αλαγθαζηείο λα παο ζηελ πφξηα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ θαη ρσξίο απφ ηε κία δίθε λα αλνίγεηο άιιεο πέληε.  
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ΤΜΒΟΤΛΟ: Ρα απνηειέζκαηα ζα είλαη θαη πνιχ γξήγνξα. 

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Κηιάκε φηη κηα δηακεζνιάβεζε κπνξεί λα γίλεη ζε 24 ψξεο. 

Κπνξεί λα γίλεη φκσο θαη ζε 5 ψξεο θαη ζε 1 ψξα. Αξθεί λα έρεη θάλεη ζσζηή 

πξνεηνηκαζία ν δηακεζνιαβεηήο. Ν δηακεζνιαβεηήο ζέιεη κηα ελεκέξσζε απφ 

ηηο δχν πιεπξέο γηα 3-4 ψξεο, λα έρεη δχν ψξεο ν θαζέλαο, ηξεηο ψξεο αλάινγα 

ηη ζα απαηηεζεί θαη ζα θάηζεη κεηά ζα ζαο θαιέζεη θαη ηηο δχν πιεπξέο, ζα 

θάηζεη ζην ηξαπέδη θαη ζ' αξρίζεη λα ιέεη ν έλαο απφ 'δσ θαη ν άιινο απφ 'θεη ηα 

δηθά ηνπ πξάγκαηα. Θαη βεβαίσο αλ ρξεηαζηεί ζα θάλεη, ζα δηαθφςεη ηε 

ζπλεδξίαζε θαη ζα θάλεη εηδηθφηεξε ζπδήηεζε κε ηε κηα πιεπξά, ζα κεηαθέξεη, 

ζα θάλεη ξαληεβνχ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ ζα κεηαθέξεη πνηέ ηεο κηαο 

πιεπξάο ζηελ άιιε πιεπξά, έηζη; Αλ κεηαθέξεη θάηη ζα ην κεηαθέξεη πάληα κε 

ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο άιιεο πιεπξάο, ηελ ζπλαίλεζε. Θα ηα κεηαθέξεη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο άιιεο πιεπξάο, πνηέ δελ ζα θάλεη θάηη ην νπνίν ζα είλαη 

θαη ην δεχηεξν, ην βαζηθφ, δελ ζα είλαη εηο βάξνο ηεο κηαο πιεπξάο ή ηεο άιιεο.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ζ απφθαζε πνπ ζα βγάιεη ν κεζνιαβεηήο ζα είλαη... 

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Γελ βγάδεη απφθαζε ν δηακεζνιαβεηήο. Νπηε γλψκε. Ν 

δηακεζνιαβεηήο ζα θξνληίζεη λα απνηππσζεί απηφ πνπ ζα ζπκθσλήζνπλ ηα 

κέξε. Ν,ηη ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ ζπκθσλήζεηε ζα θχγεηε, ζα πάηε ζην θαιφ, 

κπνξεί λα μαλαγπξίζεηε κεηά απφ κηα βδνκάδα ή 10 κέξεο λα ην 

μαλαθνπβεληηάζεηε, απηά πνπ έρνπλ εηπσζεί μερληψληαη, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πνπζελά, ζε θαλέλα δηθαζηήξην, ζρίδνληαη, δελ ππάξρεη θακία ζεκείσζε θ.ιπ.. 

Δίλαη ειεχζεξε ε ππαλαρψξεζε, φπσο ειεχζεξε θαη ε επάλνδνο. Απιά δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη φια απηά πνπ εηπψζεθαλ. Θαη νχηε εζείο κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε απφ απηά πνπ αθνχζαηε, ηε γλψκε ηνπ άιινπ. Αιιηψο έρεηε 

επζχλεο πνηληθέο αλ ρξεζηκνπνηήζεηε θάηη απ' απηά.  

 Αιιε εξψηεζε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Ξάιιαο.  
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ΓΙΑΓΚΑ: Λα ξσηήζσ πξψηα; Ξφζνη έρνπλ εθπαηδεπζεί;  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Πηνλ Ξεηξαηά έρνπκε εθπαηδεχζεη γχξσ ζηνπο 400 θαη ζηελ 

Διιάδα, παλειιαδηθά είλαη 1.000.  

ΓΙΑΓΚΑ: Ξφζν δηαξθεί ε εθπαίδεπζε;  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Κηα βδνκάδα. Κηα βδνκάδα είλαη κηα βδνκάδα απν ην πξσί 

κέρξη ην βξάδπ. Ξεξίπνπ 40 ηφζεο ψξεο.  

ΓΙΑΓΚΑ: Θαη πφζεο πεξηπηψζεηο έρεηε εμεηάζεη ζηνλ Ξεηξαηά;  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Γέθα ζηνλ Ξεηξαηά.  

ΠΑΛΛΑ: Δηπρε φηαλ μεθίλεζε απηή ε ηζηνξία πξηλ απφ 3 ρξφληα θάπσο λα 

ζπκκεηάζρσ κε έλαλ ηξφπν ηέινο πάλησλ θαη πξαγκαηηθά ράξεθα πάξα πνιχ 

γηαηί είρα κηα εκπεηξία απφ απηφ θαη λφκηδα φηη ήηαλ αθξηβψο απηφ πνπ 

ρξεηαδφηαλ. Δηδηθά ηψξα κε ηελ θξίζε πνπ είπε ν Ξξφεδξνο είλαη αθφκα πην 

ζεκαληηθφ γηαηί ε θξίζε έρεη γελλήζεη κηα νιφθιεξε γεληά αλζξψπσλ πνπ 

ρξσζηάλε κε πνζά ησλ 1.000, 1.500 επξψ, πνπ αθξηβψο επεηδή απηά ηα πνζά 

είλαη αζχκθνξν λα ηα δηεθδηθήζεηο νη άιινη δελ ηα πιεξψλνπλ. Γειαδή ζέιεη 

θάηη πην light, θάηη πην γξήγνξν, κε ιηγφηεξα έμνδα ην νπνίν κπνξεί λα 

ζπκθσλεζεί. Δγψ είρα πξφζθαηα δχν παξαδείγκαηα, έλα ζεηηθφ θαη έλα 

αξλεηηθφ. Δλα ζεηηθφ, κηα ηζηνξία πνπ ζα έπξεπε λα πάσ ζηε Πθφπειν αο πνχκε 

γηα κηα ηζηνξία ησλ 1.200 επξψ, κφλν ηα έμνδα ήηαλ πεξηζζφηεξα ζπλ ηνπο 

δηθεγφξνπο, γηαηί εθεί έπξεπε λα δηθαζηεί θαη φηαλ πήξα ηειέθσλν ιχζεθε κηα 

παξεμήγεζε θαη κηα άιιε ηζηνξία πνπ ζεξλφηαλ κήλεο δηθαζηήξηα θαη είρακε 

πιεξψζεη πνιιαπιάζηα απφ ην πνζφ θαη ηειηθά αθφκα ηξαβηφκαζηε γηαηί απφ 

ηελ αξρή δελ ζπδεηήζακε.  

 Θέισ λα πσ ν ζεζκφο ηεο δηακεζνιάβεζεο ζηελ Δπξψπε είλαη πνιχ 

παιηφο. Δίρα ηελ εκπεηξία γηα 10 ρξφληα λα είκαη εθπξφζσπνο ησλ Διιεληθψλ 

Δπηκειεηεξίσλ ζην Γηεζλέο Δπηκειεηήξην, ην Γηεζλέο Δπηκειεηήξην ζην Ξαξίζη 
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είλαη έλαο ηεξάζηηνο νξγαληζκφο κε έμνδα εθαηνκκπξίσλ, ν νπνίνο βαζηθά ηα 

έζνδά ηνπ είλαη απφ ηε δηακεζνιάβεζε θαη είρα ηελ εκπεηξία λα ελεκεξσζψ φια 

απηά ηα ρξφληα απφ ην 2003 θαη κεηά πψο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κεγάιεο 

μέκπιεμαλ απφ αηέιεησηεο δηθαζηηθέο δηακάρεο ζε δηεζλέο επίπεδν, δελ ζέισ 

ηψξα λα πσ νλφκαηα, φπνηνο ζέιεη φκσο κπνξψ λα ηνπ πσ γηαηί δελ μέξσ αλ ν 

ίδηνο ζέιεη... Κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ράξε ζηε δηαδηθαζία ηνπ Γηεζλνχο 

Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζην Ξαξίζη κε απηή ηε δηαδηθαζία θαη βγήθαλ θαη νη 

δχν θεξδηζκέλνη θαη νη επηρεηξήζεηο απηέο κεγαινχξγεζαλ απφ 'θεη θαη κεηά ελψ 

ζα ήηαλ ζηα δηθαζηήξηα, πνπ μέξεηε ηψξα ηα έμνδα ηα δηεζλή.  

 Λνκίδσ είλαη αθξηβψο φ,ηη ρξεηάδεηαη απηή ηε ζηηγκή είλαη απηφο ν 

ζεζκφο. Θαη πξέπεη λα ηνλ εληζρχζνπκε φινη, είλαη θαη ζέκα δηθφ καο, δειαδή 

ησλ Δπηκειεηεξίσλ.  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Κε βνήζεζε πάξα πνιχ ε παξέκβαζε ηνπ θ. Ξάιια. Ρν 

γεγνλφο φηη ζηελ Ακεξηθή ην 75% ησλ ππνζέζεσλ ιχλνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

θάηη ζεκαίλεη. Πηελ Ακεξηθή. Ρν γεγνλφο φηη ζηε Γαιιία ην ίδην πξάγκα 

ζπκβαίλεη, είλαη θάηη. Γειαδή είλαη, είλαη άιινο θφζκνο, φινη απηνί είλαη άιινο 

θφζκνο θη εκείο είκαζηε άιινο θφζκνο; Γειαδή απηφ καο θαιχπηεη; Θαη πνιηηηθά 

θαη θνηλσληθά θαη λνκηθά θαη φπσο ζέιεηε βάιηε ην θαη νηθνγελεηαθά, θαιχπηεη 

θαλέλαλ λα ιέκε φηη απηνί είλαη άιινη θη εκείο άιινη; Δγψ δελ ην θαηαιαβαίλσ 

απηφ ην πξάγκα. Δρσ θηάζεη 57 ρξνλψλ, θάπνηε έιεγα εκείο είκαζηε ιίγν 

κεζνγεηαθνί, είκαζηε ιίγν έηζη, είκαζηε Διιελεο, είκαζηε πην έμππλνη, είκαζηε 

πην γάηνη... Απηφ ην πξάγκα καο θαιχπηεη; Γειαδή απηφ ην πξάγκα ην "εηδηθνχ 

θαζεζηψηνο" άλζξσπνη θαη θνηλσλία εμαθνινπζεί λα καο θαιχπηεη φηαλ πάκε 

ελάληηα ζηα ζπκθέξνληά καο θαζεκεξηλά; Γηαηί είκαζηε έηζη, γηαηί καο αξέζεη ην 

θνινθνηξσλέηθν, γηαηί καο αξέζεη ην πψο ην ιέλε; Γελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. 

Γειαδή πξέπεη λα δνχκε ηειηθά γηαηί πξνρσξήζαλε απηέο νη θνηλσλίεο; Γηαηί 

ειαθξχλαλε ηα θφζηε ηνπο ζε φια ηα επίπεδα ηα ειαθξχλαλε; Γηαηί δελ πάλε 
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ζηα δηθαζηήξηα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πάκε εκείο; Γηαηί δελ θάλνπλ κελχζεηο; 

Γηαηί εδψ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζέιεηο 150 επξψ γηα λα θάλεηο κήλπζε; Απηφ 

δελ ην θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη απεπζχλεηαη ζε ειηζίνπο; Κφλνλ νη ειίζηνη 

θάλνπλ κελχζεηο γηα εμχβξηζε θαη γηα μπινδαξκφ θαη γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη, 

γηα απεηιή.  

 Γειαδή, είλαη πξάγκαηα ηα νπνία ζαλ ιαφο πξέπεη λα έρνπκε κηα θίλεζε 

θαη δελ ηελ έρνπκε φια ηα ρξφληα. Κηιάσ ελάληηα ιίγν ζηε ζπληερλία, αιιά 

θαηαιάβεηέ ην, δειαδή θαη εζείο φηη είλαη κηα θαηάζηαζε ηελ νπνία δελ 

κπνξνχκε λα αλερφκαζηε κηα δσή ην ίδην πξάγκα. Ρα 150 δελ πάλε ζηνλ 

δηθεγφξν, πάλε ζην δηθαζηήξην, ηα νπνία δηθαζηήξηα δελ έρνπλ ραξηί πγείαο, 

έρεη ζεκαζία απηφ. Ινηπφλ, είλαη κεξηθά πξάγκαηα ηα νπνία είλαη ηξαγηθά. Γηαηί 

νη Γάιινη λα είλαη κπξνζηά, γηαηί νη Ηηαινί λα είλαη κπξνζηά; Νη Ηηαινί ην βάιαλε 

ππνρξεσηηθφ.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Γηα καο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί δελ έρνπκε ρξφλν, φινη καο. 

Θεξδίδνπκε θαη ρξφλν θαη ρξήκα.  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Βέβαηα, ηξνκεξφ πξάγκα λα θεξδίδεηο ρξφλν θαη ρξήκα θαη λα 

ιχλεηαη ε δηαθνξά ζνπ θαη λα κελ ηα ραιάο κε ηνλ άιινλ. Λα κελ ηα ραιάο, 

δειαδή λα κελ νδεγείζαη ζηε ξήμε ζε φια ηα επίπεδα. Δίλαη ζεκαληηθφ. Γειαδή 

λα κπνξείο λα μαλαζπλεξγαζηείο, λα κέλεη απηή ε δηαθνξά ζηνπο 4 ηνίρνπο. 

Ρέζζεξηο ηνίρνπο φηαλ ιέκε ζηελ θπξηνιεμία ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο. Γειαδή 

αθφκα θαη νη άλζξσπνη πνπ ζπκκεηέρνπλ έρνπλ ην ζχκθσλν εκπηζηνζχλεο. Γελ 

ζα πεη θνπβέληα θαλείο απ' απηνχο έμσ ηη έγηλε. πάξρνπλ άλζξσπνη εδψ πέξα 

θαη ππνζέζεηο πνπ ιπζήθαλε έηζη, πνπ αλ θαληαζηεί θαλείο απηνί γηαηί είλαη 

αγαπεκέλνη θαη ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ έηζη, απηφ πνπ είπε ν θ. Ξάιιαο είλαη 

κηα πξαγκαηηθφηεηα. Γειαδή εηαηξείεο κεγάιεο πνπ θηάζαλε ζην ζπκβηβαζκφ 

κέζα απφ ηε δηακεζνιάβεζε θαη θαλείο δελ έκαζε γηαηί, αλ είραλ θηάζεη ζε 

ζχγθξνπζε πνηέ. Γηαηί ην ιχζαλε ην πξφβιεκα ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο. Γελ 
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κηιάσ αο πνχκε γηα νηθνγέλεηεο κεγάιεο θαη γηα κεγάια πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά 

πνπ απφ ηα νηθνλνκηθά μεθηλάλε νη ξήμεηο ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ.  

 Δθείλν πνπ εκκέλσ δειαδή ζ' απηφ πνπ ιέσ είλαη φηη λα μεθχγνπκε απφ 

ηελ ηζηνξία φηη εκείο ζηελ Διιάδα είκαζηε θάηη δηαθνξεηηθφ θαη δελ κπνξνχκε 

λα πξνρσξήζνπκε ζε θάπνηα πξάγκαηα. Θαη δελ είλαη μελφθεξηνο. Απηφο ν 

ηξφπνο δελ είλαη μελφθεξηνο. Απηφ ην ιέσ θαη θιείλσ, είλαη απφ αξραηνηάησλ 

ρξφλσλ γηλφηαλ ζηελ Διιάδα ε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ, δειαδή θη απηφ εκείο ην έρνπκε εμάγεη γηα λα ηα πνχκε ηα 

πξάγκαηα, αιιά εκείο ην μεράζακε γηαηί κπήθακε ζε άιιε δηαδηθαζία πνπ 

έπξεπε λα επλνεζνχλ θάπνηεο ηάμεηο ζπγθεθξηκέλεο αλζξψπσλ θαη ζπκθέξνληα 

ζπγθεθξηκέλα. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Γειαδή ππάξρεη ηξφπνο λα ππνρξεψζεηο ηνλ αληίδηθν λα 

πξνζέιζεη ζηε δηακεζνιάβεζε;  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Νρη. Νρη.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Δ, ηφηε δελ έξρεηαη θαλείο. 

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Νρη, δελ ππάξρεη ηξφπνο λα ηνλ ππνρξεψζεηο αιιά φκσο...  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Γειαδή εγψ ζε κία αληηδηθία πνπ είκαη κε ηνλ ΝΙΞ ...  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Ρψξα ζηνλ ΝΙΞ εθπαηδεχνπκε φινπο ηνπο δηθεγφξνπο ηνπο, 

νπφηε είλαη θαιή πεξίνδνο.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Δγψ ηνπο θάιεζα λα έξζνπλ ζηε δηακεζνιάβεζε θαη δελ 

έξρνληαη. 

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Δίλαη θαιή πεξίνδνο λα ηνπο βάιεηο ζηε δηαδηθαζία.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Ξαξφηη ν ΝΙΞ είλαη απ' απηνχο πνπ ζηήξημαλ ην ζεζκφ ηεο 

δηακεζνιάβεζεο, παξ' φια απηά δελ έξρνληαη γηαηί ζνπ ιέεη αζ' ηνλ ηνλ 
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Θαλαθάθε λα πάεη ζηα δηθαζηήξηα, εγψ έρσ 15 δηθεγφξνπο, ν Θαλαθάθεο έρεη 

έλαλ, ζα δεηήζνπκε ...  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Δγψ ζνπ ιέσ λα επηδηψμεηο θαη ηψξα.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Αλ δελ βξεζεί έλαο ηξφπνο πνπ λα κπνξείο λα ηνλ ππνρξεψζεηο, 

πηζηεχσ φηη πνιχ δχζθνια... 

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Γελ κπνξείο. Ρψξα πξνζπαζνχκε λα πεξάζνπκε, απηφ λα 

απαληήζσ. Δθπγε ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, ήξζε ε θαηλνχξηα. Ζ θαηλνχξηα 

ινηπφλ ιέεη, δελ ιέεη αθφκα, πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηη ζα πεη. Νη δηαηάμεηο πνπ 

δψζακε ζε ζρέζε κε ηελ δηακεζνιάβεζε θαη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ζε νξηζκέλα 

αληηθείκελα. Ρα αληηθείκελα πνπ δψζακε, ζηελ χιε πνπ δψζακε ήηαλ, πξψηνλ, 

ην εκπνξηθφ, ζηηο εκπνξηθέο δηαθνξέο, άξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη κηα εκπνξηθή 

δηαθνξά λα πεξάζεη απφ εθεί, ζηηο νηθνγελεηαθέο, δειαδή δελ κπνξεί λα 

καιψλνπλ ηψξα κε ηελ επηθνηλσλία νη ζχδπγνη θαη λα κελ κπνξνχλ λα κελ ηελ 

βξνπλ ηελ επηθνηλσλία ζπδεηψληαο πφηε κπνξεί ν έλαο θαη πφηε κπνξεί ν άιινο 

θαη ηε δηαηξνθή πφζν κπνξεί λα πάξεη θαη πφζν κπνξεί λα δψζεη. Ρηο 

κηζζσηηθέο, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο ππνζέζεηο γεηηνλίαο. Δίλαη έλα θνκκάηη, έλα 

αληηθείκελν 4-5 θνκκάηηα απφ ην Αζηηθφ Γίθαην ηα νπνία κπνξείο λα πεηο φηη 

μεθηλάκε απφ απηά κε ππνρξεσηηθή δηακεζνιάβεζε. Αλ ηα θαηαθέξνπκε κε ηε 

λέα θπβέξλεζε, κε ην λέν πνπξγφ θαη πεξάζνπκε απηφ ην θνκκάηη, ζεκαίλεη 

φηη κπαίλεη πηα ν πνιίηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο. Απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ.  

ΓΙΑΓΚΑ: Θαη ε έλαξμε ηεο δηακεζνιάβεζεο κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ έλαλ θαη 

λα θιεζεί ή πξέπεη λα ππάξμεη ζπκθσλία. 

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Νρη, ζπκθσλνχλ θαη νη δχν νηη πξέπεη λα πάλε ζηε 

δηακεζνιάβεζε.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δρεη ζηεζεί απηφ ηψξα; Κπνξεί λα δνπιέςεη;  
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ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Ν Γηθεγνξηθφο Πχιινγνο Ξεηξαηά καδί κε ην Βηνκεραληθφ, καδί 

κε ην Βηνηερληθφ θαη καδί κε ην Δπαγγεικαηηθφ έρεη θάλεη ηνλ πξψην θνξέα ζηελ 

Διιάδα. Κεηά απφ εκάο αθνινχζεζαλ άιινη θνξείο. Ν θνξέαο απηφο έρεη 

ηδηφθηεηα γξαθεία, έρεη ηνλ ρψξν ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην ρψξν ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ζηελ νδφ Ξξαμηηέινπο ζε έλα πνιχ σξαίν αθίλεην ηνπ 

Ξεηξατθνχ Ππλδέζκνπ ην νπνίν ην αγφξαζε ν Γηθεγνξηθφο Πχιινγνο. Θαη εθεί 

έρεη φινπο ηνπο ρψξνπο φπσο ιέεη ην Ξ.Γ. δηακνξθσκέλνπο θαηά ηέηνην ηξφπν 

πνπ λα ληψζεη ν άιινο φηη είλαη ζε έλα ρψξν κφλνο ηνπ κε ην πξφβιεκά ηνπ 

ρσξίο λα αθνχλε, κεγάινη ηνίρνη θηφιαο γηα λα κελ αθνχλε νη απέμσ, θαη κπνξεί 

λα θνπβεληηάζεη θαη λα ιχζεη ηηο δηαθνξέο ηνπ εθεί κέζα.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ν κεζνιαβεηήο ζα είλαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη; 

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Αλάινγα ηε δηαθνξά κπνξεί λα είλαη θαη δεχηεξνο ν 

δηακεζνιαβεηήο. Αλάινγα ηε δηαθνξά, αλ είλαη πνιχ κεγάιε δηαθνξά θαη ζέιεη 

βνήζεηα ζηελ ππφζεζε, γηαηί ππάξρνπλ θαη ππνζέζεηο ηεξάζηηεο νη νπνίεο θαη 

ζέινπλ θαη ζπκβνχινπο κεξηθά πξάγκαηα, δειαδή λα έρεηο θαη ηερληθφ 

ζχκβνπιν γηα θάπνηα πξάγκαηα, δελ είλαη θάπνηεο απιέο ππνζέζεηο, κπνξείο λα 

έρεηο θαη δεχηεξν δηακεζνιαβεηή. 

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ρν θφζηνο;  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Ρν θφζηνο ην ειάρηζην πνπ νξίδεη ν λφκνο είλαη 100 επξψ ηελ 

ψξα ζην δηακεζνιαβεηή θαη βεβαίσο είλαη ην ειάρηζην πνπ νξίδεη, γηαηί κηα 

δηαθνξά πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επξψ θάλεη κηα 

ζπκθσλία ν δηακεζνιαβεηήο, φπσο θαη ν πειάηεο κε ην δηθεγφξν ηνπ γηα ηη 

ακνηβή ζα πάξεη γη' απηή ηελ ππφζεζε. Θαη απ' φ,ηη μέξεηε, ζηηο δηακεζνιαβήζεηο 

ζηελ Δπξψπε ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο κηιάκε γηα κεγάια θφζηε. Αιιά εκείο δελ 

κηιάκε γη' απηά, κηιάκε γηα ηα δηθά καο, μεθηλάκε κε ηα κηθξά θαη ηα ιίγα, 

πεξηκέλνπκε λα ηα πεξάζνπκε ζαλ...  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Γηα ηε θησρή Διιάδα κηιάκε. 
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ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Λαη, λαη, γηα ηε θησρή Διιάδα, θησρφηαηε Διιάδα απηή ηε 

ζηηγκή, λα ηελ πεξάζνπκε ζαλ αληίιεςε.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Θαη απν ηηο δχν πιεπξέο ζα πιεξσζεί ν δηακεζνιαβεηήο;  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Νρη, 100 επξψ ηελ ψξα παίξλεη. 100 επξψ ηελ ψξα ην 

ειάρηζην. Ρν ειάρηζην. Απηφ είλαη φκσο πνπ ιέεη ν λφκνο. Νηαλ είλαη κηα 

δηαθνξά πνπ ζα θιεζνχκε λα ηελ ιχζνπκε, ε νπνία αθνξά φκσο κεγάια πνζά, 

θάλεηο κηα εηδηθή ζπκθσλία. Θαη ηνλ δηθεγφξν αλ ηνλ πάξεηο καδί ζνπ ζα πάξεη 

ρξήκαηα ηα νπνία κπνξεί ην ειάρηζην... Ξψο ιέκε ζηα δηθαζηήξηα, λα ζαο 

εμεγήζσ, πψο ιέκε ζην δηθαζηήξην φηη έρνπκε ηελ πξνείζπξαμε ε νπνία ιέεη γηα 

λα παο ζην Κνλνκειέο ην ειάρηζην πνπ πιεξψλεηο είλαη 120-130 επξψ. Ν 

δηθεγφξνο πνηέ δελ παίξλεη 120 επξψ. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη δηθεγφξνο πνπ λα 

παίξλεη 120 επξψ ζην Κνλνκειέο. Απηφ είλαη ην γξακκάηην πξνείζπξαμεο. Δγψ, 

ιέεη, γηα λα πάσ ζην δηθαζηήξην ζέισ 300 επξψ. Πην Κνλνκειέο, ιέσ κηα ηηκή 

ελδεηθηηθή. πάξρεη θαη δηθεγφξνο πνπ παίξλεη 3.000 επξψ.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ζ ρξνλνρξέσζε απηε είλαη ζε ζπλεδξηάζεηο ή είλαη ζε θάζε 

ζπλνκηιία, ζε θάζε ηειέθσλν;  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Πε ζπλεδξηάζεηο θαη εθφζνλ βεβαίσο απνδείμεη ν άιινο - λαη, 

ζσζηή είλαη ε εξψηεζε. Αλ εγψ θάζεζα θαη αζρνιήζεθα κε απηή ηελ ηζηνξία, 

κνπ έθεξεο έλα παθέην απφ ηελ ππφζεζε κε ηνλ ΝΙΞ ηφζν θαη πξέπεη λα 

κειεηήζσ φια ηα δηαηάγκαηα απηά πνπ είλαη θ.ιπ. θαη ζα θάηζσ γη' απηφ κηα 

κέξα νιφθιεξε, ε, ζα πσ φηη εγψ απαζρνιήζεθα, έθαλα πξνεηνηκαζία γη' απηή 

ηελ ππφζεζε, γηαηί ε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο πξνθεηκέλνπ λα κελ θάλεηο 

ην ιάζνο ζηελ ηνπνζέηεζε, ζηελ θνπβέληα πνπ ζα πεηο ζηελ άιιε πιεπξά, ζην 

δηθεγφξν ηεο άιιεο πιεπξάο, λα ηνπ πεηο κηα ιέμε ε νπνία κπνξεί λα ηνλ 

πεηξάμεη, γηαηί νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηείο εηλαη ιέμεηο πνπ βιάπηνπλ, 

δεκηνπξγνχλ ρεκεία κεηαμχ ησλ πιεπξψλ. Γελ ρξεζηκνπνηείο ιέμεηο νχηε ηηο 

ιέμεηο ηηο λνκηθέο, νχηε παίδεηο φηη ν λφκνο ιέεη απηφ. Ακα πεηο ν λφκνο ιέεη 
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απηφ, ηειείσζε ε δηακεζνιάβεζε. Δζχ παίδεηο ζηηο παξπθέο ηνπ δηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Γεκηνπξγείο κηα ζπδήηεζε πάλσ, ρηίδεηο πάλσ, γχξσ γχξσ απ' 

απηφ ην πξάγκα. Νρη πνηνο έρεη δίθην, φρη πνηνο πξέπεη λα θεξδίζεη αιιά λα 

ληψζνπλ θαη νη δχν φηη απφ απηή ηελ ηζηνξία πξέπεη...  έηζη;  

 Αξα, ινηπφλ, ν ηξφπνο πνπ ζπδεηάο, πνπ επαλαθέξεηο ηε ζπδήηεζε, πνπ 

θάλεηο ην αζηείν, δεκηνπξγείο έλα θιίκα ρεκείαο κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ 

πξνθεηκέλνπ λα .... Βεβαίσο ζα ληψζεηο θαη ηελ θφληξα, ζα βγάιεη ν έλαο θάηη 

ζηνλ άιινλ ζίγνπξα, ζηελ αξρή φ,ηη έρεη λα πεη γηαηί αλ δελ ην βγάιεη θαη δελ 

εθηνλσζεί δελ πξνρσξάεη ε ηζηνξία. Γειαδή αλ ζα έξζεηο θαη ζα πεηο γηα ηνλ 

ΝΙΞ, ζα πεηο ηα ρίιηα κχξηα. Θα ηα πεηο. Γελ ζα ζνπ πεη θαλείο ηειείσζε, 

έθπγεο. Θαιά έθαλεο θαη ηα 'πεο. Απφ 'θεη θη έπεηηα είλαη ε επφκελε θνπβέληα. Ρν 

δηα ηαχηα πάκε κεηά, ζην δηα ηαχηα πάκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη ζε καο κία, ππάξρνπλ θάπνηεο ελνριήζεηο θαη ιέλε αλ 

έρνπκε κεηξψν δηακεζνιαβεηψλ.  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Δρνπκε κεηξψν δηακεζνιαβεηψλ. Θα βάιεηε ζην ιηλθ, ζην 

δηθφ ζαο ην ζάηη ην ιηλθ ηνπ ΘΔΓΗΞ θαη ζα πεγαίλεη ν άιινο λα ην βιέπεη απφ 

εθεί κέζα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ρξεηάδεηαη εκείο λα θάλνπκε θάηη άιιν. 

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Ρίπνηα, ηίπνηα. Ρν ιηλθ, φια θαη ηα ινηπά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ηζσο ζα πξέπεη λα θάλνπκε κηα ζπλάληεζε κε ηα ζσκαηεία εδψ.  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Δγψ, λαη, φπνηε ζέιεηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα θαιέζνπκε ηα ζσκαηεία θαη λα γίλεη κία ελεκέξσζε. (Γηάινγνη)  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Δγψ πεξηκέλσ απφ ηε δηθηά ζαο κεξηά πξφζθιεζε ν θαζέλαο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ λα κνπ πεη λα έξζσ λα κηιήζνπκε εθεί. Γελ κε πεηξάδεη, δελ κε 

ελνριεί θαζφινπ. Ηζα ίζα κε επραξηζηεί.  
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 Ινηπφλ, λα ζαο αθήζσ λα δνπιέςεηε, λα ζπλεδξηάζεηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. 

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Δπραξηζηψ εγψ πάξα πνιχ.  

ΠΑΛΛΑ: Ζζεια θάηη λα ξσηήζσ. Ζ πξψηε επαθή, εληάμεη, εγψ ζέισ λα ηα 

βξσ κε θάπνηνλ αιιά επεηδή είκαζηε ηζαθσκέλνη ηελ πξψηε επαθή, ην αίηεκα 

αο πνχκε κπνξεί λα ην θάλεη ν δηακεζνιαβεηήο;  

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Βεβαίσο, βεβαίσο. Θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη. Θαη ν δηθεγφξνο 

κπνξεί λα ην θάλεη. Ν δηθεγφξνο πνπ ζα ην θάλεη ζα πεη ζέισ λα πάκε ζηε 

δηακεζνιάβεζε, ζα πάξεη ηελ άιιε πιεπξά θαη ζα πεη, κπνξνχκε λα ην θάλνπκε 

απηφ; Δρσ δηαιέμεη θαη ηνλ ηάδε δηακεζνιαβεηή, ηνλ Αλδξηαλφ, ηνλ 

Θσλζηαληφπνπιν, ηνλ νπνηνλδήπνηε θαη ζέινπκε λα πάκε ζ' απηφλ λα θάλνπκε 

ηελ θνπβέληα καδί.  

ΠΑΛΛΑ: Δρεη ζεκαζία απηφ, γηαηί ζπάεη ... 

ΜΑΝΟΤΑΚΗ: Δίλαη ζεκαληηθφ. Παο επραξηζηψ πνιχ, ζαο εχρνκαη θαιή 

ζπλέρεηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θη εκείο επραξηζηνχκε πνιχ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 3ο Η.Γ. 

 

Γιαηύπωζη θέζεων από ηα μέλη ηοσ Γ.. ηοσ Β.Δ.Π. εν όψει ηης νέας 

διακσβέρνηζης. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα μεθηλήζνπκε ιηγάθη κε ην ζέκα πνπ έρνπκε, λα κηιήζνπκε γηα 

ηε δηαηχπσζε ζέζεσλ απφ ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ελ φςεη ηεο λέαο δηαθπβέξλεζεο. 

Γειαδή, εκείο ήδε θάλακε κηα επίζθεςε ζηνλ θ. Ιαθαδάλε θαη απηφο 

ελεκέξσζε ήζειε απφ καο, ήηαλ κηα εζηκνηππηθή επίζθεςε, βάιακε θάπνηα 

ζέκαηα, δελ πήξακε απαληήζεηο. Ρν ζέκα είλαη φηη απηή ηε ζηηγκή εκείο πξέπεη 

λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία σο ζχκβνπινη θαη σο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πιένλ 

λα πάξνπκε κηα ζέζε θαη λα δνχκε ηη κπνξνχκε πιένλ απφ απηή ηελ θπβέξλεζε 

λα δηεθδηθήζνπκε ή λα θεξδίζνπκε. Ρν ζέκα είλαη ηψξα φηη ε ζεκεξηλή εκέξα 

πάιη είλαη θξίζηκε, άιιε κηα κεξά, πηζηεχσ λα έρνπκε κηα ζεηηθή εμέιημε, λα κελ 

έρνπκε πξνβιήκαηα. 

 Ξάλησο, πξέπεη λα μεθηλήζνπκε θη εκείο ηψξα πιένλ λα δνχκε πψο αλά 

θιάδν, αλά δξαζηεξηφηεηα πψο ζα κπνξνχκε λα θηλεζνχκε, ηη ζα κπνξνχκε λα 

δηεθδηθήζνπκε, ιακβάλνληαο ππφςε φκσο ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

θαη απηή ηελ απαμίσζε πνπ ππάξρεη ηεο παξαγσγήο πιένλ ζηε ρψξα. Γειαδή, 

δελ μέξσ, δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλέλαο φηη απηή ηε ζηηγκή κηιάκε γηα φια 

ηα άιια, θαλέλαο δελ κηιάεη γηα παξαγσγή, θαλέλαο δελ κηιάεη φηη ε ρψξα 

κπνξεί λα μεθνιιήζεη κε δνπιεηά. Κηιάκε πάιη γηα ζπληαμηνχρνπο, κηιάκε πάιη 

πψο ζα παίξλνπκε ζπληάμεηο, απηφ καο ελδηαθέξεη ζηε ρψξα. Πήκεξα ην πψο ζα 

μαλαμεθηλήζεη λα πάξεη κπξνζηά ν παξαγσγηθφο ηζηφο, πψο ζα μαλαμεθηλήζεη λα 

δνπιέςεη, πψο ζα κπνξνχκε εκείο φινη λα απαζρνιήζνπκε αθφκα έλα δχν 

άηνκα γηα λα θαηαπνιεκήζνπκε ηελ αλεξγία, κε φια απηά δελ αζρνιείηαη 

θαλέλαο. Νια ηα θαλάιηα, φινη, νη πάληεο δελ αζρνινχληαη. Δίκαζηε κφλνη καο 

πάιη εκείο πξέπεη λα αζρνιεζνχκε πνπ πξέπεη λα παξάγνπκε. Κηα δσή γξαθηθνί 

είκαζηε, κηα δσή κεηνςεθία είκαζηε, έηζη θη αιιηψο ζα ζπλερίδεηαη αθφκα ην ίδην 

ηξνπάξην. Αιιά ηνπιάρηζηνλ ηψξα λα βγνχκε θαη λα ηνπο πνχκε, γηαηί εκείο 

θάλακε κηα ζπλάληεζε ζην Δπαγγεικαηηθφ, ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην θαη 

ην Βηνηερληθφ θαιέζακε ην θνκκάηη ηνπ ΠΟΗΕΑ πξνεθινγηθά, δεζκεχζεθαλ γηα 

θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζα ζηεξίμνπλ 
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ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζα δνχκε θη απηνί πάιη ηη ζα πνπλ. Ζηαλ θαη ν θ. 

Θαλαθάθεο εθεί, ήηαλ ν θ. Θσλζηαληφπνπινο. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Πηνλ πνπξγφ ήηαλ θαζαξά κηα ελεκεξσηηθή επίζθεςε, μεθηλήζακε έλα 

ξαληεβνχ εζηκνηππηθά θηφιαο, ηνπ είπακε θάπνηα πξάγκαηα, ηνπ ζέζακε ηηο 

ζέζεηο καο πνπ έρνπκε ρξφληα σο Δπηκειεηήξην, ηηο βαζηθέο ζέζεηο πνπ ιέκε ζε 

φινπο. Ρν ζέκα είλαη φηη δελ πήξακε θακία απάληεζε, είπακε φηη ζα 

ζπλαληεζνχκε θαη ζην κέιινλ λα πξνρσξήζνπκε θαη ην θνκκάηη ην αγξνηηθφ, 

ηνπ ζέζακε απηή ηελ πξφηαζε πνπ είρακε θάλεη, πνπ είλαη εδψ ν θ. Σαιφθηεο, 

είρακε θάλεη ηελ πξφηαζε γηα νξεηλέο, εκηνξεηλέο πεξηνρέο γηα λα κπνπλ νη 

πεξηνρέο Αηηηθήο ζηα leader γηα λα ππάξρεη ε κεηαπνίεζε, λα δεκηνπξγεζνχλ 

βηνηερλίεο πνπ αθνξνχλ εκάο, κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ, λα κπνπλ ζε 

δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ζε φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα γηαηί έρεη πέζεη ην θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα ζηελ Αηηηθή, δελ είλαη φπσο ήηαλ παιηά θαη πξέπεη λα θχγεη 

απηφ.  

 Κεηά κηιήζακε γηα ηελ ελέξγεηα, απηφ πνπ έρεη ζέζεη κε ηνλ θ. 

Ξαπακαλψιε πνπ είρακε ζέζεη ηφζν θαηξφ θαη ην ΔΡΚΔΑΟ απηφ πνπ 

πιεξψλνπκε ην θφζηνο ην παξαπάλσ γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, απηή 

ηε δηαθνξά ην μαλαιέσ θαη πάιη ην ΔΡΚΔΑΟ άκα δείηε ηνπο ινγαξηαζκνχο ζαο 

είλαη απηφ, δειαδή αγνξάδεη ε ΓΔΖ 45 ιεπηά ηελ θηινβαηψξα, ηελ πνπιάεη 20, 

ηα ππφινηπα 25 ιεπηά ηε δηαθνξά ηελ πιεξψλνπκε εκείο. Θαη νη κεγάιεο 

βηνκεραλίεο απαιιάρηεθαλ απ' απηφ, νη κηθξέο ζπλερίδνπλ θαη ην πιεξψλνπλ 

απηφ ην ραξάηζη, γηαηί είλαη ραξάηζη. Δρεη ηεζεί απφ ην Δπηκειεηήξηφ καο θαη ην 

ιέσ απηφ γηαηί είλαη, κε ηνλ θ. Ξαπακαλψιε έρνπκε θαη εδψ είρε έξζεη ν 

πνπξγφο ν Ξαπαγεσξγίνπ, είρακε πάεη ζηε ΟΑΔ, παληνχ, είρακε θηλεζεί πάξα 

πνιχ, φινη ην μέξαλε, ην βιέπαλε φηη είλαη άδηθν αιιά δπζηπρψο δελ έρεη γίλεη 

αθφκα ηίπνηα θαη ζπλερίδεηαη απηφ ην ραξάηζη, θνηηάρηε ην ζην ινγαξηαζκφ.  
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 Πήκεξα αθνχζηεθε φηη θαη ην θπζηθφ αέξην είλαη ην πην αθξηβφ έρνπκε 

ζηελ Δπξψπε. Πήκεξα βγήθε απηφ, καδί κε ηε Πνπεδία. Δρνπκε ην πην αθξηβφ 

θπζηθφ αέξην ζηελ Δπξψπε. Κνλνπσιηαθή επηρείξεζε θη απηή ε ΓΔΞΑ, θξαηηθή, 

έρεη ην αθξηβφηεξν. Γηαηί αλαζεκαηίδνπκε θη εκάο ηνπο ηδηψηεο ηνπο ίδηνπο 

δειαδή, αλαζεκαηηδφκαζηε θαη κεηαμχ καο.  

 Δγψ ζέισ λα αλνίμνπκε έλα δηάινγν, λα αλνίμνπκε κία θνπβέληα λα 

μεθηλήζνπκε λα δνχκε, ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ μέξνπκε. Λα κε ιέκε ηα ίδηα θαη 

ηα ίδηα. Απηφ πνπ πξέπεη λα πνχκε είλαη ηη πξέπεη λα γίλεη. Γειαδή, εγψ ηη 

πηζηεχσ θαη πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζέζε καο: 

 Κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Γελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά. Γελ μέξσ 

ηη ζα θάλνπλ, ήδε ηα Ρακεία ηνπο είλαη θνπληαξηζκέλα, δελ αληέρνπκε άιιν. 

Γειαδή δελ κπνξεί απηή ηε ζηηγκή κηα επηρείξεζε λα πιεξψλεη ηέηνην πνζφ. Λα 

ζηακαηήζεη απηφ ην παξακχζη ηα 700 επξψ πνπ παίξλεη ν εξγαδφκελνο. Ν 

εξγαδφκελνο παίξλεη 700 επξψ ζην παληειφλη ηνπ. Ζ επηρείξεζε ηνλ πιεξψλεη 

1.500. Λα ηνπ δίλνπκε ηα 1.500, λα ιέεη φηη παίξλεη 1.500 θαη λα πάεη λα 

πιεξψζεη απηφο. Δκείο ηα πιεξψλνπκε. Γνπιεχεη 11 κήλεο, πιεξψλεηαη 14. 

Γειαδή βγαίλνπλ παληνχ φινη θαη ιέλε ν εξγαδφκελνο παίξλεη 700 επξψ. Ξαίξλεη 

700 επξψ; 1.500 παίξλεη. Απηά παίξλεη. Γειαδή ζε κηα επηρείξεζε, ε επηρείξεζε 

πιεξψλεη 1.500. Απηφ είλαη ην θφζηνο.  

ΠΑΛΛΑ: 103% είλαη ην θφζηνο θάζε εξγαδφκελνπ κεηξεκέλν κε ιεπηνκέξεηα. 

Ν,ηη παίξλεη 103%... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, είλαη ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αλνηρηνχλ, πξέπεη λα 

εηπσζνχλ. Δίλαη ζέκαηα ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή δελ είκαζηε ελάληηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, εγψ πηζηεχσ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ καο δελ έρνπκε κεηψζεη, 

εγψ πξνζσπηθά ζηελ επηρείξεζή κνπ δελ έρσ κεηψζεη. Θαη ν θ. 

Θσλζηαληφπνπινο πνπ μέξσ δελ έρεη κεηψζεη. Δζείο πάιη... δελ έρνπκε κεηψζεη, 

δελ έρνπκε θάλεη κεηψζεηο εκείο. Γειαδή, πξαγκαηηθά γηαηί είκαζηε κηθξέο 
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επηρεηξήζεηο, είκαζηε κε ην πξνζσπηθφ καο είκαζηε θίινη, ην ιέσ ζε ζαο θ. 

Θπξηαθίδε, κε ην πξνζσπηθφ καο είκαζηε... δειαδή έρνπκε δεζκνχο πιένλ 

νηθνγελεηαθνχο, θνπκπάξνη, θίινη, θάζε κέξα έρνπλ κεγαιψζεη καδί καο, δελ 

ηνικάο λα ηνπ θφςεηο ρξήκαηα.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ξξφεδξε, εδψ ηνπο δηψμακε ην πξνζσπηθφ, ηη ιεο δελ έρνπκε 

θφςεη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξνιινί δελ δηψμαλε. (Γηάινγνη εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Ινηπφλ, κηιάκε ηψξα πιένλ πξέπεη λα βάινπκε ζέζεηο θαη ζέκαηα πνπ λα 

είλαη πξαθηηθά θαη λα κπνξνχκε πιένλ λα δηεθδηθήζνπκε ζνβαξά. Γειαδή εγψ 

πηζηεχσ φηη ε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη 

αθφκα θαη ν 13νο κηζζφο δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί 13νο κηζζφο. 12 λαη, 13νο, 14νο 

δελ θαηαιαβαίλσ. Γελ αληέρνπκε άιιν νη επηρεηξήζεηο, θιείζακε. Κείλακε 100 

επηρεηξήζεηο. Αλ ζέινπκε λα ηηο θιείζνπκε, λα ηηο απνηειεηψζνπκε θη απηέο, αο 

ην θάλνπκε. Γελ ππάξρεη ηψξα πιένλ ιφγνο λα ππάξρνπλ. Δθαηφ κείλαλε!  

ΠΑΛΛΑ: Κείσζε ησλ θφξσλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κείσζε ησλ θφξσλ ην ιέκε θαη ην μαλαιέκε. Ρν ζέκα είλαη φηη 

απηή ηε ζηηγκή φκσο...  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Θαη φζνλ αθνξά ηνλ ΝΑΔΔ γηα λα κεηψζνπκε θαη ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέισ λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά, λα κηιήζεηο, λα πάξεηο ην ιφγν. 

Δγψ ζέισ λα μεθηλήζεη, λα αλνίμεη ν δηάινγνο θαη ζηγά ζηγά κε ηελ θνπβέληα ζα 

πξνρσξήζνπκε. Ξνηνο ζέιεη ην ιφγν πξψηνο. θα Κπνχηζε, ειάηε. 

ΜΠΟΤΣΗ: Ζζεια λα αλαθεξζψ γηα ηα αζθάιηζηξα φζνλ αθνξά ηνλ ΝΑΔΔ. Λα 

κεησζνχλ θαηά ην ήκηζπ νη εηζθνξέο - φρη ιάζνο. Νη ηφθνη ηέινο πάλησλ,  ηα 

πξφζηηκα λαη. Αιιά λα αθαηξέζνπλ θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ηελ 

νπνία δελ ηελ είρακε ηφζν θαηξφ πνπ δελ ήκαζηαλ αζθαιηζκέλνη. Λα κεησζεί 
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βέβαηα ε θνξνινγία φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο θνξνινγίαο θαη λα, επεηδή ηψξα 

βιέπσ ππάξρεη θη έλα θπλήγη ζην ζέκα ησλ απνδείμεσλ πάιη, λα ππάξρνπλ θαη 

θάπνηα θίλεηξα θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ θάπνηεο 

ειαθξχλζεηο φηαλ θφβνπλ, φηαλ ηέινο πάλησλ ηα δειψλνπλ φια. Ρψξα φια 

πξέπεη λα ηα δειψλνπκε βέβαηα, απιψο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θάπνηεο 

ειαθξχλζεηο γεληθψο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ θνξνινγία. Λαη, εληάμεη off the 

record. Απηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Ξάιιαο. 

ΠΑΛΛΑ: θ. Ξξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, λνκίδσ φηη είλαη θαηξφο λα 

αλαζθνπκπσζνχκε, λα θάλνπκε έλα restart ζην Δπηκειεηήξην, Ξξφεδξε. Λνκίδσ 

φηη είλαη θαηξφο λα θάλνπκε έλα restart ζην Δπηκειεηήξην γηαηί ηα πξάγκαηα 

έρνπλ θηάζεη, θάπνηνη ιέλε ην καραίξη ζην θφθθαιν αιιά είλαη ην θφθθαιν ησλ 

άιισλ, φρη ην δηθφ ηνπο. Ρέινο πάλησλ, ηα πξάγκαηα είλαη εμαηξεηηθά 

επηθίλδπλα. Λνκίδακε φινη φηη είρακε κπεη ηέινο πάλησλ κε ρηιηάδεο ζπζίεο ζε 

έλα δξφκν, βιέπσ λα αλαθπθιψλνληαη πάιη ηα ίδηα πξάγκαηα, ψξεο ψξεο λνκίδσ 

φηη φιε απηή ε δσή αο πνχκε, 30 ρξφληα κπια κπια εδψ ζπδεηάκε γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, λνκίδσ ζαλ λα μαλαγπξλάκε 

αθφκα ζηελ δεθαεηία ηνπ '80 πνπ νη επηρεηξήζεηο ήηαλ ν ερζξφο, ηέηνηα 

πξάγκαηα βιέπσ. Νηη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία είλαη θάηη πνιχ θαθφ θαη φινη 

πξέπεη λα πάλε ζην θξάηνο θαη φ,ηη γίλεη πξέπεη λα θάλεη ην θξάηνο λα κνηξάδεη 

αθφκα θαη ζπζζίηηα λα ηατδεη ηνλ θφζκν θαη λα ηνλ ζηεγάδεη. Αηζζάλνκαη δειαδή 

ζαλ λα ππάξρεη κηα ήηηα, ξε παηδί κνπ, φιεο ηεο γεληάο καο. Γειαδή φινη 

πηζηέςακε φηη απηή ε ρψξα κπνξεί λα γίλεη θάηη άιιν ζηγά ζηγά, φινη πηζηέςακε 

ζε έλα κεγάιν εγρείξεκα πνπ ιέγεηαη Δλσκέλε Δπξψπε, επξψ θ.ιπ., ληψζσ 

δειαδή κηα απνγνήηεπζε ψξεο ψξεο θαη ιέσ ηψξα ζηα 60 κνπ ζρεδφλ 

μαλαγπξλάκε πάιη θαη ζπδεηάκε πξάγκαηα πνπ δελ ζπδεηηνχληαη ζε θαλέλα 

κέξνο ηνπ θφζκνπ, ζηελ Διιάδα ζπδεηηνχληαη κφλνλ. Νια ζεσξνχληαη ιπκέλα 
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αο πνχκε, ηη ζεκαίλεη θξάηνο, ηη ζεκαίλεη... Αλ κπνξεί ην θξάηνο λα θάλεη 

επηρείξεζε, αλ πξέπεη λα ππάξρνπλ κεγάια θξαηηθά κνλνπψιηα. Κε ηα ρίιηα 

δφξηα γίλαλε θάπνηεο ζεζκηθέο αιιαγέο θαη ηψξα απηέο θηλδπλεχνπλ. Ρέινο 

πάλησλ, ζην δηα ηαχηα, ηψξα δελ ζα θάλνπκε πνιηηηθή ζπδήηεζε εδψ. 

 Ξξφεδξε, λνκίδσ φηη πξέπεη θη εζχ λα πάξεηο κηα πξσηνβνπιία ην 

Δπηκειεηήξην λα αλαζθνπκπσζεί κε πνηα έλλνηα. Λα θάηζνπκε θάησ θαη λα 

γξάςνπκε ηα αηηήκαηα. Νρη φκσο γεληθά αηηήκαηα, πξέπεη λα γξάςνπκε 

ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα. Ρν αίηεκα αο πνχκε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

είλαη ζπγθεθξηκέλν. Κπξάβν, απηφ αθξηβψο. Γειαδή ππάξρνπλ, εγψ αο πνχκε 

κπνξψ απηή ηε ζηηγκή λα πσ δέθα πνιχ ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα πνπ έρνπλ βγεη 

φια απηά ηα ρξφληα. Θάπνηα ζηηγκή θάλεθε φηη κπνξνχκε λα ηα πιεζηάζνπκε, 

φπσο είλαη αο πνχκε ην αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ γηα ηηο επελδχζεηο. Ρν ζέκα 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Δίλαη δέθα ηέηνηα δεηήκαηα. Λα θάλνπκε κηα 

επηηξνπή, Ξξφεδξε, πνιχ ζχληνκα, δειαδή ηξεηο άλζξσπνη, λα θάηζνπκε λα ηα 

θαηαγξάςνπκε θαη κεηά κε απηά λα βάινπκε έλα πξφγξακκα. Λα πνχκε, ηη ιέκε 

γη' απηφ; Απηφ, ην λνχκεξν 1. Ρν ιέκε αθφκα πην ζπγθεθξηκέλν κε φιε απηή ηελ 

πείξα θαη θσλάδνπκε ηνλ αληίζηνηρν παξάγνληα, ηψξα ππνηίζεηαη ζα έξρνληαη. 

Ρφζα ρξφληα δελ εξρφληνπζαλ γηαηί θνβφληνπζαλ φηη ζα έξζνπλ εδψ θάπνηνη 

θαη ζα ηνπο πεηάλε αο πνχκε ληνκάηεο. Ρψξα θαληάδνκαη νηη ζα έξρνληαη. Γελ 

θνβνχληαη. Θαη λα ηνπο πνχκε, γηαηί επεηδή γλσξίδσ απφ ηε λέα δηαθπβέξλεζε 

πνιινχο αλζξψπνπο πνπ είκαζηε ρξφληα θίινη, ζπλνκήιηθνη, έρνπκε 

ζπλεξγαζηεί, ζέινπλ γηαηί δελ έρνπλ θαη εκπεηξία αο πνχκε πψο δνπιεχνπκε 

εκείο. Δίλαη ιίγν αο πνχκε ησλ γξαθείσλ. Λα ηνπο πνχκε κεξηθά πξάγκαηα. 

 Δγψ κίιεζα κε δηθηά κνπ πξσηνβνπιία κε παιηνχο θίινπο φπσο αο πνχκε 

ηνλ Γαβξίιε, ζα θνηηάμσ λα δσ ηνλ Γξαγαζάθε θαη θάπνηνπο άιινπο εθεί 

θίινπο, ηνλ Ιαθαδάλε πνπ είλαη θη απηφο θίινο δελ μέξσ, έρνπκε άιιε γιψζζα. 

Αξθεηνχο απφ απηνχο δειαδή πνπ είλαη ζπλνκήιηθνη, έρνπκε δνπιέςεη καδί 
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ρξφληα θαη ηνπο αγαπάσ θαη κ' αγαπάλε, αιιά δελ γίλεηαη πηα έηζη. Ρν 

Δπηκειεηήξην ζα θσλάδεη εδψ πνπξγφ, θππνπξγφ, Γξακκαηέα θνξηηθά θαη ζα 

βάδνπκε απηφ ην δήηεκα ζπγθεθξηκέλα. Λα θαηαιάβνπλ θη απηνί ηη ζεκαίλεη 

βηνηερλία, ηη ζεκαίλεη ηη ηξαβάκε εκείο αο πνχκε γηαηί πηα ε κεηαπνίεζε ζηελ 

Διιάδα είλαη είδνο πηα ππφ εμαθάληζε.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αιινο ζπλάδειθνο;  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Κπνξψ λα πσ θάηη απιφ; Δπεηδή απ' φ,ηη άθνπζα ζηελ 

ηειεφξαζε ηψξα πιένλ ηα έρνπλ βάιεη μαλά, εμ αξρήο πάιη κε ηνπο βηνηέρλεο 

φινπο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο θαη είλαη απηνί νη ερζξνί ηέινο πάλησλ ηνπ 

θξάηνπο πάιη πνπ θνξνδηαθεχγνπλ θαη έρνπλ πεη φηη ζα βάινπλ θαη ηδηψηεο 

ψζηε λα ηνπο παξαθνινπζνχλ θαη λα ηνπο θαηαγγέιινπλ. Θέισ λα πσ εκείο ηη 

ζέζε παίξλνπκε; Γειαδή ζα δεκηνπξγήζνπκε ραθηέδεο λένπο;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, θ. ζπλάδειθνη, πάξηε ην ιφγν. Ν θ. Θαλαθάθεο. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ-δηάινγνη) 

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Ππλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο. Θεσξψ φηη έρνπκε θαζπζηεξήζεη 

πάξα πνιχ λα θάλνπκε ην ζπκβνχιην απηφ πνπ γίλεηαη ζήκεξα, ζα έπξεπε λα ην 

έρνπκε θάλεη ηηο πξψηεο κέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ εθινγή ηεο λέαο 

θπβέξλεζεο, λα έρνπκε ζέζεη ηηο πξνηάζεηο καο απφ ηφηε θαη φρη ζήκεξα πνπ 

ήδε έρεη αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη θάπνηα θαηάζηαζε.  

 Ρν 3ν ζέκα κε ην 5ν πηζηεχσ φηη ζα έπξεπε λα ζπδεηεζνχλ καδί, αθνχ 

ζα πάεη ην Δπηκειεηήξην ηελ επίζθεςε ζηνλ πνπξγφ Ξαξαγσγηθήο - πήγαηε; 

Θα έπξεπε λα έρεηε κεηαθέξεη θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ εκείο δελ μέξνπκε πνηεο 

είλαη απηέο. 

 Ξξψηα απ' φια λα πσ φηη είλαη απνγνεηεπηηθή ε ζεκεξηλή καο παξνπζία. 

Πηφ ηξίην θάιεζκα πνπ ζα έπξεπε εδψ ζήκεξα λα είκαζηε 60, κεηά βίαο είκαζηε 
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20. Αλ ζεσξνχκε φηη ε θσλή ησλ 20 ζα κεηαηξέςεη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, 

δελ πάκε θαιά. Δίλαη απνγνεηεπηηθφ θαη θαίλεηαη φηη εκείο δελ δίλνπκε απηφ πνπ 

πξέπεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο, ζηα κέιε καο ψζηε λα ππθλψζνπλ ηηο ηάμεηο 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Ρν Δπηκειεηήξην είλαη αλαγθαηφηεηα. Ξξέπεη λα ζπλερίζεη λα 

ππάξρεη. Αιιά έλα Δπηκειεηήξην πνπ δελ πξνζθέξεη απηά πνπ ζέιεη ν θφζκνο 

ζα πειαγνδξνκεί. Ζ Γηνίθεζε πξέπεη λα αλαζθνπκπσζεί. Θαη λα ην πσ πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε Γηνηθνχζα πξέπεη λα αλαζθνπκπσζεί. Θαηά ηελ άπνςή κνπ ηα 

κέιε ηεο Γηνηθνχζαο είλαη άηνκα εθιεθηά, έλα έλα. Ηζσο ζα πξέπεη λα ζηαζνχλ 

ιίγν παξαπάλσ ζην έξγν πνπ πξέπεη λα επηηειέζνπλ ζ' απηφ ην Δπηκειεηήξην. 

Αλ ζπλερίζνπκε έηζη κεηά απφ δχν ηξεηο ζπλεδξηάζεηο ζα είκαζηε 5 θαη πην πνιχ 

ζα εξρφκαζηε γηα λα βιεπφκαζηε κεηαμχ καο θαη λα ραηξεηηφκαζηε.  

 Νη επνρέο είλαη πνιχ δχζθνιεο, πξέπεη λα παξάγνπκε έξγν. Θαη γηα λα 

παξάγνπκε έξγν πξέπεη λα έρνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα ην θάλνπκε θαη ηε δηάζεζε. 

Ρν ινηπφλ, δελ πξέπεη λα πάεη άιινο ρξφλνο ρακέλνο. Ξξέπεη φινη καο λα 

πξνζθέξνπκε ηα παξαπάλσ. Ν ηφπνο θαηαζηξέθεηαη, ε βηνηερλία 

θαηαζηξάθεθε, ε κηθξνκεζαία επηρείξεζε θαηαζηξάθεθε.  

 Κηιάκε γηα αθαίξεζε ηφθσλ θαη πξνζαπμήζεσλ πνπ είπε ε θπξία, γηα 

αθαίξεζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο, φια ζσζηά είλαη απηά θαη ηα έρνπκε πεη 

πάξα πνιιέο θνξέο. Ξξέπεη αλά θιάδν λα εμεηαζηεί ε θαηαβνιή ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, φρη ζπιιήβδελ γηα φινπο. Πηνλ δηθφ καο θιάδν ζηε 

λαππεγνεπηζθεπή πιεξψλνπκε 1.800 ην κήλα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εάλ 

δνπιέςεη θάπνηνο 24 εκέξεο. Γελ κπνξεί ν απνζεθάξηνο ηνπ Πθιαβελίηε λα 

παίξλεη 400 επξψ θη εγψ λα δίλσ γηα ηνλ εξγάηε ην κήλα 1.800 ην κήλα 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Θαη ν έλαο θαη ν άιινο ίδηα ζχληαμε ζα πάξνπλ, 400 

επξψ. Γελ παίξλεη θαλέλαο παξαπάλσ. Απηά ζα πάξνπλ φινη.  

 Ξξέπεη λα κηιήζνπκε γηα ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο εάλ θάπνηνο 

θαζπζηεξήζεη ηηο νθεηιέο πνπ ηξέρνπλ κε 2% ην κήλα πεξίπνπ, λα είλαη ν ηφθνο 
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ηξαπέδεο ζπλ κηα (1) κνλάδα. Λα είλαη πξάγκαηα ινγηθά, φρη ηα ηνθνγιπθηθά 

πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. Απηφ είλαη κηα θαηεχζπλζε πνπ κπνξνχκε θάηη λα 

πξνηείλνπκε.  

 Ρν δεηνχκελν γηα φινπο καο είλαη ε αλάπηπμε. Θαη ηδάκπα λα είλαη ην ΗΘΑ 

θαη λα κελ πιεξψλνπκε ΗΘΑ αλ δελ ππάξμεη αλάπηπμε πάιη θπιαθή ζα πάκε. 

Ξάιη ζα θιείζνπκε. Ρη έρνπκε λα πξνηείλνπκε γηα ηελ αλάπηπμε; Δίρακε έλαλ 

Ξεηξαηά πνπ ζηεξηδφηαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο. Κηα Διιάδα πνπ 

ζηεξηδφηαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο. Ιέεη ν άιινο θηηάρλνπκε απηνθίλεηα 

ζηνλ Βφιν αο πνχκε θαη δελ θηηάρλνπκε. Δ, αο κελ θηηάρλνπκε απηνθίλεηα, ξε 

παηδηά. Ζ Διιάδα πνηέ δελ πεξίκελε λα εηζπξάμεη, λα δήζεη απφ ηα απηνθίλεηα 

πνπ έθηηαρλε, απφ ην Ξφλπ ή απφ ηα Θνξφιια. Ζ Διιάδα ήηαλ 

θισζηνυθαληνπξγεία, ήηαλ ρπηήξηα, ήηαλ βπξζνδεςεία, ήηαλ κεηαπνίεζε, ήηαλ 

γεσξγία, ήηαλ θηελνηξνθία, κεραλνπξγεία, λαππεγνεπηζθεπή. Ζηαλ 

ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ε Διιάδα. Δ, ηα έρνπκε ράζεη φια. Καο ςήζαλε θάπνηε, 

βγάιακε ηηο ειηέο, ην κπακπάθη, ηνλ θαπλφ, βάιηε αβνθάληα θαη μέξσ 'γσ ηη 

ιέγαλε, παζηθιψξα αο πνχκε. Γελ έβαιε θαλέλαο, ζηα θαθελεία παίμαλε θαη ηηο 

επηδνηήζεηο, ηειείσζε ε ηζηνξία. Γελ έρνπκε ηίπνηα.  

 Θηελνηξνθία, πην πνιιά δψα έρνπκε ζηελ πφιε απ' φ,ηη έρνπκε ζηα 

ρσξηά. Ξξέπεη λα αιιάμεη απηή ε κνξθή. Ξξέπεη λα θάλνπκε πξνηάζεηο 

ζπγθεθξηκέλεο. Κπνξεί λα κελ είλαη ν θιάδνο καο ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία, 

ε αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ φκσο είλαη θαη γηα καο, είλαη γηα φινπο. Βεβαίσο έρεη πνπ 

έρεη πξνεθηάζεηο ζε καο. Αλ δελ δηακνξθψζνπκε ζνβαξέο, πγηείο πξνηάζεηο, 

γηαηί πξέπεη λα ηνπο ην δψζνπκε έηνηκν, λα ηνπο ην δψζνπκε έηνηκν 

λνκνζρέδην. Αλ δελ ηνπο ην δψζνπκε έηνηκν λνκνζρέδην θαλέλαο δελ ζα 

πξνρσξήζεη ηίπνηα. Θαη δελ είλαη απνηέιεζκα κηαο ζπλάληεζεο πνπ γίλεηαη ζηηο 

6 ην απφγεπκα γηα δπν ψξεο θαη ιέκε πάκε λα θχγνπκε. Νη πξνηάζεηο καο 

πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα κηαο κεγάιεο εξγαζίαο πνπ ζα γίλεη απφ ην κφληκν 
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πξνζσπηθφ θαη απφ ηα κέιε πνπ έρνπλ ηε δηάζεζε, πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ γηα λα δηακνξθψζνπκε πξνηάζεηο.  

 Βγαίλεη ν θ. Πθνπξιέηεο θαη ιέεη ζα επαλαθέξνπκε ηηο ζπκβάζεηο ηηο 

θιαδηθέο. Δηζη, ζπιιήβδελ φιεο ηηο ζπκβάζεηο; Ζ δηθή κνπ άπνςε είλαη λα 

πνχκε λαη ζην 751 πνπ ιέλε αιιά θαη ζπιιήβδελ θαη φιεο νη ζπκβάζεηο έηζη, δελ 

ζεκαίλεη φηη ήηαλ δίθαηεο ή είλαη ζήκεξα εθαξκνζηέεο κε ηελ ζεκεξηλή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηφπνπ. Δκείο ζηε Εψλε ην κεξνθάκαην ηνπ 10σξνπ 

ησλ 300 επξψ δελ είλαη αλεθηφ. Ρν λα ηηο επαλαθέξεη ν Πθνπξιέηεο ζα καο 

νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε απνηπρία. Θαη κηιάσ γηα καο γηαηί γηα ηνπο ππφινηπνπο 

θιάδνπο, αιιά εθεί πνπ γλσξίδσ θαιχηεξα. Λαη, ζηηο ζπκβάζεηο γηαηί ηίπνηα δελ 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη εάλ δελ μέξεηο φηη πξέπεη λα πιεξψζεηο ηφζα ην κήλα 

κηζζφ, ηφζα έλζεκα, ηφζα απηά θαη εθείλα θαη λα βγάιεηο θαη έλα θφζηνο 

παξαγσγήο. Αιιά πξέπεη φια απηά λα δηακνξθσζνχλ ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο πνπ 

δνχκε, ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηφπνπ, πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην ηη 

ήηαλ πξηλ 5 ρξφληα. Κε θαηλνχξηνπο φξνπο. Αιιά φηαλ ζνπ ιέεη επαλαθνξά 

ζπκβάζεσλ ιέεη φηη απηέο πνπ έιεηςαλ κε ηε κεηελέξγεηα ηηο επαλαθέξεη. Αξα, 

δελ θάλεηο ηίπνηα. Γεκηνπξγείο πάιη έλα πνιχ αθξηβφ θξάηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη παξαγσγηθήο ....  

 Ρν ινηπφλ, εδψ ζηα ηνπηθά απ' φ,ηη δηαβάδνπκε, αθνχκε, ζπλερίδνληαη νη 

δηαδηθαζίεο πψιεζεο ηνπ ιηκαληνχ. Γελ ζηακαηήζαλε. Απηφ είλαη έλα αγθάζη γηα 

ηνλ Ξεηξαηά. Ξξέπεη λα ην έρνπκε θαηά λνπ θαη λα δνχκε πψο ζα ην 

αληηκεησπίζνπκε ψζηε ην ιηκάλη λα κείλεη ζην ιαφ ηνπ Ξεηξαηά γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπ θαη λα κε ραζεί, λα κελ πάεη ζε θακία Cosco. Ξξέπεη λα 

ζθεθηνχκε θαη λα κηιήζνπκε γηα ηε θνξνινγία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ είλαη 35% ζπλ 10%-12% πνπ είλαη θαη ζηελ πξνζσπηθή δήισζε παο ζην 

45%-47%. Αλ θνξνινγείζαη κε 47% δελ κπνξείο λα αλαπηχμεηο ηίπνηα έηζη. Γηα 

ηνλ δηθφ καο θιάδν ε δηθή καο ε πξφηαζε, ζα ηελ δηαηππψζνπκε θαη ζα ηελ 
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θαηαζέζνπκε θαη ζην Δπηκειεηήξην, είλαη νξηδφληηα θνξνινγία θαη ζε 

εξγαδφκελνπο θαη ζε επηρεηξήζεηο 10%. Δίλαη εμαγσγηθφο ν θιάδνο 100%, έρεη 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαιιαγκαηνθφξα θαη γηα καο ε πξφηαζε είλαη 

ζπγθεθξηκέλε 10% γηα ηνλ θιάδν καο.  

 Θαιφ είλαη ζήκεξα λα θάλνπκε κηα πην γεληθή ζπδήηεζε αιιά πηζηεχσ φηη 

κεηά ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο πνπ ζα δηακνξθψζνπλ 

πξνηάζεηο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη ήξζε θαη ην θαηλνχξην θξνχην ην νπνίν ιέεη έθηαθηε εηζθνξά. 

Γελ μέξσ αλ αθνχγεηαη θη απηφ, δειαδή ζε καο πνπ έρνπκε ηειεηψζεη πιένλ 

πάκε θαη γηα έθηαθηε εηζθνξά. Γηα λα θξαηήζνπκε... (παξέκβαζε εθηφο 

κηθξνθψλνπ)  

 Ν θ. Θσλζηαληφπνπινο. 

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ππλάδειθνη, θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θα μεθηλήζσ 

απφ απηά πνπ είπε ν ζπλάδειθνο ν Βαζίιεο ν Θαλαθάθεο. Απηά πνπ ζπδεηάκε 

εδψ θαη 10 ρξφληα φζν είκαη ζην Δπηκειεηήξην, φια ηα αηηήκαηα φισλ ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο πνπ θαηαγξάθνληαη θαη απφ ηελ Θεληξηθή Δλσζε, φια 

απηά πνπ ιέκε εκείο ηα έρνπλ ήδε εθζέζεη ζηνπο πνπξγνχο θαη φρη κφλν. Ξαξ' 

φια ηαχηα, ηα ρξφληα απηά δελ θεξδίζακε ηίπνηα. Ρψξα είλαη ε κνλαδηθή 

επθαηξία πνπ έρεη αιιάμεη ε θπβέξλεζε λα κεηαθέξνπκε φια απηά ηα αηηήκαηα 

πνπ έρνπκε απφ ρξφληα, πηζηεχσ φηη απηνί έρνπλ δηάζεζε, είλαη πην θηινιατθνί, 

πηζαλφλ λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηά καο. Δδψ ρξεηάδεηαη κηα δξάζε, έλα ζρέδην, 

πξνθεηκέλνπ λα εθζέζνπκε φια απηά κήπσο θάηη θεξδίζνπκε. Απηή είλαη ε δηθή 

κνπ ε εθηίκεζε. Ρελ πξαγκαηηθφηεηα ιέκε, ηελ αιήζεηα. Δίλαη αιήζεηα φηη εκείο 

είκαζηε βηνηέρλεο. Γχν πξάγκαηα ζέινπκε: ζέινπκε ξεπζηφηεηα θαη ρακειφ 

θφζηνο ελέξγεηαο. Ρίπνηε άιιν. Γελ θνβφκαζηε ηίπνηε άιιν.  

 Αλ απηά ηα πξάγκαηα ηα δνπλ κε ζπκπάζεηα θαη καο ηα πξνζθέξνπλ ζα 

πάκε πάξα πνιχ θαιά. Θα έρνπκε ηεξάζηηα αλάπηπμε θαη ζα έρνπκε θαη 
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εμαγσγέο. Κπνξνχκε λα ην θάλνπκε. Ρψξα πνπ ην δνιάξην είλαη ζχκκαρφο καο 

πηζηεχσ φηη ζα πάκε πνιχ θαιχηεξα.  

 Ινηπφλ, ην κφλν ζρέδην πνπ πξέπεη λα θάλνπκε ηψξα φινη ζαλ νκάδα, 

ζαλ Δπηκειεηήξην, λα εθζέζνπκε πάιη ηα πξνβιήκαηα εθ λένπ θαη λα ηα 

κεηαθέξνπκε ζηνπο αξκνδίνπο. Ξηζηεχσ λα καο δνπλ κε ζπκπάζεηα. Απηε είλαη 

ε δηθή κνπ εθηίκεζε. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρψξα θάλνπκε κηα γεληθή θνπβέληα λα δνχκε. Αλ θάλνπκε ηηο 

επηηξνπέο απηέο, ζα κεηαθεξζνχλ απηέο νη πξνηάζεηο ζηηο επηηξνπέο.  

 Αιινο ζπλάδειθνο; Ν θ. Βξεηηάθνο. 

ΒΡΔΣΣΑΚΟ: Νια θαιά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: θ. Καζηνπδάθε. (Δθηφο κηθξνθψλνπ, δηάινγνη) 

 Ν θ. Καλσιάθνο; (Δθηφο κηθξνθψλνπ-δηάινγνη) 

 Ξέηξν, πεο θαη εζχ θάηη.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ, δελ έρεη θαηαγξαθεί) 

 Δγψ ήζεια ζην θνκκάηη ησλ δηεθδηθήζεσλ κηα εκπεηξία λα θαηαζέζσ. 

Ξξηλ απφ 20 ρξφληα πνπ ήκαζηαλ ζην ζσκαηείν ... ην ζέκα ηφηε ήηαλ κε ην 

πνπξγείν Δξγαζίαο ηα βαξέα αλζπγηεηλά ... Ινηπφλ, είρακε θαηαζέζεη 

πξνηάζεηο, είρακε πεη φηη είλαη άδηθν, δελ ππάξρνπλ βαξέα αλζπγηεηλά ζηελ 

Δπξσπατθή Δλσζε θη νια απηά ηα πξάγκαηα θαη καο είπε ηφηε ν ζχκβνπινο ηνπ 

πνπξγνχ, παηδηά, θνζηνινγήζηε ην, ηη ζα θνζηίζεη. Δκείο ηφηε ηέζζεξηο 

ηππνγξάθνη πνχ λα μέξακε λα θνζηνινγήζνπκε γηα φιν ηνλ θιάδν λα θάλνπκε 

ηέηνηα ηζηνξία ... Ιέεη, παηδηά, δελ γίλεηαη ηίπνηα αλ δελ κνπ ην θνζηνινγήζεηε. 

 Θέισ λα πσ φηη θαη νη πξνηάζεηο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε πξέπεη λα είλαη 

ηεθκεξησκέλεο. Απφ απηνχο αλ κπεη ην ζέκα ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ κέηξνπ, 

ιέκε ρακειά νη ζπληειεζηέο νη θνξνινγηθνί. Πνπ ιέεη ν άιινο, ηη θφζηνο ζα 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 9εο ΚΑΟΡΗΝ 2015  
 

  39 

έρεη; Γειαδή ζνπ θνξηψλεη κηα δνπιεηά πνπ πξέπεη λα ηελ θάλεη απηφο θαη είζαη 

κε δεκέλα ηα ρέξηα θαη είλαη εχθνιν λα μεθχγεη απφ ην αίηεκα ην δηθφ ζνπ.  

 Ρν δεχηεξν πνπ ήζεια λα πσ είλαη φηη γηα ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο, φζεο 

είλαη πγηείο επηρεηξήζεηο, ην πξφβιεκα δελ είλαη νχηε ε θνξνινγία νχηε... 

Γειαδή απηή ηε ζηηγκή απηφ πνπ βιέπσ εγψ είλαη νη καχξεο επηρεηξήζεηο. Νη 

επηρεηξήζεηο κε ραξηφληα ζηα ηδάκηα. Απηέο είλαη ην πξφβιεκα ην κεγάιν. Απηνί 

πνπ δνπιεχνπλ κε αλαζθάιηζηνπο εξγαδφκελνπο.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη είλαη πάξα πνιινί, λαη, βέβαηα. 

ΤΜΒΟΤΛΟ: Απηνί πνπ δελ πιεξψλνπλ πνηέ Δθνξία, πνπ δελ θφβνπλ πνηέ 

ηηκνιφγηα, απηνί είλαη ην πξφβιεκα.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ξνπ δελ ηνπο μέξεη θαλέλαο. 

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ρνπο μέξνπκε αιιά ζνπ ιέεη θαηαγγείιηε ηνπο. Ξψο ζα ηνπο 

θαηαγγείιεηο; ... λα θαηαγγέιισ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δνπιεχνπλ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν; Γελ γίλεηαη λα ηελ θάλσ εγψ απηή ηε δνπιεηά. Απηφ είλαη ην ζνβαξφ 

πξφβιεκα. Γειαδή ζα έξζεη ν έιεγρνο θαη δηθαίσο ζα έξζεη ζε κέλα, αιιά δελ 

πξφθεηηαη λα πάεη πνηέ ζ' απηφλ. Ξνηέ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηψξγν.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Γελ έρσ θάηη λα πσ. Ηζσο λα θάλνπκε κία αλάιπζε αλά θιάδν, 

αλά ηνκέα, λα βάινπκε φινη θάησ... (Γηάινγνη) 

ΜΟΤΣΑΚΑ: (εθηφο κηθξνθψλνπ, δελ έρεη θαηαγξαθεη θαζαξά) 

 Γηψξγν, ζνπ πήξα ην ιφγν. Ρειείσζε εζχ. Νηαλ βγήθαηε λέα δηνίθεζε 

καο βγάιαηε επηηξνπέο, δελ βγάιαηε; Κία θνξά, Ξξφεδξε, καο θσλάμαηε ζαλ 

ζσκαηείν θαη ήξζακε εκείο νη ειεθηξνιφγνη πξψηνη. Θνληεχνπκε λα ... κεζαχξην 

έρνπκε πάιη εθινγέο. Γελ είδα ηίπνηα απν ηηο επηηξνπέο. Ξξνρψξεζε θάηη; Καο 

μαλαθσλάμαηε; Ρίπνηα. Ξάιη επηηξνπέο, ηψξα πνπ ηειεηψλεη ε ζεηεία πάιη γηα 

επηηξνπέο ιέηε. Ξνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα, ρξφληα... Θαη μαθληθά βιέπσ ζε έλα 
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κήλα κέζα, ζα κε πνχλε θαη Ππξηδαίν ζε ιίγν, ζα ηα ιχζνπκε ηψξα. Καθάξη λα 

ηα ιχζεη ν ΠΟΗΕΑ αχξην ην πξσί θαη εγψ 28 θνξέο ζα ςεθίζσ ΠΟΗΕΑ, φρη κία. 

Αιιά λα ζνπ πσ ηψξα θάηη, Ξξφεδξε; Ρν θέξλεηο ηψξα, ζήκεξα, έλα ζέκα πνιχ 

ζνβαξφ, πνιχ ζνβαξφ, λα ην ζθεθηνχκε νινη θαη λα έξζνπκε ζην επνκελν 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δ, απηφ, κηα θνπβέληα θάλνπκε.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Αιιά ηηο πξνηάζεηο, νη επηηξνπέο πνπ έρεηε βγάιεη δελ ηηο 

ρξεζηκνπνηήζαηε πνηέ. Δγψ δελ ζπκάκαη λα έρνπκε μαλαθαιεζηεί. Κηα θνξά 

φηαλ πξσηνβγήθακε, ζαλ Γηνίθεζε πνπ βγήθαηε. Ρν ζπκάζηε θαη ήκαζηαλ νη 

πξψηνη πνπ ήξζακε. Καο μαλαθσλάμαηε; Κπήθαλε ζέκαηα; Δίρακε εκείο 

επαλεηιεκκέλσο έρνπκε ελνριήζεη, εγψ έρσ γίλεη γξαθηθφο εδψ πέξα. Γελ ζέισ 

λα γίλνκαη ζε θαζε ζπκβνχιην γξαθηθνο. Δρνπκε πνηέ μαλαέξζεη εδψ; Δρνπκε 

βάιεη θαλέλα ζέκα λα έξζνπκε εδψ; Ζξζακε εκείο, είπακε θάπνηα ζέκαηα. Θα ην 

μαλαζπδεηήζνπκε, ζα καδεπηνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε, έηζη δελ είλαη; Δδψ είλαη 

ηα πξαθηηθά, γπξίζηε πίζσ λα ηα ζπκεζείηε, ζηηο αξρέο ηεο ζεηείαο ζαο. Πην 

επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα βάινπκε ζέκαηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Αληηγφλε.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ, δελ έρεη θαηαγξαθεί θαζαξά) 

 Θα κνπ δψζεηε ιίγν πεξηζψξην λα εθθξάζνπκε... 

ΜΟΤΣΑΚΑ: Αιιά λα βάιεηε θαη ηηο επηηξνπέο λα δνπιέςνπλ. 

ΤΜΒΟΤΛΟ: Γηαηί αθνκα δελ έρνπκε δεη θαη απν ηε λέα θπβέξλεζε θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. Ρη ηειηθά, πνηα ζα είλαη ηα λέα κέηξα. Θέινπκε ιίγν γηα λα 

ζθεθηνχκε ηη πξνηάζεηο ζα γίλνπλ ζαλ Δπηκειεηήξην. Θάζε ζχκβνπινο κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη. Ξνιιέο είλαη νη πιεπξέο αιιά δελ έρεη μεθαζαξηζηεί θαη ην ηνπίν 

απν ηελ ίδηα ηελ θπβέξλεζε ηη, πνηνο είλαη ν ζηφρνο ηεο ηειηθά. Γελ έρεη 

μεθαζαξίζεη, δελ έρνπκε αθνχζεη. Ιέεη γηα ηα κέηξα ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο 
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λαη, αιιά είλαη πνιχ αφξηζηα. Βέβαηα πξηλ, πξέπεη λα γίλνπλ νη πξνηάζεηο πξηλ 

βγνπλ... Δίλαη πνιιά ηα ζέκαηα ηεο νηθνλνκίαο πνπ ... εδψ γχξσ ζε καο, πνπ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε πξνηάζεηο, είλαη πάξα πνιιά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Γηψξγν, έια. Ξξφεδξε, έια. Ξάξε ην ιφγν. Ληθνιαθάθεο. 

(Δθηνο κηθξνθψλνπ-δηάινγνη) 

 Κηράιε. 

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ρη λα πσ;  Δγψ πηζηεχσ φηη είλαη ην ζέκα ηεο θνξνινγίαο πξψηα 

απ' φια θαη εθηφο απηνχ δελ μέξσ αλ ζπκάζαη έθαλα κηα πξφηαζε ζην ... φηη ζα 

γηλφηαλ έλαο δηαρσξηζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ φζν αθνξά ην 

ζπληαμηνδνηηθφ θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Δκέλα ζήκεξα πνπ 

αδπλαηψ λα πιεξψζσ, φηαλ ιέσ εγψ ελλνψ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, δελ κε 

λνηάδεη ε ζχληαμε, ην ζπληαμηνδνηηθν, κε λνηάδεη λα πάσ ζε έλα γηαηξφ. Ρε 

ζχληαμε ζα ηε δσ κεζαχξην. Θαη ην δεχηεξν πνπ είρα πεη, πνπ είρα πξνηείλεη 

πάιη είλαη θάπνηνο πνπ αδπλαηεί λα πιεξψζεη λα κπνξεί λα θάλεη παχζε ζηνλ 

ΝΑΔΔ, ψζηε απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ πιεξψλσ κνπ δηαθφπηεη ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε λα κπνξψ λα θάλσ κηα παχζε λα κελ... θαη ην 

θεθάιαην λα κελ ηνθίδνληαη, νη εηζθνξέο λα κελ ηνθίδνληαη θαη λα κπνξψ λα 

παίξλσ αλάζα. Θη φηαλ ζα θαηαθέξσ εγψ λα αλαθάκςσ λα κπνξέζσ λα 

ζπλερίζσ. (Γηάινγνη) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη, Αληηγφλε.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Βαζηθφ ζέκα είλαη πψο ζα ζηαζνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη έρεη ζρέζε 

κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ηξάπεδεο, ηα θεθάιαηα θίλεζεο. Δίλαη έλα ζέκα. 

Γελ έρεη μεθαζαξίζεη αθφκα ην ηνπίν πνηα ζα είλαη ε ηαθηηθή θαη εκείο λα 

θάλνπκε κηα πξφηαζε ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζηαζνχλ νη επηρεηξήζεηο, λα έρνπλ 

θεθάιαηα θίλεζεο. Δίλαη έλα πνιχ ζνβαξφ. Θιείλνπλ αθκαίεο επηρεηξήζεηο, 

ςπρνξξαγνχλ γηαηί δελ δίδνληαη θεθάιαηα θίλεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο. Απηφ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη...  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Γεηα ζαο. θ. Ξξφεδξε, ζαο είρα ελεκεξψζεη θαη ηειεθσληθά, λα 

ελεκεξψζσ θαη ην Ξξνεδξείν θαη ηνπο ζπκβνχινπο φηη είρα πάξεη κέξνο ζην 

θάιεζκα πνπ είρε θάλεη ν Γήκαξρνο γηα ηε ζπδήηεζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Ξεηξαηά. Δίραλ έξζεη θνξείο απφ φιν ηνλ Ξεηξαηά, απφ δηάθνξα 

ζπκβνχιηα θαη ζπιιφγνπο. Δγηλε κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε, ζέζαλε πνιιά 

πξάγκαηα φινη θαη ζπδεηήζαλε, καο ελεκέξσζε, δελ μέξσ αλ ήξζε ζην 

Δπηκειεηήξην, ζην πξνζσπηθφ κνπ κέηι κνπ ήξζε ην εμήο: φηη εάλ ζέινπκε ηα 

πξαθηηθά κπνξνχκε λα ηα δεηήζνπκε απφ ηνλ Γήκν ηνπ Ξεηξαηά. Θα πξφηεηλα 

φηη ζα ήηαλ πνιχ θαιφ λα ηα πάξνπκε ηα πξαθηηθά νχησο ψζηε λα μέξνπκε ηνπ 

ρξφλνπ λα ηνπνζεηεζνχκε θαη αλάινγα. Απηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Γηα λα πσ ζέκα, γη' απηφ ήξζα εδψ πέξα, Ξξφεδξε, είλαη έλα 

ζνβαξφ ζέκα. Νια είλαη ζνβαξά φ,ηη έρνπκε πεη, κηα πνπ δίλεηαη ε επθαηξία ζηε 

ζπλάληεζε πνπ είρακε κε ηελ Ξεξηθέξεηα ηνπ Ξεηξαηά ζην Δπηκειεηήξην, ζηνλ 

Ζιεθηξηθφ, ζηνλ Θνξθίδε θάησ εθεί πέξα πνπ είρακε βξεζεί φια ηα 

Δπηκειεηήξηα, είρε έξζεη ηφηε θαη ε Ξεξηθεξεηάξρεο, ε θα Γνχξνπ. πάξρεη έλα 

ζέκα θαη δελ είλαη κφλν γηα ην θιάδν ην δηθφ κνπ, εδψ θαη 2 ρξνληα δελ δίλνπλ 

άδεηεο, δελ αδεηνδνηνχλ. Θαη εηδηθά θαη ζηνλ θιάδν ην δηθφ καο ησλ 

ειεθηξνιφγσλ αιιά θαη ζε άιια επαγγέικαηα. Θαη ζε ζαο ζπλάδειθε, έηζη; Δίρε 

δεζκεπζεί ινηπφλ, κφλν πνπ εγέξζεησ δελ κνπ είρε πεη ηφηε ε Γνχξνπ εθεί πέξα 

θαη ηεο έβαια έλα ζέκα λα δεζκεπζεί, λα πάξεη ηελ πνιηηηθή επζχλε, γηαηί είλαη 

θαζαξά πνιηηηθφ. Ζ Ξεξηθέξεηα έρνπκε βγάιεη ηελ χιε, ηελ εμεηαζηηθή χιε, ηελ 

έρνπκε απηή, απιά ην ζέκα είλαη φηη δελ ππάξρεη αίζνπζα, αλ είλαη δπλαηφλ, δελ 

ππάξρεη αίζνπζα εδψ θαη δχν ρξφληα θαη δελ παίξλεη θακία θπβέξλεζε θαη ε 

πξνεγνχκελε αιιά θαη ζηε Γνχξνπ πνπ ηεο είπα λα δεζκεπζεί -ηα 'ζπαζα φια, 

δελ πεηξάδεη- λα πάξεη ηελ πνιηηηθή επζχλε. Κάιηζηα, είρε δεζκεπζεί φηη, λαη, ζα 
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ην θνηηάμνπκε θαη ηη δεηάγακε; Εεηάγακε λα, παξ' φιν φηη είρακε βξεη αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο απφ ηα ΡΔΗ, ην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Ξεηξαηά θαη ζην Σατδάξη θη απηά, 

ην ζέκα ήηαλ ην θνζηνιφγην. Γειαδή, πνηνο ζα πιήξσλε ηα θψηα, πνηνο ζα 

πιήξσλε ηνπο θαζεγεηέο θη απηνχο πνπ ζα εμεηάζνπλ. 

 Δρεηε ζθεθηεί ζπλάδειθνη φηη κέρξη ζήκεξα θαη απηφ είλαη πηζηεχσ έλα 

ζέκα, πάλε λα εμαθαλίζνπλ ηνπο θιάδνπο, πάξα πνιινχο θιάδνπο θαη ζέισ λα 

θάλεηε θη εζείο κηα παξέκβαζε απφ εδψ απφ ην Δπηκειεηήξην, κηα δηακαξηπξία 

πξνο ηελ θα Γνχξνπ, λα δεζκεπζεί πνιηηηθά λα ηειεηψζεη απηφ ην ζέκα, ην ζέκα 

ησλ αδεηνδνηήζεσλ. Γειαδή, ηη ελλνψ. Δλλννχκε λα βάινπλ ην θφζηνο ψζηε λα 

κπνξνχκε λα βξνχκε απηέο ηηο αίζνπζεο πνπ εκείο ηηο είρακε ήδε θαη πξνηείλεη, 

ην ζέκα είλαη πνηνο, πψο ζα ηνπο πιεξψζνπλ. Λα βγάινπλ έλα θνλδχιη. 

Φαληαζηείηε φηη ζε ιίγν θαηξφ εκείο νη ειεθηξνιφγνη πιένλ ζηγά ζηγά ζα 

εμαθαληζηνχκε. Ρν ίδην είλαη θαη γηα ηνπο ςπθηηθνχο, ην ίδην είλαη θαη γηα ηνπο 

πδξαπιηθνχο, ην ίδην είλαη γηα φια ηα επαγγέικαηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ 

δίλνπλ πιένλ άδεηεο θαη φζνη ζπληαμηνδνηνχληαη θαη ζπλήζσο νη πεξηζζφηεξνη 

θιείλνπλ θαη θεχγνπλ, δελ βγαίλνπλ θαηλνχξηα. Θαη φηαλ ηεο είρακε πεη αλ ήηαλ 

ην δηθφ ζνπ ην παηδί δπφκηζη ρξφληα ηψξα λα έρεη ηνλ θάθειφ ηνπ έηνηκν θαη λα 

κελ κπνξεί λα δψζεη εμεηάζεηο... 

 Ξξφεδξε, απην ην δεηάσ λα ην ζηείιεηε άκεζε παξέκβαζε θη εζείο.. Θαη 

γηα ηα πξφζηηκα. Ακεζε παξέκβαζε λα θάλεη ην Δπηκειεηήξην, εκείο έρνπκε 

θάλεη θαη ζαλ Νκνζπνλδία, ήδε έρνπκε δεηήζεη θαη ζπλάληεζε κε ηελ 

Ξεξηθεξεηάξρε, ην ίδην φκσο ζέινπκε λα θάλεηε θη εζείο ζαλ Δπηκειεηήξην φπσο 

είρε δεζκεπζεί θαη ζην Δπηκειεηήξην ηνπιάρηζηνλ ζηε ζπδήηεζε πνπ είρακε 

καδί. 

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγηλε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαηαξρήλ, ε ρψξα καο πεξλάεη κία 

θάζε. Ξεξλάεη κηα θάζε, δελ είλαη κφλν ε ρψξα, πεξλάεη ε θνηλσλία, πεξλάκε 
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φινη καδί, πξνζπαζνχκε ινηπφλ λα μεπεξάζνπκε ηελ θξίζε θαη ιέγνληαο εκείο σο 

βηνηέρλεο αθφκα πεξηζζφηεξν γηαηί εκείο δελ έρνπκε κφλν ηνλ εαπηφ καο, 

έρνπκε ην πξνζσπηθφ καο, έρνπκε θη έλα ζσξφ άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη 

λα θαιχπηνπκε. Δκείο είκαζηε πνπ πξνζπαζνχζακε πάληα απεγλσζκέλα λα 

πιεξψζνπκε, λα είκαζηε ζπλεπείο. Ρψξα, απηή ηε ζηηγκή κηιάλε φινη γη' απηνχο 

πνπ δελ είλαη ζπλεπείο, αιιά γηα ηνπο ζπλεπείο δελ ιέεη θαλέλαο ηίπνηα. Δκείο 

σο Δπηκειεηήξην έρνπκε βγάιεη δειηία ηχπνπ, είκαζηε νη πξψηνη πνπ βγήθακε 

θαη είπακε γηα ηνπο ζπλεπείο φηη πξέπεη λα επηδνηεζνχλ νη ζπλεπείο. 

 Ραπηφρξνλα, είρακε πεη φηη 100 δφζεηο γη' απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ. 

Γειάγαλε θαη ν δηεπζπληήο καο εδψ γέιαγε ηφηε πνπ ηνπ είπακε 100 δφζεηο, 

πεγακε ζηελ Θσηίδνπ ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο καο θαη είπακε φηη, λαη, δελ κπνξεί 

λα πιεξψλεηο ηα ηξέρνληα θαη λα πιεξψζεηο, ηη λα πιεξψζεηο; Θάλε 100 δφζεηο 

λα κπνξεί. Αθνχ δελ κπνξεί λα πιεξψζεη ηα ζεκεξηλά, απηά πνπ ηξέρνπλ, λα 

πιεξψλεη ηψξα... Ν λφκνο ιέεη γηα λα ζνπ θάλεη ηηο δφζεηο πξέπεη λα πιεξψλεηο 

ηα ηξέρνληα θαη λα πιεξψλεηο θαη απφ ηα πξνεγνχκελα πνπ ρξσζηάο. Αξα, θαλ' 

ην ζε πνιιέο δφζεηο γηα λα κπνξεί λα δίλεη ιίγα, λα ζπκπιεξψλεη θαη λα 

ιεηηνπξγεί. 

 Βάιακε ζέκαηα, Ξξφεδξε ηα ιεο θαη θεχγεηο κεηά. Λαη, λεξάθη. Βάιακε 

ζέκαηα ην ΔΡΚΔΑ. Ρν ΔΡΚΔΑΟ ζαο ην εμήγεζα πξηλ.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Γελ είραηε πεη γηα 100 δφζεηο. Δίραηε πεη γηα πην ιίγεο πνπ είρε 

έξζεη εδψ έλαο ζχκβνπινο θαη καο έιεγε φηη 100 δφζεηο είλαη ππεξβνιηθφ θαη δελ 

πξφθεηηαη... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο 100 δφζεηο, έρνπκε θαη έγγξαθα, εκείο 100 δφζεηο θαη 

πήγακε θαη ζηελ Θσηίδνπ θαη 100 δφζεηο είρακε πεη απφ ηελ αξρή. Δκείο. Αιινη 

ιέγαλε 60... 

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δκείο πξνηείλακε γηα 100 αιιά ν ζχκβνπινο πνπ είραηε θέξεη, 

πνηνο ήηαλ δελ ζπκάκαη, έιεγε φηη... 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρνπ πνπξγείνπ ήηαλ απηνί, λαη. Ξξνζπαζήζακε ινηπφλ 

απεγλσζκέλα λα ηνπο πνχκε φηη ην ΔΡΚΔΑΟ είλαη απαξάδεθηε απηή ε 

θαηάζηαζε, απηφ ην ραξάηζη πνπ πέθηεη ζηε ΓΔΖ. Βγάιακε κε ηνπο Γήκνπο ηα 

δεκνηηθά ηέιε. πάξρνπλ Γήκνη ζήκεξα πνπ θάλνπλ απμήζεηο, ππάξρεη Γήκνο 

ζήκεξα ζηελ πεξηθέξεηά καο πνπ έθαλε αχμεζε 50%, ν Γήκνο Παιακίλνο. 50% 

αχμεζε ζήκεξα. Γειαδή θνπληάξεη έλα καγαδί απφ απηνχο, ζα ηελ πιεξψζνπλ 

νη ππφινηπνη. Γελ είλαη έηζη, δελ μέξσ ηη ζα θάλεη ν Γήκνο. Γελ κπνξνχλ λα 

πιεξψλνπλ φκσο νη επηρεηξήζεηο απηε ηε ζηηγκή 50% αχμεζε δεκνηηθψλ ηειψλ 

κε απηή ηελ ηεξάζηηα θξίζε.  

 Νπνηνο νξγαληζκφο, φ,ηη δελ πάεη θαιά απηά είλαη ηα κνλνπψιηα. Δκείο 

δελ πξέπεη λα είκαζηε ππέξ ησλ κνλνπσιίσλ. Ρν κνλνπψιην είλαη ε 

θαηαζηξνθή. Παο είπα θαη πξηλ, ζήκεξα βγήθε φηη έρνπκε ηελ αθξηβφηεξε ηηκή 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Δρεη βγεη εδψ θη έλα κήλα, Ξξφεδξε, δελ βγήθε, εδψ θαη 20 

κέξεο, έλα κήλα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη κνλνπψιην. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Λαη, θέξλνπκε θαη ην πγξνπνηεκέλν φκσο πνπ έξρεηαη απφ ηελ Αιγεξία. 

Απηφ νκσο κεηαθέξεηαη ζηελ παξαγσγηθή βάζε. Γειαδή, ε ΓΔΖ ζήκεξα απηφ 

πνπ είπε θαη ν Αληηπξφεδξνο πνπ έρεη κηα βηνηερλία θαη παξάγεη, ην θφζηνο είλαη 

ζνβαξφ. Πε έλαλ άλζξσπν πνπ θαηαλαιψλεη είλαη πάξα πνιχ αθξηβφ. Γηα ηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο έγηλε κηα βνήζεηα, απινπνηεζήθαλε θάπνηα πξάγκαηα. Γηα 

ηνπο κηθξνχο φκσο δελ έγηλε ηίπνηα, ην παξακηθξφ. Ν κηθξφο γηα λα έρεη κηα 

επλντθφηεξε πξέπεη λα δνπιεχεη λχρηα. Ξξέπεη λα μεθηλάεη κεηά ηηο 12 πνπ έρεη 

έλα δηαθνξεηηθφ ηηκνιφγην λα δνπιεχεη κέρξη ηηο 5 ε ψξα ην πξσί. Ξξέπεη λα 

κελ θνηκάηαη, λα δνπιεχεη ηε λχρηα γηα λα έρεη ιηγφηεξε θαηαλάισζε ξεχκαηνο, 

γηα λα έρεη ιηγφηεξν θφζηνο ζηελ ελέξγεηα. Θα έρεη κεγαιχηεξν ζηα εξγαηηθά 

φκσο. 
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 Ρέινο πάλησλ, ην ζέκα, ην Δπηκειεηήξην θάλακε ηεξάζηηεο, δελ είλαη 

κφλν ην Δπηκειεηήξην ην δηθφ καο, έηζη; Δίλαη φιε ε Διιάδα. Θάλακε πξνηάζεηο, 

πήξακε ηηο ζέζεηο καο φπσο ην μέξεηε πνιχ θαιά θη εζείο θ. Κνπζηάθα, 

παίξλακε φινη, ε Θεληξηθή Δλσζε Δπηκειεηεξίσλ, νη Νκνζπνλδίεο, νη πάληεο. 

Γπζηπρψο, πξέπεη λα θξαηεζεί έλα θξάηνο. Ξξέπεη λα θξαηήζνπκε, γηαηί 

δπζηπρψο εκείο είκαζηε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δκείο δελ είκαζηε γξακκέλνη ζε 

ΦΔΘ. Δκείο δελ έρνπκε ηα ίδηα θαη ίζα δηθαηψκαηα. Γελ είκαζηε ίζνη Διιελεο 

πνιίηεο πνπ ιέεη ην Πχληαγκα. Θάπνηνη άιινη είλαη ίζνη. Θάπνηνη άιινη πνπ έρνπλ 

γξαθηεί ζε έλα ΦΔΘ είλαη ίζνη, είλαη δηαθνξεηηθνί Διιελεο. Δκείο δπζηπρψο 

ληψζνπκε θαη ην πξνζσπηθφ καο ληψζνπκε φηη δελ είκαζηε ίζνη πνιίηεο. Γελ 

έρνπκε ηα ίζα δηθαηψκαηα, γηαηί δελ κηιάεη θαλέλαο γηα ηα 3 εθαηνκκχξηα 

αλέξγνπο, δελ κηιάλε θαλέλαο γηα ην 1,5 εθαηνκκχξην αλέξγνπο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Κηιάκε λα μαλαπξνζιάβνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ΔΟΡ, δελ κηιάκε 

φκσο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Alter. Γελ ιέκε ηίπνηα. Απηνί δελ ήηαλ Διιελεο 

πνιίηεο! Νη θαζαξίζηξηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δελ έρνπλ πφλν, δελ είλαη 

γξακκέλεο ζε ΦΔΘ, απηφ είλαη ην πξφβιεκα. 

 Αξα, πξέπεη ινηπφλ - εδψ έρνπκε θαη ηνλ πξφεδξν πνπ είλαη θαη 

ζπλδηθαιηζηήο, ν θ. Γηάγθαο πνπ είλαη ηνπ Γεκφζηνπ, ηεο ΑΓΔΓ, αιιά Κηράιε 

είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα απηή. Δρνπκε ηελ αηπρία λα κελ είκαζηε γξακκέλνη ζε 

ΦΔΘ νχηε εκείο νχηε νη εξγαδφκελνί καο. Θαη λα ζνπ πσ θη έλα παξάδεηγκα γηα 

ην δηθφ κνπ, φρη φηη έρσ πξφβιεκα εγψ, γηα ηε δηθή κνπ δνπιεηά, ην ΘΡΔΝ. 

Αλνίγεη πάιη, είπε ε θα Γνχξνπ ζα αλνίμεη ην δεκφζην ΘΡΔΝ ζην Σνιαξγφ. Νηαλ 

έθιεηζε νη ππάιιεινη ηνπ ΘΡΔΝ δελ πήγε θαλέλαο πνπζελά. Γελ έραζε θαλέλαο 

ηε δνπιεηά ηνπ. Ρνλ πήξε απφ ην ΘΡΔΝ θαη ηνλ πήγε ζε κία άιιε ππεξεζία ζην 

Κεηαθνξψλ. Δγψ φκσο άκα θιείζσ νη δηθνί κνπ ππάιιεινη ζα είλαη ζην δξφκν. 

Αιιά θαλνληθά νη δηθνί κνπ ππάιιεινη πξέπεη λα πάλε ζηελ θα Γνχξνπ θαη λα πεη 

φηη, θχξηνη, θιείλεη ε επηρείξεζε ηνπ θ. Κηράιαξνπ, εκάο πνχ ζα καο βάιεηο; Πε 

πνηα ππεξεζία ζα καο βάιεηο; Αλ ζέινπκε λα είκαζηε ίζνη πνιίηεο γηαηί δελ 
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είκαζηε ίζνη. Ληψζνπκε φηη είκαζηε, δειαδή νη εξγαδφκελνη νη δηθνί καο. Αιιά 

θηαίλε νη εξγαδφκελνη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, γηαηί εθεί πξέπεη λα αληηδξάζνπλ θαη 

λα θάλνπλ, δελ αληηδξνχλ. Δρνπλ επζχλεο. Δζείο σο ΑΓΔΓ έρεηε θαηαθέξεη, 

έρεηε θαιχηεξε νξγάλσζε. Ρνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ηελ ΓΠΔΔ θάηη δελ πάεη 

θαιά. Θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ ΓΠΔΔ, γηαηί ηψξα, απηή ηε ζηηγκή έπξεπε νη 

εξγαδφκελνη φινη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα είραλ αγσληζηεί θη απηνί λα 

δηαζθαιίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ξξφεδξε, θη εκείο άλεξγνη είκαζηε. Αλ ην θαινζθεθηείο άλεξγνη 

είκαζηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξηζηεχσ φηη φζνη ζέιεηε λα θάλεηε θάπνηεο πξνηάζεηο λα θάλνπκε 

ηψξα κηα επηηξνπή. Δγψ ζπκθσλψ, ν Ράζνο ν Ξάιιαο, λα βξεζνχλ φζνη άιινη 

ζπλάδειθνη, λα δειψζεηε λα θαζήζνπκε θάησ ζε έλα ηξαπέδη 5, 6, 10, φζνη 

είκαζηε θαη λα βγάινπκε θάπνηεο ζέζεηο. Θάπνηεο ζέζεηο φκσο λα ζθεθηνχκε ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη λα πνχκε φηη απηή ηε ζηηγκή γηα λα ζηεξηρζνχλ νη 

επφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη νη 100 πνπ παξακείλαλε μεθάζαξα, πξέπεη λα 

είλαη ε ζέζε καο μεθάζαξε. Γελ ππάξρεη 13νο, δελ ππάξρεη 14νο κηζζφο. 

Κεησκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ρακειή θνξνινγία, ρακειή ελέξγεηα. Θέιεηε 

λα έρεηε επηρεηξήζεηο; Γελ ζέιεηε; Κε γεηα ζαο κε ραξά ζαο. Αιιά απηή ηε 

ζηηγκή ςάρηε λα βξείηε άιινπο ηξφπνπο γηα λα επηβηψζεηε. Δθηαθηεο εηζθνξέο 

θαη φια απηά πνπ γίλνληαλ, δελ αληέρεη άιιν. Ξέζηε κνπ πνηνο κπνξεί λα 

αληέμεη απφ καο. Δ, πφζν λα αληέμεη; Γειαδή απφ ηε κηα αλ δελ θάλεη 

θνξνδηαθπγή μεθάζαξα, δελ κπνξεί λα επηβηψζεη. Απφ ηελ άιιε δελ ηνλ αθήλεηο 

λα θάλεη θνξνδηαθπγή, ζα ηνπ βγάιεηο θαη ξνπθηάλνπο θη φια απηά, κε ιίγα 

ιφγηα είλαη έλαο ηειεησκέλνο. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε ν κηθξνκεζαίνο ν 

βηνηέρλεο είλαη ηειεησκέλνο. Γελ έρεη ηξφπνπο, δελ έρεη ηίπνηε άιιν. Αθξηβή 

ελέξγεηα, αθξηβέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, απηφ ην 700 επξψ πνπ παίξλεη ν 

εξγαδφκελνο είλαη 1.500, δελ ην ιέεη θαλέλαο, ην μαλαιέκε πάιη. Απηφ πξέπεη λα 
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ην ηνλίζνπκε. Ρν έρνπκε πεη πεληαθφζηεο θνξέο, δελ ην βγάδεη θαλέλαο, δελ ην 

πξνσζεί. Γελ μέξσ ηη γίλεηαη, πνηνο ην θαιχπηεη. Ξνιιέο θνξέο ην έρνπκε πεη 

φηη ηα 700 επξψ δελ είλαη 700, είλαη 1.500 ζηελ επηρείξεζε. Απηφ πξέπεη λα 

βγαίλνπκε λα ην ιέκε φινη. Λα είλαη ε θαξακέια καο. Ξξέπεη λα βγαίλνπκε θαη 

λα ην ιέκε απηφ. Λα βγαίλνπκε θαη λα ιέκε φηη, θχξηνη, πνηα 700 επξψ; 1.500 

πιεξψλσ. Κα παίξλεη 700. Υξαία. Βγάιηε έλα λφκν θαη πείηε ζα ηνπ δίλσ εγψ 

1.500 ηνπ εξγαδφκελνπ λα πεγαίλεη λα πιεξψλεη απηφο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Δγψ 1.500 πιεξψλσ. Ξάξ' ηα θαη άληε πιήξσζε, θάλε φ,ηη ζέιεηο. 

 Ξξέπεη λα βγνχκε γηαηί ζηε Γεξκαλία ιέεη παίξλεη 2.000 επξψ ν 

εξγαδφκελνο. Ξαίξλεη 2.000 επξψ καδί κε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, καδί κε φια ηα 

άιια. 600-700 ηνπ κέλεη.  

ΠΑΛΛΑ: Δπί 12. Νρη επί 15. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ μέξσ αλ ζέιεη θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο λα πεη θάηη. 

ΤΜΒΟΤΛΟ: Ξφηε ζα γίλνπλ απηέο νη πξνηάζεηο; Ξφηε ζα βξεζνχκε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα θαηαγξάςνπκε Κηράιε κηα επηηξνπή; Λα θηηάμνπκε κηα 

επηηξνπή γηα λα ηηο...  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Ξάιη επηηξνπέο;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα θάλνπκε γη' απηφ ην ζπγθεθξηκέλν, ξε παηδί κνπ.  

ΠΑΛΛΑ: Λα ζηείινπκε ζε φινπο ηνπο ζπκβνχινπο, ζε κία εβδνκάδα φπνηνο 

ελδηαθέξεηαη λα έρεη ζηείιεη. Λα κελ η' αθήζνπκε θαη... 

ΓΙΑΓΚΑ: Λαη, λα ζηείινπλ φινη φζεο πξνηάζεηο έρεηε. 

ΠΑΛΛΑ: Δζχ ζα ζηείιεηο. Θα πεηο φηη νξίζηεθε επηηξνπή απφ απηνχο, ζηείιηε 

ζε κηα βδνκάδα ηηο πξνηάζεηο ζαο.  

ΓΙΑΓΚΑ: Α, σξαία. Θέιεηε ηελ επηηξνπή φκσο.  

ΠΑΛΛΑ: Δγψ πξνηείλσ, ξε παηδί κνπ. Δζείο... 
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ΓΙΑΓΚΑ: Ρελ επηηξνπή λα κνπ πείηε πνηνη ζα είλαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν Ράζνο, πνηνο άιινο ζέιεη; Ν Ξέηξνο, ν Γηψξγνο ν 

Θσλζηαληφπνπινο.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δγψ ζέισ λα θάλσ πξνηάζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη ζα ηηο ζηείιεηο ηηο πξνηάζεηο. Θέιεηο λα κπεηο ζηελ επηηξνπή;  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Γελ μέξσ, πφηε ζα ζπλεδξηάζεη ε επηηξνπή; Ξξέπεη λα θιείζσ 

ηελ επηρείξεζή κνπ, θαηαιάβαηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, Ξέηξνο, Ξάιιαο θαη ν Γηψξγνο ν Θσλζηαληφπνπινο. Ρξεηο 

θηάλνπλ; Θαη ν Ληθνιαθάθεο αλ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απφγεπκα.  

ΠΑΛΛΑ: Δληάμεη, απφγεπκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θφδσξα, κήπσο ζέιεηο εζχ ζηελ επηηξνπή λα ζπκκεηέρεηο; 

Απφγεπκα. Δια, Θφδσξα. Ινηπφλ, Θσλζηαληφπνπινο, Καηζηνπδάθεο, Ξάιιαο, 

Γαληήι, ε θα Κπνχηζε, Θαλαθάθεο, Γαλέδεο θαη ν θ. Ληθνιαθάθεο. Ππλεξγάηεο νη 

θ.θ. Θπξηαθίδεο θαη Σαιφθηεο, θαη ζα ππνζηεξίδεηαη σο πξνο ηελ γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε εληνιή ηνπ 

Γηεπζπληνχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ην θιείλνπκε. Θάλακε κηα επηηξνπή.  

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, έρεη θάπνηνο άιινο θάηη;  

ΓΙΑΓΚΑ: Ππληνληζηήο, κελ ην αθήζνπκε έηζη, ζπληνληζηήο ν Ξάιιαο. 

ΠΑΛΛΑ: Νρη, απφ ηελ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ν Αληηπξφεδξνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππληνληζηήο είλαη ν Α΄ Αληηπξφεδξνο, ν θ. Θσλζηαληφπνπινο. Ν 

θ. Θπξηαθίδεο.  

ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ: Δίλαη γεγνλφο φηη ζα βνεζήζσ ηελ επηηξνπή θαη ζα ζηείισ  θαη 

θείκελα θαη πξνηάζεηο, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη θάηη ζα ζηείισ. Δίλαη γεγνλφο 

γηα λα κελ ραζεί ν ξφινο θαη ε δνπιεηά  ηεο επηηξνπήο, κηα πξψηε ηεξάξρεζε 
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ζεκάησλ πξέπεη λα γίλεη γηα λα ζηαιεί ζαλ εξέζηζκα πξνο ηα έμσ. Ξνηα είλαη ηα 

θχξηα ζέκαηα πνπ ζηνρνζεηείο εδψ πέξα. Θέκα 1ν, αηρκή γηα ηε κηθξνκεζαία 

επηρείξεζε, ρξεκαηνδφηεζε, ξεπζηφηεηα. Δίλαη ην άιθα θαη ην σκέγα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν έρνπκε μεράζεη απηφ. 

ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ: 1, 2 ζα έβαδα ηε ξχζκηζε νθεηιψλ.... 3ν ζέκα πνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, ην κε εξγαζηαθφ θφζηνο. Γελ κηιάσ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Δίλαη 

ληξνπή ζ' απηή ηε ρψξα λα κηιάκε έηζη φπσο είλαη ην αζθαιηζηηθφ. Ρν κε 

εξγαζηαθφ θφζηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, ζαλ παθέην. Ρη πεξηιακβάλεη ην κε 

εξγαζηαθφ θφζηνο; Δρνπκε παξαδείγκαηα ζε θάζε ηνκέα, ζε θάζε επηρείξεζε 

εδψ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο λα δψζνπκε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ηφζν είλαη ην 

εξγαζηαθφ θφζηνο, ηφζν...  

ΠΡΟΔΓΡΟ: θ. Θπξηαθίδε, ζέινπκε λα είζηε ζηελ επηηξνπή θη εζείο θαη ν θ. 

Σαιφθηεο.  

ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ: Δλα 4ν θαη ηειεπηαίν θαη ηειεηψλσ, είλαη πνιχ κεγάινη άμνλεο, 

πάλσ απφ 5 άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο δελ πξέπεη λα βάινπκε γηαηί ζα ραζεί ε 

επηηξνπε. Ν ηειεπηαίνο άμνλαο βέβαηα είλαη ηη δηεθδηθνχκε απφ ην ΔΠΞΑ. 

Δξρεηαη, καγεηξεχεηαη απηή ηε ζηηγκή ζε φια ηα πνπξγεία, ζρεδηάδεηαη ηη ζα 

κπνπλ. Πε πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο, ηη ζα πάξεη ν κηθξνκεζαίνο; Κπνξνχλ λα 

δψζνπλ 20 επξψ ζε θάζε κηθξνκεζαία επηρείξεζε γηα θάζε άηνκν πνπ 

απαζρνιεί; Θα ιχζεη ην ζέκα ηεο αλεξγίαο, αλ ζέινπλ λα ην θάλνπλ. 20 επξψ 

θαη αο ηα δσζεη φπνπ ζέιεη ν βηνηέρλεο, ζην ΗΘΑ, ζην έλα, ζην άιιν, φπνπ 

ζέιεη.  

 Ινηπφλ, πέληε άμνλεο ζα πξέπεη λα κπνπλ ζαλ ζηφρνη ρσξίο λα 

απνθιείνληαη άιια ζέκαηα ελλνείηαη, έηζη; Ρν θνξνινγηθφ δελ ην βάδσ ζ' απηή 

ηε θάζε. Αιιά πέληε άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο πξψηα λα δνπιέςεη ε επηηξνπή κε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα θαη κε επηρεηξήζεηο νλνκαζηηθά. Ξιεξψλσ, 700 

παίξλεη ν εξγαδφκελνο ζην ρέξη θαη κνπ θνζηίδεη 1.500. Απηφ πξέπεη λα ην πνχκε 
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θαη κε ζηνηρεία. Λα πάεη θάπνηνο λα δψζεη κηα απάληεζε ζ' απηφ, ην κε 

εξγαζηαθφ θφζηνο είλαη άιιν ηφζν. Γελ κπνξεί λα ζηαζεί βηνηερλία κε έλα κε 

εξγαζηαθφ θφζηνο πνπ είλαη ηζνπρηεξφ. Γελ ζπδεηάκε ηψξα. 

(Γηάινγνη) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θιείλνπκε, θαιφ ζαο βξάδπ.  

 Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 ΑΝΓΡΙΑΝΟ ΜΙΥΑΛΑΡΟ 

 

 

ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟ  

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ 

 ΠΔΙΡΑΙΑ   

   Α'      
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
 2015       

            

        ΔΟΓΑ         

Κωδ.Αριθ. Καηονομαζία Εγκεκριμένη πίζηωζη  ΑΤΞΗΗ ΜΕΙΩΗ 

ΣΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΠΙΣΩΗ 

            

1299β Έζοδα  από ηέλη ΓΕΜΗ 0 150.000   150.000 

5681α 

Έζοδα από ζσνδρομές 

μελών (ηρέτοσζας τρήζης) 250.000   150.000 100.000 

            

  ΤΝΟΛΟ 250.000 150.000 150.000 250.000 
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ΜΔΣΑ ΣΙ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΑ ΠΟΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2015 
ΓΙΑΜΟΡΦΧΝΟΝΣΑΙ ΌΠΧ ΔΊΝΑΙ ΠΑΡΑΚΑΣΧ : 

  

     Α. ΔΟΓΑ  
    

     ΑΡΥΙΚΗ ΠΡΟΒΛΔΦΗ 2015 1.400.850 
   

     Α' ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

    

     ΑΤΞΗΗ 150.000 
   ΜΔΙΧΗ 150.000 
   ΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 1.400.850 
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ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟΤ 21    15561 ΥΟΛΑΡΓΟ 
ΣΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
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