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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Αλεξόπουλος Σπυρίδων    Αντύπας Ζαν - Τζεμίλ 

Αποστολέλλης Νικόλαος    Γιανναράς Σταύρος 

Δανέζης Κωνσταντίνος    Κανακάκης Βασίλειος 

Κορφιάτης Δημήτριος    Κουζούλογλου Αλέξανδρος 

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος   Λυγερός Γεώργιος 

Μανωλάκος Σωτήριος    Ματθιουδάκης Θεόδωρος 

Μερτζάνη Κυριακή     Μήλιος Τρύφων 

Μιχαλάκης Γεράσιμος    Μιχάλαρος Ανδριανός 

Μιχοπούλου - Σούχλα Μαρία   Μουστάκας Δημήτριος 

Μπαλκάμος Γεώργιος    Μπελέκας Ανδρέας 

Μπούτση - Χαραλαμπίδου Αθηνά   Νικολακάκης Ελευθέριος 

Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος   Σιγάλας Γεώργιος 

Σπανού Μαρία     Τσιριγώτης Πέτρος 

Χρυσικόπουλος Γεώργιος    Ψαρράς Μιχαήλ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αρβανιτάκης Παντελής    Βρεττάκος Θεόδωρος 

Βασιλάτου Ιωάννα     Δανιήλ Πέτρος 

Δρομπόνης Βασίλειος    Εξαρχος Ηλίας 

Θεοδωρέλλης Δημήτριος    Καζάκος Λάμπρος 

Καστάνης Ιωάννης     Κατεβαίνης Χρήστος 

Λειβάδης Σπύρος     Λιόση Αντιγόνη 

Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος   Μόφορης Γρηγόριος 
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Μπεθάνης Νικόλαος     Μπισταράκης Σπυρίδων 

Νάστου Δήμητρα     Οικονόμου Ιερόθεος 

Παπαδάκης Μιχαήλ     Παπαδόπουλος Νικόλαος 

Παπαηλίας Χρήστος     Παπαθανασίου Γεώργιος 

Πλατής - Αθανασίου Αγγελής   Πούλος Ζαχαρίας 

Ρούσση Ευαγγελία     Σαμανίδου Γκαλίνα 

Σκούφος Θεόφιλος     Σοφός Κωνσταντίνος 

Σωτηρίου Γεώργιος     Τριποδάκης Κωνσταντίνος 

Τσιτούρας Γεώργιος     Φαράσαλης Γεώργιος 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΕΠ 

Γιάγκας Μιχάλης     Παπαδάκη Ευγενία 

Τσόλα Ευθυμία     Κουλούρα Μαρία 

Δημητροπούλου Ελένη    Καλόπλαστος Δημήτρης 

Κασιμάτη Παρασκευή    Μουζακίτης Λεωνίδας 

Λεκάκου Αθανασία     Σφυράκη Καλλιόπη 

Γεωργίου Φίλιππος     Σαρρή Ελένη 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΕΠ 

Χαλόφτης Γεώργιος     Χριστοδουλέλλης Στάθης 

Γανέλης Στάθης 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα, ξεκινάμε τη συνεδρίαση. 

 

 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών της 13.01.2014. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει κανένας αντίρρηση; Ομόφωνα επικυρώνονται τα πρακτικά 

της 13-01-2014. 

 -------------------- 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μουστάκας προ ημερησίας διατάξεως. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Καλησπέρα, χρόνια πολλά, συνάδελφοι. Δεν είχα παρευρεθεί 

στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, καλή χρονιά εύχομαι σε όλους.  

  Παίρνω το λόγο σήμερα γιατί αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος σαν 

πρόεδρος στους ηλεκτρολόγους που είμαι παραμονές Χριστουγέννων εδώ από 

το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο μας δείξανε την έξοδο πώς να φύγουμε. Είχα 

ζητήσει την αίθουσα γραπτώς για να κάνουμε μια έκτακτη γενική συνέλευση. 

Δυστυχώς, δεν μας την παραχώρησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, παρ' όλο ότι 

στείλαμε γραπτώς και υπάρχουν τα έγγραφα, τα έχω να τα καταθέσω, ούτε καν 

μέχρι σήμερα μας έχουν απαντήσει για ποιο λόγο δεν μας τη δώσανε. Απλά, 

προφορικά γνωρίζαμε ότι, που είχαμε μιλήσει και με τον διευθυντή, ότι τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία θα γινόντουσαν σεμινάρια. Απλά να σας ενημερώσω 

ότι από το Νοέμβριο είχα έρθει σε επαφή με τον Πρόεδρο, και απευθύνομαι 

στον Πρόεδρο, ήμουν στο γραφείο του, είχαμε πει ότι γύρω στις 15 περίπου 

Ιανουαρίου θα ζητάγαμε την αίθουσα αν μπορούσαν να μας την 
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παραχωρήσουν, μου είπε ο Πρόεδρος ότι γίνονται κάποια σεμινάρια, να δούμε 

αν μέχρι τότε δεν υπάρχουν. Πραγματικά πήρε ο ίδιος τηλέφωνο, μπροστά 

ήμουν και είδε ότι δεν υπήρχαν η συγκεκριμένη ημερομηνία για τον Ιανουάριο. 

Ηταν βέβαια τον Δεκέμβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, αν θυμάμαι, Πρόεδρε, 

διόρθωσέ με σ' αυτά που είπα, και ότι θα μας έδινε την αίθουσα. Απλά, ο 

Πρόεδρος μου είπε βεβαίως δεν έχω αντίρρηση, στείλε κι ένα έγγραφο να 

υπάρχει. Αυτό και έκανα.  

 Δυστυχώς, μέχρι σήμερα όχι απλά δεν μπήκανε στον κόπο, ούτε καν να 

μας στείλουν για ποιο λόγο δεν μας παραχωρήσανε την αίθουσα γραπτώς. Εγώ 

νομίζω οφείλανε να μας απαντήσουν έστω και γραπτώς. Και δεν μπήκαν στον 

κόπο μέχρι σήμερα ούτε να έρθουν σε επικοινωνία, εκτός από μία διαμάχη που 

είχα με τον διευθυντή.  

 Περιμένω Πρόεδρε από εσένα να μας πείτε για ποιο λόγο δεν μας 

παραχωρήσατε την αίθουσα, που ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολύ το δικαίωμα εκ 

του νόμου να μας παραχωρείται. Είμαστε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και παράλληλα στο σωματείο πρόεδρος όπως σας είπα, και οφείλατε να μας την 

δώσετε. Δεν το βάλαμε στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο γιατί 

σεβαστήκαμε λόγω του ότι ήταν η πίτα και λόγω του ότι ήταν προσκεκλημένοι 

και θεωρήσαμε ότι είναι προσβολή να προσβάλλουμε το Επιμελητήριο. 

Δυστυχώς, θα το σκεφτώ πάρα πολύ αν θα παραμείνω στο Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Πειραιά, αν θα αλλάξω - φυσικά εμείς την εκδήλωση την κάναμε, 

ευτυχώς υπάρχουν κι άλλα Επιμελητήρια δίπλα μας τα οποία άμεσα 

ανταποκρίθηκαν και μας παραχωρήσανε την αίθουσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, σε επικοινωνία που είχαμε με τον κ. 

Μουστάκα, έχει απόλυτο δίκιο, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Του είχα πει 

ότι, ναι, η αίθουσα και πραγματικά η αίθουσα όποιος την θέλει και την έχει... 

μπορεί να την χρησιμοποιήσει, δεν το συζητάμε καν και τόσα χρόνια αυτό 
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γίνεται. Τώρα έτυχε είναι κάποια σεμινάρια τα οποία γίνονται μέσω ΟΑΕΔ. 

Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι. Δεν μπορείς να πεις αν έχεις σεμινάριο, παιδιά, θα το 

κάνουμε αύριο, σήμερα δεν το κάνουμε. Εχεις δώσει συγκεκριμένες 

ημερομηνίες...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι σεμινάρια είναι αυτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι σεμινάρια του ΛΑΕΚ. Είναι αυτά που πληρώνουμε οι 

εργοδότες ένα κομμάτι των εισφορών και ...  

 Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα σεμινάρια αυτά γίνονται, γίνεται δουλειά, όπως 

και τώρα επάνω, στον 6ο όροφο σήμερα είναι πάνω 10, 20, 30 παιδιά που  

κάνουν σεμινάριο. Εδώ γίνονται κάθε απόγευμα. Το Επιμελητήριο έχει ανοίξει 

τις πόρτες του, δεν είναι ένα επιμελητήριο κλειστό. Είναι ένα Επιμελητήριο που 

λειτουργεί, το μάθανε όλοι στον Πειραιά, το έχουν όλοι στην περιφέρεια του 

Πειραιά. Το ξέρουν το Επιμελητήριο. Αυτό δεν κατηγορούμε το Επιμελητήριό 

μας αυτή τη στιγμή και λέμε θα φύγω από το Επιμελητήριο γιατί το 

Επιμελητήριο λειτουργεί, γιατί φέρνει κόσμο. Γιατί το Επιμελητήριο είναι αυτό 

που αυτή τη στιγμή, εντάξει, έτυχε  τώρα μια κακή συνεννόηση μιας 

διαδικασίας. Σας είπε όμως ο Διευθυντής απ' ό,τι ξέρω ότι την επόμενη μέρα, 

δηλαδή ότι μπορούσε να γίνει. Και μετά ξαφνικά πήγε στην κόντρα, τώρα θα 

έχει το λόγο ο διευθυντής επί προσωπικού να τα εξηγήσει καλύτερα για τη 

συνομιλία που είχατε μεταξύ τους. Αλλά το Επιμελητήριο αυτή τη στιγμή ότι 

δεν σας δώσαμε την αίθουσα...  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν μας τη δώσατε, Πρόεδρε, και δεν μπήκατε στον κόπο μέχρι 

σήμερα αν μη τι άλλο να μας παίρνατε ένα τηλέφωνο. Ενα τηλέφωνο να μας 

πείτε, σαν Πρόεδρος εσύ, πρόεδρε έχει γίνει αυτό κι αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα τώρα, περιμένεις τώρα να δημιουργήσεις θέμα από το 

πουθενά... Εχει το λόγο ο διευθυντής. 
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Αν ήξερα κ. Μουστάκα ότι θα ερχόσασταν να βάλετε τέτοιο ζήτημα, 

θα είχα φέρει όλα τα έγγραφα τώρα εδώ. Θα τα βρω όμως και θα τα καταθέσω. 

 Λοιπόν, ακούστε λίγο σας παρακαλώ. κ. Μουστάκα, δεν θέλατε να 

φτιάξετε εκδήλωση στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Θέλατε μόνο και μόνο να 

δημιουργήσετε πρόβλημα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Θα πρέπει να ντρέπεστε.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό που σας λέω. Και θα πρέπει να ντρέπεστε εσείς. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Να το πάρεις πίσω αυτό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν παίρνω τίποτα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Να το πάρεις πίσω. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν παίρνω τίποτα και θα σας πω γιατί. Γιατί αυτά τα...  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Θα πρέπει να ντρέπεστε... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ακούστε σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσείς την 

υπηρεσία. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν πρόσβαλα καμία υπηρεσία.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αφήστε τα αυτά. Θα ακούσετε, μιας και θέσατε το ζήτημα θα τ' 

ακούσετε τώρα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Θα τα πούμε όλα τώρα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Επί τρεις μήνες τώρα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 

πραγματοποιούνται σεμινάρια και στις τρεις αίθουσες που διαθέτει. Στις δύο 

καθημερινά και στην τρίτη εναλλάξ. Την Παρασκευή, μεθαύριο, ελάτε εδώ να 

δείτε. 25 άτομα σ' αυτή την αίθουσα και άλλα 50 στον 6ο όροφο. Πράγματι ο κ. 

Μουστάκας υπέβαλε αίτημα στις 19/12 για  να παραχωρηθεί η αίθουσα στο 

σωματείο του στις 15/1/2014.  Στο αίτημα επάνω έγραψα στην υπεύθυνη  να 
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παραχωρηθεί η αίθουσα αφού πρώτα ερευνηθεί εάν είναι διαθέσιμη η αίθουσα. 

Εάν δεν είναι διαθέσιμη αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν. Και γιατί δεν 

είναι δυνατόν. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων κατατίθεται στον ΟΑΕΔ και όταν 

έρχονται από τον ΟΑΕΔ να κάνουν τον έλεγχο γίνεται online η σύνδεση με τον 

ΟΑΕΔ και οnline γίνεται η πιστοποίηση των παρουσιών και των απουσιών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, Πρόεδρε, ένα λεπτό! Ενα λεπτό! Εχουμε Διοικητικό 

Συμβούλιο; Εχουμε το λόγο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ 

μειονεκτώ γιατί στο σωματείο κάνουμε πάρα πολλά! Δεν θα μας πουν πώς 

γίνεται η διαδικασία. Την ξέρουμε πολύ καλά! Ξέρουμε πολύ καλά και μέσω του 

Ιντερνετ και τα πάντα!  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ωραία, αφού τα ξέρετε... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν χρειάζεται τοποθέτηση. Τα υπόλοιπα πέστε!  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σας πειράζει να ακούσετε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι να ακούσουμε; Πράγματα που τα γνωρίζουμε;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχετε πρόβλημα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κανένα πρόβλημα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ωραία. Τότε θα ακούσετε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πράγματα που ξέρουμε όμως... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θα ακούσετε τότε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μάθετε να ακούτε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ξέρουμε πάρα πολύ και είμαστε και πολύ δημοκρατικοί αλλά 

μας έδειξε και ο Πρόεδρος με τη συμπεριφορά του πόσο μας υπολογίζει σαν 

σωματείο 500 ατόμων.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Όταν η γραμματέας πήρε τον κ. Μουστάκα και του είπε ότι έχουμε 

πρόβλημα για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, σας παρακαλούμε πολύ να βρούμε 

κάποια άλλη, ο κ. Μουστάκας αρνήθηκε να συζητήσει για οποιαδήποτε άλλη 
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ημερομηνία. Έλειπα από το Επιμελητήριο, ήμουν σε άλλη δουλειά για το 

Επιμελητήριο και ήρθα εγώ προσωπικά στο Επιμελητήριο. Ζήτησα από τον κ. 

Μουστάκα να περιμένει δύο λεπτά για να κάνω εγώ τις συνεννοήσεις με τον 

ΟΑΕΔ και με την υπεύθυνη από το πρόγραμμα και αμέσως μετά θα του έλεγα 

αν μπορούμε να κάνουμε αλλαγή ή όχι. Ο κ. Μουστάκας μου είπε δεν μπορώ να 

περιμένω, ήδη έχω κλείσει -προσέξτε, μέσα στην ίδια μέρα αυτά που σας λέω- 

έχω κλείσει στο Επαγγελματικό. Του λέω κ. Μουστάκα, σας παρακαλώ πάρα 

πολύ, περιμένετε να κάνω τη συνεννόηση και θα 'ρθείτε, για να μπορέσετε να 

'ρθείτε στο Επιμελητήριο. Μάλιστα, στις 13 του μηνός Ιανουαρίου έχουμε 

Διοικητικό Συμβούλιο και ο κ. Μουστάκας ζητούσε την αίθουσα για τις 15 του 

μηνός, για την Τετάρτη. Εκανα τη συνεννόηση την ίδια στιγμή,  ζήτησα και 

πήρα αναβολή και μετέφερα το μάθημα για το Σάββατο και πήρα αμέσως 

προσωπικά τον κ. Μουστάκα και του λέω, κ. Μουστάκα, η αίθουσα είναι στη 

διάθεσή σας. Λέει, δεν έρχομαι, έχω κλείσει στο Επαγγελματικό. Την ίδια στιγμή 

αυτά, έτσι; Σε διάστημα μιας ώρας. Εχω κλείσει στο Επαγγελματικό. Και ο κ. 

Μουστάκας δεν θέλησε και η αίθουσα στις 15 του μηνός έμεινε χωρίς σεμινάριο.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, κατέθεσα το έγγραφο, αν θέλεις Αντιπρόεδρε να το 

διαβάσεις, πότε είναι η ημερομηνία γιατί εδώ πέρα... 

 κ. Πρόεδρε, προηγουμένως είπαμε το εξής, μιλήσαμε μαζί και πολύ καλά 

το είπες. Είχαμε ζητήσει την αίθουσα από το Νοέμβριο. Το αν θα μας ... ο 

διευθυντής τώρα το πώς θα κάνουμε τα ΛΑΕΚ και τα σεμινάρια, τον πληροφορώ 

ότι έχουμε κάνει άπειρα. Πάρα πολλά σεμινάρια. Αν δεν γνωρίζει τη διαδικασία 

καλά κάνει. Αν θέλει να δικαιολογηθεί καλά κάνει. Μη ρίχνει όμως ευθύνες στο 

προσωπικό και τη Διοίκηση. Εγώ δεν έχω τίποτα με το προσωπικό, αντιθέτως το 

προσωπικό ήταν άψογο.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κατά σύμπτωση είναι η κα Παπαμώκου εδώ από την...  
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Παραμονή πρωτοχρονιάς, συνάδελφοι, παραμονή 

πρωτοχρονιάς, συγγνώμη, παραμονή Χριστουγέννων με παίρνει τηλέφωνο η 

υπάλληλος, κάποια υπάλληλος εδώ πέρα του γραφείου και μου λέει, κ. 

Μουστάκα, 12.15, γιατί τα έχω καταγράψει, δεν μπορούμε να σας 

παραχωρήσουμε την αίθουσα. Παραμονή Χριστουγέννων μέχρι τις 3.30 η ώρα 

που μας πήρε ο διευθυντής, πραγματικά με πήρε τηλέφωνο και προσπαθούσε 

να βρει να τα κλείσει. 3.30 ενώ έχουμε πάρει εμείς, έχουμε κρατήσει το 

προσωπικό μας στο σύνδεσμο, έχω στείλει επιστολές και του εξηγώ έχουν φύγει 

επιστολές γιατί ξέρετε Χριστούγεννα είναι πολύ δύσκολα να πάνε για γενικές 

συνελεύσεις .... έχουν φύγει και τα ταχυδρομεία, κρατάμε και το προσωπικό μας 

εμείς, πληρώνουμε υπερωρίες και τα έχω καταθέσει και τις αποδείξεις και τις 

ημερομηνίες πότε στείλαμε πριν από την γενική συνέλευση την έκτακτη, πότε 

στείλαμε και ψεύδεται ο διευθυντής. Δυστυχώς ψεύδεται.  

 Δεν θα ήθελα να μπω σε άλλες λεπτομέρειες τώρα γιατί είπαμε πάρα 

πολλά. Αλλά μην ρίχνει όμως και αιχμές για το προσωπικό. Το προσωπικό μια 

χαρά δουλεύει.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ποιο προσωπικό;  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν έχω τίποτα με τις υπηρεσίες. Ξέρεις εσύ, Διευθυντή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο ο κύριος...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καταρχήν, συνάδελφοι, το θέμα πρώτο εμείς το θέτουμε ως 

ηθικό. Δεν θέτουμε δηλαδή καμία διαμάχη προς θεού με το προσωπικό του 

Επιμελητηρίου μας, δεν το συζητάμε. Οι διαδικασίες οι προφορικές γίνανε το 

Νοέμβριο, δόθηκε το πρώτο οκέι να το πω έτσι. Δεύτερη βασική σημείωση, 

όπως πολύ καλά είπατε οι διαδικασίες προχωράνε, δεν μπορεί να λαμβάνεται μια 

επιστολή στις 19 Δεκεμβρίου και παραμονή Χριστουγέννων στις 24 12.15 το 

μεσημέρι να λέτε ότι εκείνη την ημερομηνία είναι κλεισμένη. Αλλά επειδή το 
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θέμα το θέτουμε ηθικά, εμείς και μόνο θέλουμε να τονίσουμε ότι όλο αυτό τον 

καιρό δεν δεχθήκαμε σαν σωματείο, σαν ... εγώ θα το πω σαν σωματείο, δεν 

υπάρχουν τίτλοι και τέτοια, μία επεξήγηση από τον πρόεδρο. Ολη η διαδικασία 

έγινε καθαρά με την υπηρεσία. Εμείς, μάλλον ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας ή δεν 

ξέρω η Διοικητική Επιτροπή δεν υπήρχε στις συνεννοήσεις πουθενά. Και είμαστε 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είμαστε σωματείο το οποίο έχει 500 μέλη 

στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, οι αιχμές είναι καθαρά για τον τρόπο λειτουργίας 

της Διοικητικής Επιτροπής και για μένα ειναι ηθικό με το θέμα του Πρόεδρου. 

Εστω για το "γαμώ το" δεν σήκωσε ένα τηλέφωνο να πει έγινε λάθος 

συνεννόηση, ανθρώποι είμαστε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Εκεί είναι το θέμα, δεν είναι 

πουθενά. Μην ψάχνουμε να βρούμε άλλα πράγματα, συνάδελφοι. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, επειδή ρίχνει μομφή στο πρόσωπο της 

Διοικητικής και σε μένα και στη Διοικητική, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. 

Ολα τα θέματα δεν μπορεί να τα λύνει η Διοικητική. Σε θέματα της αίθουσας, 

εμάς, το οκέι το έχει οποιοσδήποτε συνάδελφος το οκέι. Αλλά η υπηρεσία έχει 

δικαίωμα αυτή τη στιγμή όταν κλείνει κάποια σεμινάρια και έχει κάποιες 

υποχρεώσεις πρέπει να τις εφαρμόζουμε και να τις στηρίζουμε. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Πρόεδρε, δεν πρέπει να μας στηρίζετε; Τι λέτε; Πρέπει να μας 

στηρίζετε και να μας διευκολύνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς δεν θέλατε να κάνουμε τα σεμινάρια.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: ... εγώ ελευθέρωσα την αίθουσα, η κα Παπαμώκου είναι εδώ, εγώ 

ελευθέρωσα την αίθουσα!  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, έχει φύγει επιστολή με πρόσκληση για το ΒΕΠ. Γιατί... 

Δεν θέλουμε να κάνουμε στο ΒΕΠ; Μην μας βγάζετε από τα ρούχα μας! Δεν 

θέλουμε να κάνουμε στο ΒΕΠ και έχει ταχυδρομηθεί προς όλα τα μέλη, πάρτε 

τηλέφωνο στους φίλους σας ηλεκτρολόγους έχετε, η πρόσκληση είναι για το 
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ΒΕΠ! Είχαμε στήσει καραούλι τρία άτομα από κάτω την ημέρα της έκτακτης 

γενικής μας συνέλευσης και τους στέλναμε όπου στο καλό τους στέλναμε! Τι 

μου λες τώρα δεν θέλαμε για δικαιολογίες; Ημαρτον δηλαδή! Να ξέρουμε και τι 

δικαιολογία να χρησιμοποιούμε!!! 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι προσωπικό το ζήτημα. Εγώ είπα στον κ. Μουστάκα, έχετε 

στείλει επιστολή στα μέλη σας για να έρθουν στη συνέλευση πού; Στο 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Και λέει ναι. Τότε, του λέω, μην την αλλάζετε την 

επιστολή σας. Μην την αλλάζετε την επιστολή και στείλτε τα μέλη σας στο 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο γιατί θα απελευθερωθεί η αίθουσα.  Η κα Παπαμώκου 

που είναι εκπρόσωπος της Πυξίδας και είναι εκπρόσωπος των σεμιναρίων είναι 

εδώ για να δείτε... 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν ξέρω πώς γίνονται τα σεμινάρια;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, δεν ξέρεις. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν ξέρουμε; Κάνετε λάθος, έχουμε κάνει 50 ΛΑΕΚ! Σε 

παρακαλώ! (Διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, εσύ έκανες συνεννόηση με τον Διευθυντή της 

υπηρεσίας. Εσύ δεν μπορούσες να πάρεις τηλέφωνο τον Πρόεδρο.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Α, εγώ έπρεπε να πάρω... Εγώ έστειλα επιστολή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι πρόβλημά σου. Ο κ. Τσιριγώτης. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Τώρα εγώ επειδή κάποια πράγματα τα κατάλαβα, κάποια 

πράγματα δεν τα κατάλαβα, αλλά απ' αυτά που κατάλαβα το Νοέμβριο έγινε μια 

προφορική συνεννόηση με σένα και τον Πρόεδρο του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου και εσύ απ' ό,τι κατάλαβα ρώτησες και είπες καταρχάς δεν 

υπάρχει πρόβλημα. Κατάλαβα καλά; Ωραία. Εν συνεχεία έστειλε μια επιστολή 

τον Δεκέμβριο, αν κατάλαβα καλά, η οποία έλεγε σας παρακαλώ πάρα πολύ να 

μου παραχωρήσετε την αίθουσα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του είχα πει του προέδρου αν είναι η αίθουσα κενή να μιλήσει με 

την υπηρεσία... 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Ασε με να ολοκληρώσω, αν κατάλαβα καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έτσι είναι. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Εν συνεχεία, στις 13 Ιανουαρίου προσπαθούσαμε να βρούμε... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι στις 13. Στις 24 Δεκεμβρίου.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: 24 Δεκεμβρίου είπατε ότι ειναι κλεισμένη η αίθουσα, έχει 

πρόβλημα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: 24 Δεκεμβρίου επικοινώνησε ο κ. Μουστάκας με την γραμματέα,  η 

γραμματέας επικοινώνησε και του λέει κ. Μουστάκα, την συγκεκριμένη 

ημερομηνία είναι κλειστή η αίθουσα γιατί το ΚΕΚ είχε καταθέσει το πρόγραμμα  

για τα σεμινάρια στον ΟΑΕΔ θεωρώντας ότι όλες τις μέρες η αίθουσα είναι 

διαθέσιμη. Το ΚΕΚ κατέθεσε χωρίς να μας ρωτήσει. Ο κ. Μουστάκας αντέδρασε 

στη γραμματέα, εδώ είναι η γραμματέας και λέει τι πραγματα είναι αυτά κι εμείς 

θέλουμε και θέλουμε και θέλουμε.  Με παίρνει η γραμματέας τηλέφωνο και μου 

λέει, κ. Γιάγκα,  επειδή ο κ. Μουστάκας φωνάζει σας παρακαλώ, έχουμε κλείσει 

την αίθουσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ πείτε μου τι να κάνω. Ερχομαι στο 

Επιμελητήριο, παίρνω τον κ. Μουστάκα, του λέω κ. Μουστάκα θα περιμένετε 

λίγο να κάνω εγώ τη συνεννόηση με το ΚΕΚ για να δούμε αν μπορούμε να τη 

μεταφέρουμε άλλη μέρα. 24 του μηνός όλα αυτά γίνονται. Δεκεμβρίου. Την ίδια 

μέρα που σας λέω. Τον παίρνω λοιπόν τα λέω αυτά, μου λέει ο κ. Μουστάκας 

ήδη έχω κλείσει, έχω στείλει τις προσκλήσεις και έχω κλείσει την αίθουσα με το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Του λέω, κ. Μουστάκα, περιμένετε, πού έχετε 

στείλει τις προσκλήσεις; Για το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Τότε, του λέω, δεν 

είναι ανάγκη να το κάνετε στο Επαγγελματικό, θα προσπαθήσω να  κάνετε τη 

συνέλευση στο Βιοτεχνικό. Παίρνω την κα Παπαμώκου, συνεννοείται με τον 
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ΟΑΕΔ και μεταφέρουν την ημερομηνία της  15 του μηνός Ιανουαρίου για το 

επόμενο Σάββατο. Σημασία έχει ότι 15 του μηνός η αίθουσα  ελευθερώθηκε. 

Τον παίρνω την ίδια μέρα, σας λέω όλα αυτά μέσα σε διάστημα μισής ώρας. 

Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, κ. Μουστάκα, η αίθουσα είναι ελεύθερη. 

"Δεν την θέλω τώρα". Προσέξτε, οι προσκλήσεις είχαν φύγει για να έρθουν στο 

ΒΕΠ, οι προσκλήσεις όλες είχαν φύγει για να έρθουν στο ΒΕΠ και λέει δεν την 

θέλω τώρα και εκ των υστέρων άλλαξε τον τόπο που θα γίνει η συνέλευσή της. 

 Είχε λοιπόν το περιθώριο αν ήθελε, γι' αυτό είπα δεν θέλει, είχε λοιπόν το 

περιθώριο να πάρει την αίθουσα 15 του μηνός. Δεν ήθελε όμως ο κ. 

Μουστάκας, ήθελε να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται 

σήμερα. Αυτή είναι η ουσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων, να προχωρήσουμε τα θέματα, γιατί έχουμε και 

θέματα. 

 Ορίστε, η κα Μπούτση. 

ΜΠΟΥΤΣΗ: Θέλω να ρωτήσω πώς μπορεί το ΚΕΚ αυτό η Πυξίδα να δίνει την 

αίθουσα χωρίς να ρωτάει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο αν θέλει την αίθουσα ή όχι 

και τι όφελος έχουν τα μέλη και τι όφελος έχει το Βιοτεχνικο Επιμελητήριο από 

αυτά τα ΚΕΚ. Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί μου γεννήθηκαν πολλές απορίες τώρα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Βεβαίως. Πρώτα πρώτα πώς έχει δικαίωμα. Η αίθουσά μας έχει 

πιστοποιηθεί για σεμινάρια και το ΚΕΚ  κατέθεσε το πρόγραμμα το οποίο λήγει 

στις 28 Φλεβάρη. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Χωρίς να μας ρωτήσει;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, ακούστε με λίγο, θα σας πω. Λοιπόν, κατέθεσε το πρόγραμμα 

το ΚΕΚ και βεβαίως όταν χρειάζονται να αλλάξει κάποιες ημερομηνίες  όπως 

τώρα, σήμερα το κάνουμε. Παρ' όλο που γίνεται σεμινάριο, σήμερα όμως 

έπρεπε να το αλλάξουμε γιατί έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο και κάνουμε το 
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αίτημα προς τον ΟΑΕΔ. Αυτό συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση Την ίδια 

μέρα, κ. Τσιριγώτη, σας είπα 24 του μηνός μέσα σε...  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Αρα, κ. Γιάγκα... 

ΜΠΟΥΤΣΗ: Τι όφελος έχουμε; 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τώρα, θα σας πω και για το όφελος.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: κ. Γιάγκα, είναι μια συνήθης διαδικασία.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Δεν είναι κατι τρομερό. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι βεβαίως. Προσέξτε, να σας πω.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Προηγουμένως μου φάνταζε λίγο φοβερό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να σας πω, είναι δύσκολο,  γιατί τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, 

μέχρι 28 του μηνός πρέπει να τελειώσουν όλα τα σεμινάρια και γι' αυτό είναι 

δύσκολη η μετάθεση. Δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα. Το πρόγραμμα 

χρηματοδοτείται μέχρι εκείνη την ημέρα και θα τα δείτε την Παρασκευή σας 

λέω τρία σεμινάρια γίνονται εδώ στο Επιμελητήριο. 

 Τι όφελος έχει το Επιμελητήριο. 100.000 ευρώ. Αυτό ειναι το όφελος του 

Επιμελητηρίου. 

ΜΠΟΥΤΣΗ: Για πόσο χρόνο;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Για το χρόνο που κάνει τα σεμινάρια. Για τη σεζόν αυτή που 

διανύουμε τώρα.  

ΜΠΟΥΤΣΗ: Και τα μέλη του Επιμελητηρίου τι όφελος έχουμε;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το ότι έχει το Επιμελητήριο 100.000 ευρώ και τα μέλη εκπαιδεύονται 

ή εκπαιδεύουν τους εργαζόμενούς τους μέσα σ' αυτά τα σεμινάρια. Τα μέλη που 
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συμμετέχουν, οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στα σεμινάρια επιδοτούνται με 

200 ευρώ. Πληρώνονται.  

ΜΠΟΥΤΣΗ: Οι εργοδότες;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οι εργοδότες δεν παίρνουν τίποτα. Τι να κάνουμε, να πληρώσουμε 

και τους εργοδότες;  

ΜΠΟΥΤΣΗ: Μπαίνουν σ' αυτό το πρόγραμμα;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αν μπαίνουν στο πρόγραμμα εργοδότες; Δεν είναι αυτό για 

εργοδότες, είναι για εργαζόμενους στις επιχειρήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αποστολέλλης.  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να γιορτάσουμε μια επέτειο. 

2014, επειδή βιάζομαι δεν θα απαντήσω σε ερωτήσεις... Γιορτάζουμε μια 

επέτειο, 1914 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 2014 100 χρόνια εσωτερικού διχασμού. 

Και ας το σκεφτούμε όλοι τι έφταιξε. Θα μπορούσε να πω τι δεν έφταιξε αλλά 

δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά.  

 Το δεύτερο είναι μία, υπάρχει ένα πρόγραμμα για αποκατάσταση 

απολυμένων και ανέργων, το οποίο απ' ό,τι λένε τα δημοσιεύματα δεν έχει 

αξιοποιηθεί μέχρι τώρα και το οποίο είναι πολύ καλά λεφτά και το οποίο θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί έστω για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στο 

ΤΕΒΕ. Εγώ θα δω ποιος ξέρει καλά το αντικείμενο... και μπορούμε να 

δουλεύουμε και με ένα τηλέφωνο, είτε έχουμε διαφορές είτε έχουμε 

προτάσεις..... ή και αν η υπηρεσία μπορεί να δει ποιο πρόγραμμα είναι αυτό, 

δεν έχει γίνει καμία αίτηση μέχρι τώρα, έχουν αξιοποιήσει όλες οι χώρες του 

Νότου τα προγράμματα αυτά εκτός από εμάς. Και μου έκανε εντύπωση ότι 

αναφέρεται ότι μπορεί να καλυφθούν οι υποχρεώσεις στα ασφαλιστικά μας 

ταμεία και των εργοδοτών που έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε 

σήμερα.  ..... και μου λείπει πάρα πολύ ο Νίκος ο Στρατής, για το Νίκο Στρατή 
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βέβαια τον εκτιμούσα και σαν άνθρωπο και σαν αντίπαλο. Αλλά για να 

μιλήσουμε σε όρους μπάσκετ θα τον προτιμούσα συμπαίκτη γιατί καμία φορά 

ρίχνει και καμιά.... Ετσι .... για το Νίκο και θα παρακαλούσα για την επιστροφή 

του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αλεξόπουλος. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή το πρόβλημα πιθανόν να 

επαναληφθεί, επειδή σήμερα μπορεί να ειναι ο κ. Μουστάκας και αύριο να είναι 

το σωματείο των κομμωτών ή των λογιστών ή οποιωνδήποτε άλλων 

συναδέλφων, θα πρέπει να ληφθε μέριμνα και να μην επαναληφθεί το 

φαινόμενο αυτό. Δηλαδή πρέπει το Επιμελητήριο να έχει δυνατότητα, όπως την 

εχει εκ των πραγμάτων, την αίθουσα κάποιες μέρες την χρειάζονται κάποιοι 

συνάδελφοι να είναι ελεύθερη. Και δεν χρειάζεται να πάρετε τον κάθε κ. 

Μουστάκα πρώτα να του αρνηθείτε, να γίνει ολόκληρη φασαρία και μετά να του 

πείτε σας δίνουμε την αίθουσα. Φροντίστε να έχετε πρώτα αυτή τη συνεννόηση 

και μετά να απαντήσετε στον άνθρωπο, γιατί αν το είχατε κάνει αυτό πριν δεν 

θα του λέγατε όχι του ανθρώπου και δεν θα είχε δημιουργηθεί πρόβλημα 

κανένα.  

 Για να μην επαναληφθεί λοιπόν το ίδιο θέμα κι έχουμε προβλήματα εδώ 

στο συμβούλιο, φροντίστε αυτά να έχουν λυθεί πριν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. 

Τσιριγώτης και το κλείνουμε. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Επειδή άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε, κ. Διευθυντά, έχω 

μια αίσθηση ότι ολιγώρησε η υπηρεσία. Αυτή είναι η δικιά μου ιδέα, η αίσθηση 

από αυτά που άκουσα. Θα μπορούσε μετά την επιστολή 19 του μηνός που 

έγινε, δεν ξέρω και τι ημέρα ήταν, 20, 21 ... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Οχι, φαντάζομαι ότι έγινε η αίτηση, δεν έχω λόγους τώρα να... Εγώ 

απλώς απ' αυτά που άκουσα τι συμπέρασμα βγάζω εγώ, χωρίς να θέλω να ρίξω 
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σε κανέναν ευθύνη. Επρεπε, 19 έγινε η αίτηση, δεν ξέρω τι μέρα πέφτει, μπορεί 

να πέφτει Παρασκευή γι' αυτό λέω δεν ξέρω τη συνέχεια των ημερών, αλλά πες 

ότι έπεφτε Παρασκευή 19, 22 να γίνουν οι ίδιες ενέργειες που έγιναν στις 24. 

Και στις 11 η ώρα το μεσημέρι, 12, 12.30 που πήρε η γραμματέας, δεν ξέρω 

ποια πήρε τηλέφωνο και είπε δεν μπορούμε να σας τη δώσουμε, να μην πάρει 

τηλέφωνο και να πει δεν μπορούμε να σας τη δώσουμε. Να πάρει τηλέφωνο και 

να πει σας τη δίνουμε την αίθουσα. Αυτό εγώ κατάλαβα ότι μπορεί να συμβεί. 

Οτι ότι δεν θεωρώ ότι έχουμε άλλα προβλήματα στο κεφάλι μας και μπορεί, 

ξέρω 'γω, να ξεχαστήκαμε, όλα είναι θεμιτά και προς θεού. Αλλά, έτσι κατάλαβα 

από τα λεγόμενα. Το κλείνω εδώ και τελειώνω. 

 Θα ήθελα να πω επιπροσθέτως, συνάδελφοι, πήρα τηλέφωνο τον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο πριν από μια βδομάδα και του εξέθεσα ένα 

σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε μέλη της Ενωσης Ελληνικών 

Χυτηρίων. Συγκεκριμένα σε τρία μέλη μας, στον κ. Τσιτούρα, στον κ. 

Παπαδόπουλο και τώρα μου διαφεύγει ο τρίτος, πήγε μία ομάδα με τέσσερα 

αυτοκίνητα, από τέσσερα άτομα μέσα, 16 άτομα, πολεοδομία, ΙΚΑ, Υπουργείο 

Εργασίας, ΣΔΟΕ, Αστυνομία, ό,τι μπορεί να βάλει το κεφάλι σου, απ' όλες τις 

υπηρεσίες. Κάνανε ντου, κλείσανε τις πόρτες, τα περιπολικά περιμένανε απ' έξω 

και δεν αφήνανε να μπουν ούτε πελάτες, ούτε να μπουν ούτε να βγουν και 

κάνανε έλεγχο στα πάντα. Μάλιστα ο συγκεκριμένος, σε έναν από τους 

συναδέλφους βάλανε 160.000 πρόστιμο για παράνομες πολεοδομικές 

παραβάσεις. 160.000 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καταγγελία ήταν; 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Δεν το ξέρω. Απ' ό,τι είπαν off the record,  ότι τους δίνεται ένας 

κλειστός φάκελος με τα ονόματα. Είπανε ότι... αλλά αυτά δεν μπορούμε να 

βγαίνουμε να τα λέμε, αυτά ήταν off the record. Η ουσία είναι ότι πήγανε σε 

τρία μέλη. Ψάχνουν λέει για τα κλεμμένα. Εγώ πήρα τηλέφωνο και τον Πρόεδρο 
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και τον Αντιπρόεδρο και του εξήγησα ότι με τα κλεμμένα ασχολούνται 

άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση σαν χυτήρια. Τι θέλω να πω με αυτό. 

Ενας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παλιατζίδικο στην πίσω μεριά του 

παλιατζίδικού του βάζει ένα παλιοφούρνο και λειώνει τα κλεμμένα. Λέω ένα 

παράδειγμα. Ούτε μέλη του σωματείου μας είναι, σε καμία περίπτωση, κλεμμένα 

από τον ΟΣΕ, από την ΕΥΔΑΠ, από τη ΔΕΗ, ξέρω 'γω από πού; Από όπου 

κλέβουν. Συνήθως κλέβουν από τέτοιες μεγάλες ή και από μικρές εταιρείες. 

Κάθε μέρα πολλοί συνάδελφοί μας δέχονται επιθέσεις από ληστές. 

 Ολα αυτά λοιπόν τα κλεμμένα καταλήγουν σε κάποιους ανθρώπους οι 

οποίοι δεν είναι ούτε μέλη του συλλόγου μας ούτε με άδειες χυτηρίου ούτε σε 

βιοτεχνικά μέρη όπως είναι ξέρω 'γω οργανωμένες βιοτεχνίες σε περιοχές και η 

Μάνδρα και ο Ασπρόπυργος, είναι σε μέρη ας πούμε που δεν τους βλέπει ο 

ήλιος και το φως. Δηλαδή αυτά γίνονται όλα κρυφά, δεν πρέπει να υπάρχει 

οπτική επαφή με τον κόσμο και τους παρακάλεσα αν είναι εύκολο η υπηρεσία 

να κάνει μια επιστολή προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, 

Δημόσιας Τάξης, Εργασίας και να τους κάνουμε το εξής παράπονο: ότι ναι μεν 

δεχόμαστε σε καθημερινή βάση ένα σωρό προβλήματα, ένα σωρό τρικλοποδιές 

από την ίδια την κυβέρνηση και από το ίδιο το κράτος. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι 

αυτή τη στιγμή κανένας από εμάς στέκεται στα πόδια του σαν επιχείρηση. Ολοι 

ακροβατούμε. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή μέσα σε όλο το γενικό αυτό 

προβληματισμό και σε όλα τα προβλήματα τα οποία κάθε μέρα μας προσθέτουν 

να υπάρχει κι άλλο ένα. Δηλαδή, 16 άτομα; Λες και ήταν ας πούμε ο Ξηρός ή 

δεν ξέρω η 17 Νοέμβρη; Δηλαδή ήμαρτον! 

 Αλλο πρόβλημα. Κάνω μια ερώτηση την οποία σήμερα το πρωί όπως 

σκεφτόμουνα μου γεννήθηκε. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή δεν χωνεύω τον 

Ανδριανό τον Μιχάλαρο για κάποιο λόγο και σε μια Α4 κόλλα χαρτί βάλω μια 

σφραγίδα ψεύτικη και κόψω ένα παραστατικό και το δώσω σε κάποιον που δεν 
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με γνωρίζει σαν Ανδριανός Μιχάλαρος και ο άλλος θα παραλάβει ο άνθρωπος, 

θα πάει φυλακή ο Ανδριανός; Είναι αυτό λύση; Δηλαδή, εντάξει, γλιτώνουμε τα 

πολλά γραφειοκρατικά αλλά και αυτή η ασυδοσία, δηλαδή φύγαμε από τη μία 

άκρη και πήγαμε στην άλλη; Σε ένα κράτος που άμα ξεχάσεις το ΦΠΑ ή άμα 

ξεχάσεις κάτι σου βάζει 2.000 πρόστιμο; Μήπως είναι λίγο, σε αυτά τα θέματα 

θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε λίγο για να το δούμε μήπως υπάρξει πρόβλημα 

σοβαρό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εδώ και ο φοροτεχνικός μας να μας εξηγήσει μετά.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Δεν ξέρω κατά πόσον... σκέφτηκα κάποια πράγματα το πρωί, 

έτσι, τυχαία που πέρασαν από το μυαλό και κάπου ανατρίχιασα. Λέω, και αν; 

Είναι λίγο... Δηλαδή από τη μία άκρη που ήθελες 150 χαρτιά για να πας να 

θεωρήσεις και σου θεωρούσαν 10 φύλλα και σου έλεγαν ξαναέλα σε τρεις μήνες 

για να ξαναφέρεις τα 3 τα χαρτιά, πήγαν στην άλλη άκρη που δεν χρειάζεται 

κανένα χαρτί και οποιοσδήποτε σε μία κόλλα Α4 μπορεί να κόψει το τιμολόγιο 

χωρίς ώρα, χωρίς αμάξι, χωρίς...; Πώς γίνεται αυτό το πράγμα ρε παιδί μου; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Εγώ λέω έναν προβληματισμό. Εάν αυτή τη στιγμή κάποιος κάνει, γιατί 

κακά τα ψέματα και ειδικά στο δικό μας το επάγγελμα υπάρχει πάρα πολύ 

μεγάλη ανακατωσούρα με τα τιμολόγια. Δηλαδή τα παλαιότερα χρόνια ήταν το 

ΦΠΑ, αυτό είναι πασίγνωστο. Τώρα έχουν τα χαρτόσημα και δεν ξέρω τι άλλο. 

Και λέω εγώ τώρα μήπως κάποιος φτιάξει μια παράνομη σφραγίδα, μια ψεύτικη 

σφραγίδα κι αρχίσει και βαράει να πούμε και δίνει τιμολόγια; (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε λιγάκι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης;  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Σ' αυτό θα ήθελα λίγο να το δούμε, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα το δει ο φοροτέχνης. Δεν τα ξέρουμε όλα εμείς. 
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ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Ναι, να το δούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα, κ. Αποστολέλλη. Να πω μόνο, συγγνώμη κ. Αποστολέλλη, 

εμείς στείλαμε με αυτή την διαμαρτυρία που έγινε από το σύλλογό σας, 

στείλαμε μια επιστολή στον κ. Χατζηδάκη και του λέμε: 

 "κ. Υπουργέ, το Επιμελητήριό μας γίνεται καθημερινά αποδέκτης 

διαμαρτυριών από επιχειρήσεις μας μέλη για τους διαρκείς ελέγχους στους 

οποίους υποβάλλονται και τα εξοντωτικά πρόστιμα που τους επιβάλλονται από 

το ΣΔΟΕ, την Πολεοδομία, το ΙΚΑ, την Εφορία αλλά και την Αστυνομία πολλές 

φορές με προσβλητικό τρόπο που δεν αρμόζει σε όργανα της συντεταγμένης 

πολιτείας. 

 Πιστεύουμε κ. Υπουργέ ότι αυτές οι τακτικές καμία σχέση δεν έχουν με 

την ανάπτυξη στην οποία κατά κόρον αναφέρεστε και είναι στόχος ο οποίος δεν 

θα επιτευχθεί εάν οι επιχειρήσεις οδηγηθούν στην εξαθλίωση και οι 

επιχειρηματίες στην απόγνωση. 

 Ελπίζοντας ότι θα επιληφθείτε προσωπικά σας κοινοποιούμε και την υπ' 

αρ. (...) επιστολή της Ενωσης Ελληνικών Χυτηρίων με την παράκληση να 

εξετάσετε και τα αναφερόμενα αιτήματά τους.  

 Στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία".  

 Αυτή είναι η επιστολή που στείλαμε στον κ. Χατζηδάκη και κάναμε και 

προσωπικές παρεμβάσεις και σε άλλο επίπεδο. Λέω κι εμείς τις ενέργειες που 

κάναμε μετά το έγγραφο που στείλατε σαν σωματείο. 

 κ. Αποστολέλλη, έχετε το λόγο. 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Επιγραμματικά επειδή δεν ανέφερα το όνομα του Νίκου του 

Στρατή ξεκούδουνα. Απλά νόμιζα, και αυτό είναι παράπονο από όλους και από 

εμένα, περίμενα ότι το πρόβλημά μας είναι αυτό το τρίπτυχο που έβαλε ο Νίκος 

πριν υποβάλλει την παραίτησή του. Το πρόβλημά μας είναι η απασχόληση, η 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  
 

  27 

παραγωγή, η κατανάλωση. ... πρέπει να συσπειρωθούμε διότι διαφορετικά δεν 

μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επιδρομή του κράτους, η οποία είναι 

απρόβλεπτη και ο διχασμός δεν βοηθάει.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κυρία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θέλω να ρωτήσω τι έχει γίνει με τα ασφαλιστικά ταμεία με τις 

ρυθμίσεις και όσον αφορά τον ΟΑΕΕ εάν έχουμε ζητήσει και αν έχει απαντηθεί 

την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν την παρέχουν σ' αυτούς που δεν 

είναι ενήμεροι εάν θα αφαιρεθεί από τα χρεωστούμενα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι επόμενο θέμα, είναι εδώ και ο κ. Γανέλης ο οποίος ειναι 

αρμόδιος για τα ασφαλιστικά θέματα, θα σας ενημερώσει ο κ. δικηγόρος του 

Επιμελητηρίου μας, ο κ. Χριστοδουλέλλης. 

 Ο κ. Κανακάκης. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Εγώ θα επιστρέψω στο προηγούμενο θέμα παραχώρησης της 

αίθουσας και το κάνω αυτό από υποχρέωση προς τη Διοίκηση και προς τον 

διευθυντή.  

 Εχω χρησιμοποιήσει την αίθουσα αυτή αρκετές φορές για διάφορες 

συναντήσεις ενώσεων, επιτροπών κι όλα αυτά. Αρκετές φορές μας έχει 

παραχωρηθεί η αίθουσα χωρίς δεύτερο, με κάποιο μέιλ που έχω κάνει με μια 

απάντηση τηλεφωνική είτε με μέιλ. Κάποιες φορές από τότε που άρχισαν τα 

ΛΑΕΚ μου λένε, απευθύνομαι συνήθως στον διευθυντή και δεν βάζω στη μέση 

τον πρόεδρο γιατί δεν θεωρώ ότι υπαρχει λόγος να βάλω τη Διοικούσα ή τον 

Πρόεδρο ή στην κα Σαρρή ή στην κα Γκλεζάκου, έχουμε ΛΑΕΚ δεν μπορούμε. 

Είσαστε πολλοί; Θα είμαστε 30, 40. Μπορείτε να βολευτείτε στο γραφείο, να 

συνεννοηθούμε με τον κ. Γιάγκα και να μαζευτείτε στο γραφείο του; Μας έχει 

παραχωρήσει δυο φορές το γραφείο του. Μια φορά στο τραπέζι αυτό 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

28 

βολευτήκαμε 35 άτομα. Στην αίθουσα εδώ όταν το Επιμελητήριο έχει 

προγραμματισμένα μαθήματα ΛΑΕΚ, ε, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να τα 

ακυρώσει για να κάνουμε μία μάζωξη. Δύο φορές με παρέμβαση του Γιάγκα 

πήγα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο την αίθουσα και κάναμε εκεί τη δουλειά 

μας, παρ' όλο που είμαι κι εγώ μέλος της Διοίκησης του ΒΕΠ και αυτό που κάνω 

είναι με πρωτοβουλία του ΒΕΠ, δεν είναι δική μου. Πήγαμε εκεί. 

 Τη Δευτέρα, να σας ενημερώσω γι' αυτό, έχουμε μια μεγάλη 

συγκέντρωση, πάλι δεν μπορούσε να μας δώσει την αίθουσα, στο ΕΒΕΠ. Την 

δίνει ο Κορκίδης. Πάλι όμως είναι πρωτοβουλία του ΒΕΠ με θέμα το λιμάνι, η 

πώλησή του και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Θα παρευρίσκονται οι 

πρόεδροι και των τριών Επιμελητηρίων, βουλευτές, δήμαρχοι, ευρωβουλευτές 

και παράγοντες του ευρύτερου Πειραιά. Καλό θα είναι όσοι από μας μπορούν να 

παρευρεθούν στις 5 η ώρα στο ΕΒΕΠ, στην αίθουσα του Κασιμάτη.  

 Ισως να έμπαινε και θέμα γιατί με 500 μέλη πού θα χωρέσετε εδώ μέσα; 

Ισως να το δείτε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, οι συνεννοήσεις μπορεί να γίνονται 

μεταξύ μας και τηλεφωνικά και να μην το αναγάγουμε σε κυρίαρχο θέμα και 

μιάμιση ώρα να συζητάμε αυτό. Μπορεί να υπάρχουν ευθύνες του Μιχάλη ή του 

Μιχάλαρου ή του οποιουδήποτε αλλά μιάμιση ώρα είναι κρίμα να την χάνουμε. 

Τη Δευτέρα όσοι μπορείτε καλό θα είναι να παρευρεθείτε στο Επιμελητήριο στο 

ΕΒΕΠ για τη συζήτηση αυτή. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνω μια ενημέρωση καταρχήν προτού 

ξεκινήσουμε. 18 του μηνός γίνεται μια κορυφαία εκδήλωση εδώ, φανταστείτε 

ότι γίνονται δύο, είναι μία αντιπροσωπεία από τη Φουτζέιρα, είναι ένα εμιράτο, 

από τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι μια εκδήλωση που αφορά ειδικά τους 

βιοτέχνες, αφορά το παραγωγικό κομμάτι. Δύο γίνονται στην Ελλάδα, μία με το 

ΣΕΒ και μία με μας. Είναι μία εκδήλωση για ένα κρατίδιο, για μία ελεύθερη ζώνη 
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που έχουν και τι συνεργασία μπορεί να γίνει με ελληνικές επιχειρήσεις. Θα 

έρθουν να κάνουν τις προτάσεις τους, θα δουν πώς είναι το κλίμα. Εμείς έχουμε 

συνεργαστεί με το Υπουργείο Εξωτερικών για να οργανώσουμε αυτή την 

εκδήλωση, έχουμε συνεργαστεί με το αρμόδιο, κι εδώ ευχαριστούμε και τον 

σύμβουλό μας τον κ. Παπαμανώλη τον Γιώργο, που μέσω του Γιώργου που είχε 

την εμπειρία και τη συνάντηση εκεί κάτω ήρθαμε σ' αυτή την επαφή και 

πραγματικά έχει οργανωθεί μια κορυφαία εκδήλωση να έρθετε να την 

παρακολουθήσετε και να παροτρύνετε και φίλους σας που έχουν βιοτεχνική 

δραστηριότητα και μπορεί να έχουν και εξαγωγικό χαρακτήρα ή ακόμα και να 

εμπλακούν σε κομμάτι ειδικά του κλάδου των κατασκευών που έχει τεράστιο 

ενδιαφέρον, που εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει, δεν έχει ιδιαίτερο μέλλον, εκεί 

κάτω έχει ενδιαφέρον. Και μάλιστα όταν λένε ότι όταν γίνει η έκθεση, πώς 

λέγεται, η διεθνής έκθεση, παγκόσμια έκθεση κάπως λέγεται, EXPO 2020 εκεί 

μιλάνε αυτοί για κτίσιμο 100 ξενοδοχείων στην περιοχή. Αρα, λοιπόν, επειδή 

εμάς πολλά μέλη μας ασχολούνται με τον κλάδο της οικοδομής είναι πάρα πολύ 

ενδιαφέρον να έρθουν να ενημερωθούν, έστω, δεν μιλάω για τους 

μεγαλύτερους, μιλάω για τους νεότερους, να δουν πώς μπορούν και αν 

μπορούν να κάνουν κάποια ομάδα, μια επιχειρηματική ομάδα να εμπλακούν εκεί 

στη διαδικασία αυτή. 

 Μιλάνε αυτοί για μια ελεύθερη ζώνη, για χωρίς φορολογία, δίνουν γη, 

ένα κρατίδιο που θέλει να αναβαθμιστεί, είναι 20 χιλιόμετρα από το Ντουμπάι, 

έχει παραμείνει πίσω, έχει το μεγαλύτερο λιμάνι της περιοχής, εκεί κατάληγε ο 

κεντρικός αγωγός των αραβικών πετρελαίου, εκεί φορτώνουν τα πλοία. Θα είναι 

μια πολύ καλή εκδήλωση. Τώρα, ακριβώς λεπτομέρειες, μας έχουν πει πάρα 

πολλά, θα τα δούμε στην πράξη που θα είναι, θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος 

αυτής της ελεύθερης ζώνης και θα παρουσιάσει και τις δυνατότητες που έχει 

εκεί και τι μπορεί να κάνει ένας Ελληνας εκεί. Είναι 3.00 η ώρα - μπορεί να 
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κάνεις και αγροτικά, τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, μπορεί να πηγαίνεις 

κάτω εκεί και να τα τυποποιείς και να τα προωθείς στην αγορά εκεί. Πολλά 

μπορείς να κάνεις. Είναι 3 η ώρα, γιατί θα έχει πάρα πολλές ερωτήσεις, δεν 

μπορείς να το κάνεις 8 ή 7, θα πήγαινες 1 τη νύχτα. Θα ξεκινήσει, θα έχει πολύ 

ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις, έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 

πολλές επιχειρήσεις μέλη μας.  

 Να προχωρήσουμε τώρα στα θέματα ημερήσιας διάταξης.  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού για τις ανάγκες των προγραμμάτων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ η κα Δημητροπούλου, ο κ. Γιάγκας. Ο κ. Γιάγκας μπορεί να 

εξηγήσει ακριβώς την τροποποίηση του προϋπολογισμού. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι μια καθαρά τυπική διαδικασία για να μπορέσουμε να 

παρακολουθήσουμε τα προγράμματα που έχουμε σε εξέλιξη. Και ποια είναι 

αυτά. Είναι τρία προγράμματα από τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ), 

από αυτά θα πάρουμε γύρω στις 50.000 ευρώ και βεβαίως θα κάνουμε και 

αντίστοιχα έξοδα 50.000 ευρώ. Και επίσης, το τελευταίο διάστημα μας 

διατίθενται από πλευράς ΟΑΕΔ για την ψηφιοποίηση των αρχείων τρεις 

εργαζόμενοι, στους οποίους θα πληρώνουμε εμείς το διάστημα που θα 

απασχοληθούν τους πέντε μήνες τις ασφαλιστικές εισφορές και τις οποίες 

ασφαλιστικές εισφορές θα μας τις αποδώσει μετά ο ΟΑΕΔ. Είναι 5.000 περίπου 
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ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές. Τα πρόσωπα αυτά θα πληρώνονται όμως 

κατευθείαν από τον ΟΑΕΔ. 

 Αυτό είναι, δεν έχει τίποτε άλλο, είναι τρία προγράμματα που προέκυψαν 

και πρέπει να αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό για την καλύτερη 

παρακολούθησή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Βιωσιμότητα Επιμελητηρίων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε μία συνέλευση στην Κεντρική Ενωση, μια έκτακτη γενική 

συνέλευση και εκεί τέθηκαν πάρα πολλά θέματα. Ενα από τα θέματα ήταν το 

πώς τα Επιμελητήρια πλέον θα λειτουργούν και πώς θα μπορούν να επιβιώσουν. 

Υπάρχει μια τεράστια πίεση γιατί σταματάει η υποχρεωτικότητα από το 2015 και 

μετά, από 1/1/15, όπως και τώρα ακόμα, τώρα με τη μη θεώρηση στοιχείων και 

βιβλίων όπως είπες κ. Τσιριγώτη, πάλι το Επιμελητήριο δεν χρειάζεται τώρα να 

... αφού δεν θεωρείς, δεν σου ζητάει η Εφορία να θεωρήσεις. Από τώρα ξεκινάει 

το πρόβλημα.  

 Στην ουσία, εμείς τουλάχιστον σαν Επιμελητήριο έχουμε δρομολογήσει 

εδώ και δύο χρόνια, ενάμιση χρόνο έχουμε μπει σε διάφορα, με τα ΛΑΕΚ, με 

διάφορα σεμινάρια να μπορέσει το Επιμελητήριο να μπει σε μια διαδικασία να 

είναι, να βρίσκει κι άλλους πόρους, όχι να περιμένει μόνο τη συνδρομή από τα 

μέλη του. Το θέμα είναι ότι υπαρχει μια τεράστια πίεση από όλα τα 
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Επιμελητήρια της χώρας και υπάρχουν κάποιες προφορικές δεσμεύσεις ότι αυτό 

δεν θα ισχύσει και από τον Πρωθυπουργό και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Αυτά θα τα δούμε στην πράξη. 

 Υπήρχε μια έντονη αντίδραση και ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας για όλα 

αυτά τα μέτρα τα οικονομικά, τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά, έγινε μια 

Κεντρική Ενωση, μια συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης με πολλή ένταση και 

πάθος, είπαν, δεσμεύθηκαν ότι μέχρι τώρα 10 Φεβρουαρίου, σήμερα έχουμε 11-

12 πόσο έχουμε, είπαν μέχρι 10 Φεβρουαρίου θα δίνανε κάποιες απαντήσεις, 

συζητάνε ότι πάνε να  κουτσουρέψουν τα πρόστιμα, εμείς ζητάμε να μην 

υπάρχουν καθόλου αυτά τα πρόστιμα, αυτά τα υπέρογκα πρόστιμα που λέει 

άμα ξεχάσει κάτι ο λογιστής. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένταση και εμάς στο 

χώρο το δικό μας τον επιμελητηριακό, δεν ξέρουμε το τι θα γίνει.  

Καλό είναι εμείς να θωρακίσουμε το Επιμελητήριο το δικό μας όσο καλύτερα 

μπορούμε. Πιστεύω ότι το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτό ήθελα, μια 

ενημέρωση μόνο να σας κάνω. 

 Τώρα να πάμε στα άλλα θέματα.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Να κάνω μια ερώτηση; Σε περίπτωση που δεν χρειάζεται να 

πληρώνεις το Επιμελητήριο, θα μπορείς στο τέλος της βιοτεχνικής σου 

δραστηριότητας μπορείς να πληρώσεις να συνταξιοδοτηθείς; 'Η θα πρέπει όταν 

έρθεις να πάρεις εδώ χαρτί ή δεν χρειάζεται πλέον τίποτα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ισχύει ακόμα ό,τι ίσχυε. Αλλά αυτά αλλάζουν κάθε μέρα.  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Πάντως, αυτή τη στιγμή και αν εγώ...  

.......: Για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί κάποιος χρειάζεται ιστορικό ...  

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Αρα, θα πληρώσει στο τέλος.  

........: Αναλυτικά, για να φαίνεται ότι δεν έχεις καμία... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέχρι στιγμής. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ: Οχι, απλώς λέω, είναι μια λεπτή.... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Η οποία μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, όντως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Φαντάζομαι ότι γίνεται μόνο για το .. το ότι δεν πληρώνεις και 

δεν χρειάζεσαι να προσκομίζεις βιβλία για θεώρηση. Οχι ότι δεν πληρώνεις το 

Επιμελητήριο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, είχαμε ένα πρόβλημα με τα βυρσοδεψεία. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; Συγγνώμη, εμείς ζητάμε αυτό να μην ισχύσει; 

Εμείς σαν Επιμελητήριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαν Επιμελητήριο τώρα ζητάμε φυσικά να μην ισχύσει. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για ποιο λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, ζητάμε αυτή τη στιγμή τα Επιμελητήρια πρέπει να λειτουργούν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να βρουν άλλες πηγές χρηματοδότησης, να μειώσουν τα έξοδά 

τους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, υπάρχουν κι αυτές οι προτάσεις και αυτές οι θέσεις από 

κάποιους. Οι περισσότεροι όμως... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή είναι παράλογο σε μία τέτοια κρίση να ζητήσουμε να 

ισχύσει κάτι το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε, είναι όμως ένα πολύ - δηλαδή μια ατομική επιχείρηση 

παράδειγμα είναι 50 ευρώ το χρόνο, ένα πάρα πολύ μικρό ποσό να έχει το 

Επιμελητήριό του.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το μικρό ποσό, Πρόεδρε, δεν θα το καθορίσουμε ούτε εσύ ούτε 

εγώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, πάντως είναι ένα ποσό το οποίο πιστεύω ότι είναι... να 

δώσει κατι, για τον εαυτό του δίνει. Δεν είναι κάτι αρνητικό. Τώρα, ότι να 

κάνουμε καλύτερες υπηρεσίες συμφωνώ και μπορεί το Επιμελητήριο να έχει 

έσοδα από άλλες δράσεις δεν διαφωνώ και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συμφωνώ απολύτως αλλά 9 στις 10 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή 

το Επιμελητήριο το βλέπουν σαν έξτρα κόστος, το οποίο δεν τους προσφέρει 

τίποτα και αυτό το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Οπότε, σκεφτείτε το 

παράξενο της υπόθεσης, ένα Επιμελητήριο το οποίο προασπίζεται τα 

συμφέροντα των μελών του να ζητήσει να μην ισχύσει, ίσως από τα ελάχιστα 

μνημονιακά τα οποία πρέπει να περάσουν και είναι καλά, η ελάφρυνση των 

φόρων υπέρ τρίτων. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια τεράστια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ δεν είναι τρίτος όμως το Επιμελητήριο. Είναι δικό του, είναι 

κάτι άλλο. Οπως είναι και το σωματείο του, όπως και πρέπει, γιατί μέσα από τα 

Επιμελητήρια θα χτυπηθεί και ο συνδικαλισμός. Δηλαδή ούτε ΓΣΕΒΕΕ θα 

υπάρχει, ούτε ΕΣΕΕ θα υπάρχει, ούτε σωματεία θα υπάρχουν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αφού δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ίσως μέσω των Επιμελητηρίων - δεν είμαστε συνδικαλιστικό 

αλλά από τις εισφορές τις δικές σου, το 50αρικο, παίρνει η ΓΣΕΒΕΕ, παίρνει η 

ΕΣΕΕ, μοιράζουμε ένα μικρό ποσοστό στα σωματεία. Δηλαδή κάτι... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Στην πορεία θα διαλυθούν και αυτά γιατί ούτως ή άλλως και 

αυτά μέσα στο βούρκο είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι θέσεις αυτές, εντάξει.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Μήπως είναι ευκαιρία, Πρόεδρε, αυτό τώρα έτσι όπως είναι, 

πρόταση είναι, εδώ τουλάχιστον στον Πειραιά έχουμε τρία Επιμελητήρια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ενοποιηθεί. Την έχουμε κάνει κι εμείς την πρόταση αυτή.  
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Μία πρόταση να γίνει ένα Επιμελητήριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διαφωνούμε σ' αυτό.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Και το κόστος θα μαζευτεί και ίσως γίνει και πιο ισχυρό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, ίσως πρέπει να το περάσουμε σαν ψηφοφορία από το 

Επιμελητήριο αν το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου συμφωνεί να γίνει τέτοια πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοιείται ότι θα περάσει, δεν μπορεί να γίνει έτσι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γιατί εγώ προσωπικά το βλέπω τρομακτικό, τρομακτική 

αντίκρουση συμφερόντων σαν επιχειηματίας και σαν μέλος του Δ.Σ. να 

συνεχίσει με αυτή τη μορφή το Επιμελητήριο που υπάρχει, το οποίο σ' αυτά 

που θέλω εγώ να παρεμβαίνει δεν μπορεί να κάνει κάτι εκτός από το να στέλνει 

επιστολές, άρα καλύτερα να την στείλω εγώ την επιστολή μου μεμονωμένα και 

από 'κει και πέρα πληρώνουμε χρήματα τα οποία προφανώς δεν ξέρουμε, όχι 

δεν ξέρουμε πού πάνε, συντηρούν το Επιμελητήριο ενώ λείπουν από τον κόσμο. 

 Ορίστε κ. Μουστάκα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Αυτή την πρόταση που βάζουμε τώρα στο τραπέζι, για 

σκεφτείτε το λιγάκι ότι θα είμαστε ένα Επιμελητήριο μέσα στον  Πειραιά πολύ 

ισχυρό και τα έξοδα θα μηδενίσουμε πάρα πολλά, θα μαζευτεί, θα γίνει 

συρρίκνωση βέβαια, τώρα είναι και οι θέσεις εργασίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιδρούν όλα τα Επιμελητήρια της χώρας σ' αυτό το πράγμα.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ: Οχι, είναι λογικό γιατί είναι εργαζόμενοι, είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε, θα δούμε πώς θα 

εξελιχθεί. Το θέμα ειναι ότι έχει προκύψει ένα άλλο θέμα με τα βυρσοδεψεία. Τα 

ξέρουμε ότι τα βυρσοδεψεία τόσα χρόνια δεν έχουν άδεια αλλά τώρα προέκυψε 

πρόβλημα με το δέρμα. Δεν μπορούν να έχουν πρώτη ύλη γιατί πήγανε η 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειες και πήγανε οι 
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υποθέσεις στον εισαγγελέα, τους έχει καλέσει ο εισαγγελέας για σφράγιση. 

Κάναμε παρέμβαση εκεί, μιλήσαμε και με υπηρεσιακούς παράγοντες εδώ της 

περιοχής μας, μιλήσαμε και με το Υπουργείο επάνω, προσπαθούμε να δοθεί μια 

λύση. Κοιτάμε να τα νομιμοποιήσουμε, πήγαμε στον Οργανισμό Αθήνας, 

κοιτάμε εκεί που είναι τώρα πλέον στου Ρέντη ή στον Ασπρόπυργο, εκεί που 

είναι να υπάρχουν, να νομιμοποιηθούν. Υπάρχει μια αλληλογραφία σχετική για 

να υπάρχει μια νομιμοποίηση των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων εκεί, αλλιώς 

έχουν πρόβλημα τεράστιο. ... από την Ελλάδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και πώς θα γίνει αυτό; Τι πρόταση έχει γίνει; Στους Δήμους έχει 

γίνει αυτή η πρόταση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι στους Δήμους, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο ΥΠΕΧΕΔΕ. 

Στο Ρυθμιστικό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Την άδεια από εκεί πρέπει να την πάρουν; Από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θα προσδιορίσει την περιοχή, τον χώρο ότι επιτρέπεται η άσκηση 

αυτού του... 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση από τον συνεργάτη του ΒΕΠ κ. Σ. Γανέλη για φορολογικά 

θέματα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Γανέλη, μπορείτε να ανέβετε επάνω να μας 

ενημερώσετε για τα φορολογικά; Είναι μεγάλο το θέμα και καταρχήν να πούμε 

ότι γυρίσαμε αυτό το διάστημα, πήγαμε στα Κύθηρα, πήγαμε στον Πόρο, 
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πήγαμε Τροιζήνα, ενημερώσαμε τα μέλη για το καινούριο αγροτικό πρόγραμμα, 

υπήρχαν κάποιες ενστάσεις εδώ από κάποιους συναδέλφους και είπαν τι δουλειά 

έχει το Επιμελητήριο με το αγροτικό. Μα εμείς έχουμε τη μεταποίηση. Η 

μεταποίηση αγροτικών προϊόντων είναι όλοι μέλη μας. Ελαιοτριβεία, οινοποιεία, 

συσκευαστήρια, τυροκομεία, αυτά που κατασκευάζουν τα προϊόντα από το 

γάλα, από το δέρμα, αρτοποιεία. Ολα αυτά, η μεταποιητική δραστηριότητα 

αγροτικών προϊόντων είναι δικά μας μέλη. Και αυτό το πρόγραμμα αφορά 

μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Το άσχημο είναι ότι δεν μεταποιούμε στην 

Ελλάδα.  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Πόσο χρόνο έχω; Ευχαριστώ. 

 Προχθές στο πρωτοσέλιδο από πολλές εφημερίδες κατέγραψαν για 

πρώτη φορά το τι ακριβώς έχει γίνει στο φορολογικό κομμάτι. Πριν ξεκινήσω να 

σας πω από τα ήδη, μάλλον αυτά που ήδη γνωρίζετε, θέλω να σας πω για πέντε 

λεπτά ποια είναι η νέα διάρθρωση του Υπουργείου και πότε πάτε στον 

εισαγγελέα, πότε πρέπει να πληρώσετε, πώς γίνεται ρύθμιση, γιατί ό,τι θέλει 

μάλλον λέει ο καθένας. 

 Αυτή τη στιγμή έχει συσταθεί μια καινούρια υπηρεσία, η οικονομική 

αστυνομία, η οποία πλέον δρα αυτόβουλα με τη λογική, συγγνώμη για την 

έκφραση, του μπάτσου. Δυστυχώς. Ακόμα και οι φράσεις των ανθρώπων που 

έρχονται είναι .. όλοι μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο ελεύθερη κουβέντα. Το 

παράδειγμα που έγινε με την επιχείρηση, παράδειγμα, ας μην πω όνομα, του 

βουλευτή, ήταν ο λόγος ο οποίος ... όχι το ποσό της φοροδιαφυγής, ήταν το 

ποσό της επανάληψης. Αν μια καφετέρια αύριο το πρωί δεν εκδώσει πάνω από 

10 αποδείξεις η οικονομική αστυνομία τον πάει αυτόφωρο. Το ίδιο γεγονός ήταν 

ότι υπήρχαν πολλές αποδείξεις για το θέμα που έγινε με τον βουλευτή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δέκα την ημέρα;  
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ΓΑΝΕΛΗΣ: Την ημέρα, τη φορά. Αν δεν εκδώσεις δέκα αποδείξεις και πάνω πας 

αυτόφωρο. Είναι ξεκάθαρο όμως. Δηλαδή εσύ μπορεί να έχεις 10 αποδείξεις 30 

ευρώ. Είναι προτιμότερο να έχεις 3 αποδείξεις με 5.000 ευρώ παρά 11 

αποδείξεις από 3 ευρώ την κάθε μία. Αυτό είναι και το γράμμα και το πνεύμα 

μέχρι στιγμής.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για ξαναπέστε το αυτό, δεν κατάλαβα. Δεν έχει μπει πελάτης 

μέσα, πώς, θα κόψεις έτσι; 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Οχι, δεν καταλάβατε. Ηρθε μέσα και βρίσκει δέκα θαμώνες και δεν 

βρίσκει καμία απόδειξη. Συγγνώμη, απλά με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να 

καταλάβει ο κόσμος γιατί πάνε στον εισαγγελέα, ποιους συλλαμβάνει, πότε τους 

συλλαμβάνει και υπό ποια διαδικασία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το ποσό έχει σημασία ή η ποσότητα;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Η ποσότητα και το ποσό από ένα σημείο και πάνω. Πάνω από 

75.000 είναι κακούργημα, κάτω από 75.000 είναι πλημμέλημα. Και πάνω από 

3.000  - συγγνώμη 0 έως 3.000 παράδειγμα είναι χωρίς ποινική διαδικασία. Αν 

όμως έχεις 3.000 και 30 αποδείξεις είναι ποινική διαδικασία για την επανάληψη 

του ιδίου φαινομένου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 3.000 ευρώ και 30 αποδείξεις;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Και πάνω από 10 αποδείξεις. Πέστε μου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εδώ το μεγαλύτερο κομμάτι δεν έχει σχέση με αποδείξεις 

φαντάζομαι. Εχει με παροχή υπηρεσιών ή με τιμολόγια.  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Σε ένα συνεργείο πήγε βρήκε 10 αμάξια και δεν έχουν κοπεί, 

παράδειγμα. Εγώ λέω ότι δεν έχεις εξυπηρετήσει 10 ανθρώπους και δεν έχεις 

εκδώσει την απόδειξή σου. 'Η σε ένα κομμωτήριο, έχετε κομμωτήρια 

φαντάζομαι, είναι μέσα 10 πελάτες και δεν έχει προλάβει... Εγώ σας λέω τι λέει 

ακριβώς ο νόμος.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καλά, θα κόψεις απόδειξη πριν του κάνεις τη δουλειά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πριν του κάνεις τη δουλειά ή μετά; 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Είπα κάποιος που μπορεί να έχει κάνει λάθος ή σκόπιμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων, να πούμε σε μια καφετέρια μπαίνει μέσα, πίνουν 

τον καφέ αλλά δεν έχει την απόδειξη. Αν είναι πάνω από 10 που δεν έχει κόψει 

πάει αυτόφωρο. Αν είναι 9 τη γλιτώνει. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ακριβώς. Και κάτω από 3.000.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ταυτόχρονα όμως, δηλαδή στον έλεγχο.  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ναι. Γιατί τώρα μπαίνει και η οικονομική αστυνομία, αυτό θέλω να 

σας πω. Δεν μπαίνει μόνο, υπήρχε η τοπική εφορία και το ΣΔΟΕ. Τώρα υπάρχει 

και η Οικονομική Αστυνομία. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Ξέρω ότι ...  δεν το έχουν 

θίξει. Εγώ ξεκινάω από το χειρότερο.  

 Λοιπόν, η δεύτερη περίπτωση είναι να έρθει κάποιος έλεγχος από το πρωί 

και να βρει, από την 1/1 και μετά έστω και ένα ευρώ καθυστέρηση σε μια 

φορολογική δήλωση πληροφοριακού είτε απόδοσης φόρου. Αυτό την πρώτη 

φορά έχει 1.000 ευρώ, το ξέρετε, τη δεύτερη έχει 2.500 και ούτως καθεξής. 

Εγώ σας λέω με τι νομοθεσία υπάρχει σήμερα. Θα σας πω στο τέλος και τι 

αναμένεται.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μπορεί να το δηλώσεις και να μην μπορέσεις να το πληρώσεις.  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Μιλάω να 'ρθει, εγώ έχω ένα τιμολόγιο και έχεις κάνει έναν 

αναριθμητισμό, ο υπάλληλός σου, ο λογιστής σου. Εσύ, το βρήκανε την πρώτη 

φορά, το βρήκαν και τη δεύτερη. Ερχεται η εφορία μέσα και έχεις κάνει λάθος 

100 ευρώ σε μια δήλωση και άλλα 100 στη δεύτερη. Οταν έρθει όμως ο 

προσωρινός έλεγχος ή ο οποιοσδήποτε αιφνίδιος προληπτικός έλεγχος και το 
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δει, δεν έχεις υποβάλει δύο δηλώσεις ΦΠΑ οι οποίες η μία έχει 1.000 ευρώ και η 

άλλη έχει 2.500. Είναι πολύ απλό. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και ας είναι η διαφορά 1 ευρώ;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ακριβώς. Δεν έχει ... καμία διαφορά, βασικό θέμα. Αυτό είναι 

ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση σ' αυτό που σας λέω. Αν ... δυο φορές. 

Τώρα, πώς πρακτικά θα το εφαρμόσουν δεν το ξέρω. Αυτό λέει ο νόμος. Αν το 

γράμμα και το πνεύμα του νόμου διαφέρει, δεν το γνωρίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση; Εγώ μπορεί να πουλήσω, επειδή 

πουλάω παλιά μέταλλα, χωρίς ΦΠΑ και πες ότι δύο πελάτες, όπως έκανε έτσι ο 

λογιστής, κόλλησαν τα φύλλα και δεν τους είδε και αντί να βάλει ότι εγώ είχα 

έσοδα, δηλαδή ότι πούλησα... 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Δεν μιλάω για φορολογία εισοδήματος, εγώ μιλάω για 

παρακρατούμενους φόρους, συγγνώμη, ή φόρο μισθωτών ή φόρο 

προστιθέμενης αξίας, ΦΠΑ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτό εξηγώ. Οτι εάν αυτή τη στιγμή στις πωλήσεις που 

προστίθεται και το ποσό αυτό των πωλήσεων που δεν έχουν ΦΠΑ, δηλαδή στην 

ουσία λογιστικά έχει βάλει 4.000 λιγότερο πωλήσεις αλλά στην ουσία... 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Οχι, είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και έχει ένα κατοστάρικο 

μόνο. Εντάξει; Οταν δηλαδή είναι ποσό άνευ ΦΠΑ. 

 Πέστε μου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο φόρος μισθωτών είναι υποχρεωτικά να γίνεται η 

παρακράτηση; Δηλαδή αν κάνεις την παρακράτηση του εργαζόμενου 

αυτομάτως δεν δήλωνες και τίποτα.  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Το επαναλαμβάνετε; Συγγνώμη. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που υποτίθεται ότι κρατάς τον 

φόρο του εργαζόμενου, αν δεν του τον κρατήσεις δεν τον πληρώνεις. Αν το 

κρατήσεις...  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Α, συγγνώμη, ναι. Στο τέλος στο Ε7 θα δηλώσεις υποχρεωτικά ως 

είναι στην ΑΠΔ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, αν δεν του έχεις κρατήσει το φόρο, υποχρεωτικά... 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Την ώρα που θα στείλεις το Ε7 πλέον, επειδή όλα είναι 

ηλεκτρονικά, αυτομάτως θα σου βγάλει η διασταύρωση ότι δεν του κράτησες 

φόρο. Αλλά θα το κάνει στο τέλος του επόμενου έτους.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, αν δεν του κρατήσεις το φόρο έχεις κυρώσεις;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ακριβώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αρα, υποχρεωτικά του κρατάς το φόρο, έστω το 1%... 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Οσο λέει η κλίμακα σας λέω εγώ. Ούτε ένα λεπτό παρακάτω. 

Παραπάνω να 'ναι, παρακάτω να μην είναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τώρα αυτό έχει γίνει κάθε ... 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ναι. Νομίζω ότι θα το ξανακάνουν δίμηνο. Αυτό ισχύει για το θέμα 

των προστίμων. 

 Αν τώρα βεβαιωθεί ποσό, είτε 1 ευρώ είτε 10 εκατομμύρια και δεν 

πληρωθεί, τα χρέη, το ποινικό είναι πλημμέλημα. Αν όμως δεν δηλώσετε ΦΠΑ 

μέχρι 3.000 δεν σας ενοχλεί κανείς και το βρουν θα έχεις σαν πρόστιμο μόνο τα 

τυπικά, αν είναι πάνω από 3.000 έως 75.000 ευρώ το ΦΠΑ είναι πλημμέλημα και 

έχει τουλάχιστον ένα χρόνο φυλάκισης. Και πάνω από 75.000 είναι κακούργημα 

και τουλάχιστον λένε 10 έτη φυλάκισης, κάθειρξης, συγγνώμη, κάθειρξης. Στην 

εξαγορά, συνήθως το πάνε στην εξαγορά και όταν κάνεις έφεση έχει 

ανασταλτικό χαρακτήρα. Προσπαθούν τώρα να την καταργήσουν. Δηλαδή αν 
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πάει κάποιος με 76.000 μη απόδοση ΦΠΑ και κάνει έφεση, λογικά θα τον 

κρατήσουν μέσα αν περάσει και το νέο νομοσχέδιο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ε, ας φτιάξουν καμιά 40αριά φυλακές ακόμα... 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Εντάξει, πρέπει όμως να σας πω αυτά τα... Πέστε μου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μήπως θα ήταν εφικτό σαν ΒΕΠ να κάναμε μία πρόταση το 

ΦΠΑ να το αποδίδει ο λήπτης του παραστατικού; Γιατί ξέρεις τι γίνεται; Στην 

ελεύθερη αγορά που αυτή τη στιγμή με την κρίση που βιώνουμε όλοι, εμείς 

πουλάμε νομίζοντας ότι θα το εισπράξουμε το ΦΠΑ και νομίζοντας ότι θα το 

πληρώσουμε. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν το εισπράττουμε και το 

πληρώνουμε από την τσέπη μας. Μήπως αυτό κάποτε θα πρέπει να 

σταματήσουμε να είμαστε εμείς οι ταμίες;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ο στόχος, το επόμενο κομμάτι είναι, αφού τελειώσουν με το 

ποινικό κομμάτι και το θέμα του ελέγχου είναι, να σας πω πού οδηγείται η 

απόδοση του ΦΠΑ, κάπως έτσι θέλουν να το κάνουν, όπως το αγγλικό 

σύστημα. Να παρακρατεί η τράπεζα από τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, 

εφόσον βάλουν και από ένα ευρώ στις συναλλαγές επάνω από... Δηλαδή, δεν 

πληρώθηκες, δεν αποδίδεις ΦΠΑ. Ετσι ισχύει στην Αγγλία. Πιθανόν κάποιοι να 

το γνωρίζουν κιόλας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Χωρίς, αυτό πρέπει να γίνει καθόλου μετρητά...  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Οι συναλλαγές οι εμπορικές ήδη από 500 ευρώ και πάνω είναι 

υποχρεωτικά. Δηλαδή το οδηγούν, ο διαχειριστής αυτής της ελληνικής 

οικονομίας, να το πούμε έτσι, είναι οι τράπεζες πια και κυρίως η Πειραιώς που 

έχει και μεγαλύτερο εύρος...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οταν έχεις υπογράψει μια σύμβαση με δημόσιο φορέα, με 

Δήμο, με έναν ΟΤΑ, κόβεις τιμολόγια, περιμένεις, δεν έχεις πληρωθεί, ΦΠΑ 
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τίποτα εκεί πέρα δεν μπορεί να συμψηφιστεί το ΦΠΑ με κάποια λεφτά που 

χρωστάς στην εφορία; 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ξαναπέστε το λίγο, συγγνώμη, δεν σας  άκουσα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εχεις υπογράψει σύμβαση, κόβεις τιμολόγια για ένα Δήμο, το 

ίδιο το κράτος σου χρωστάει λεφτά. Δεν έχεις εισπράξει τίποτα, δεν μπορείς να 

αποδώσεις το ΦΠΑ και θέλεις να πάρεις ενημερότητα. Με τα λεφτά που 

χρωστάς στην Εφορία δεν μπορεί να συμψηφιστεί εκεί πέρα κάπως; 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Η άποψή μου είναι ότι ακόμη, ενώ είχε υποσχεθεί ο Αδωνις, έχω 

πελάτη το Πειραϊκό Θεραπευτήριο στον Πειραιά, μπορεί να το ξέρετε οι 

περισσότεροι, του χρωστάνε 3 εκατομμύρια και χρωστάει 300.000 στη ΦΑΕ 

Πειραιά. Το τι έχουμε τραβήξει... Δεν το συζητώ. Δηλαδή είχαν πει ότι θα 

πληρωθούν τώρα, παρ' ότι πρέπει να γίνει αυτόματος συμψηφισμός. Το 

κωλυσιεργούν, να έχουμε υπογραφή ορκωτού... Δεν θέλουν να πληρώσουν. 

Είναι ξεκάθαρο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εχουν πλεόνασμα έτσι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να κάνω μια ερώτηση. Αν σου χρωστάει ο Δήμος, τιμολογημένη 

δουλειά, μπορεί να μην εκχωρήσει στην εφορία να την εισπράξει από το Δήμο;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ο νόμος λέει ναι. Πρακτικά ακόμη δεν μπορείς ... Εμείς πάμε στην 

εφορία και λέμε μας χρωστάει ο ΕΟΠΥΥ - πρακτικά εγώ ακόμη δεν μπορώ να το 

κάνω. Πιθανόν κάποιος Δήμος, για να μην είμαι απόλυτος, ευρύτερος δημόσιος 

τομέας σίγουρα όχι ακόμη. Ο Δήμος όμως, οι Δήμοι ίσως να μπορούν να το 

κάνουν. Δεν μου έχει τύχει Δήμος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αν σου χρωστά, τα εκχωρείς και 

τα παίρνει η Εφορία. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Εφόσον είναι βεβαιωμένα και εκκαθαρισμένα. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εφόσον έχεις εκδώσει τιμολόγιο. Ούτε βεβαιωμένα, ούτε... Αμα 

χρωστάς σε μία ΚΕΔΕ, πώς τα λένε αυτά..  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ναι, με το ΚΕΔΕ, ακριβώς. Απλά εγώ πάω, το 90% το έχουμε το 

πρόβλημα με το Υπουργείο Υγείας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή άμα χρωστάει κάποιος από μας στον ΟΛΠ ή ξέρω 'γω σε 

ένα ταμείο, τα εκχωρεί και τα εισπράττει.  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Με το ΚΕΔΕ, ναι, συμφωνώ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αλλά αντίστοιχα όμως μπορούμε και εμείς οι ιδιώτες αν μας 

χρωστάει το ίδιο το Δημόσιο είτε κάποια άλλη επιχείρηση βεβαιωμένη οφειλή, 

τιμολογημένη να το εκχωρήσουμε. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ναι, απλά το πρακτικό κομμάτι ακόμη αυτό δεν λειτουργεί όπως θα 

έπρεπε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή όταν θα λειτουργήσει, για να καταλάβουμε, πες ότι 

κατορθώσανε και το λειτουργήσανε, εάν εκχωρήσω εγώ ενός πελάτη μου τα 

χρέη αυτομάτως βγαίνουν από εμένα και καθαρίζω; Αυτό δηλαδή φιλοδοξούν 

κάποτε να το κάνουν ή μέχρι να εισπραχθούν παραμένω εγώ οφειλέτης; 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Εγώ το βλέπω σαν έμμεσο factoring, για να σας καλύψω. Δηλαδή 

ναι μεν αλλά άμα δεν τα πάρει; Με τα ενοίκια σίγουρα ισχύει τόσα χρόνια και 

τελειώνεις σίγουρα και τα χρωστάει κάποιος άλλος. Αλλά ήταν πιο ξεκάθαρο, αν 

και δεν είναι συγκρίσιμο αυτό που είπα. Αυτό πάντως δεν είναι ξεκάθαρο. Το 

ΚΕΔΕ με τους συμψηφισμούς όπου βολεύεται και όπου χρεώνει. Υπάρχει αυτή 

τη στιγμή, υπάρχει παρέμβαση, προσπαθούν να βεβαιώσουν όσο γίνεται 

περισσότερα για να ... Και η άποψη πλέον ότι δεν μας αφήνει η τρόικα να 

κάνουμε ρυθμίσεις και τέτοια, δεν ισχύει πλέον. Δεν μπορούν να βεβαιώσουν 

πολλές δόσεις και πολλά χρόνια γιατί πρέπει να δείξουν απαιτητά τώρα. Πιστεύω 
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ότι είναι ένας μύθος που σιγά σιγά τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες 

θα καταρριφθεί.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το απαιτητά δεν σημαίνει ότι θα τα εισπράξει κιόλας.  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Εγώ όταν πάω στην τράπεζα να πάρω δάνειο απέξω σαν επιχείρηση 

πήγαινα κι έβαζα από το λογαριασμό 52 που είναι τα βραχυπρόθεσμα στο 

λογαριασμό 45 μακροπρόθεσμα και άλλαζα όλους τους οικονομικούς δείκτες. Το 

ίδιο κάνει το ελληνικό κράτος και όταν ακούτε για λογιστικά μαγειρέματα αυτό 

κάνει. Ακριβώς αυτό είναι. Και ας είναι το κράτος αν δείξει 100 δόσεις, αν είναι 

δυνατόν στο σεισμό του '99 βάλανε 92 και 100 δόσεις εξόφληση και στο 2014 

που έχει καταρρεύσει το σύμπαν δεν μπορούν να δώσουν 70 και 80 δόσεις. Ο 

λόγος είναι ότι δεν θέλουν οι ίδιοι. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω πλέον.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και γιατί δεν γίνεται; 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Γιατί αν βεβαιώσουν ότι θα εισπράξουν τα λεφτά σε 10 χρόνια δεν 

κλείνει το ισοζύγιό τους.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα τώρα δεν θα το πάρουν καθόλου.  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Και όμως στα χαρτιά τους... Εγώ πιστεύω ότι σύντομα αυτό θα βγει 

στην επιφάνεια. Δηλαδή δεν εικάζω πλέον, αλλά δεν λειτουργούσαν...  η τρόικα 

και λέει συνεννοηθείτε μεταξύ σας. 'Η αυτά τα κωλύματα τα γραφειοκρατικά, 

φέρε μας το ένα, φέρε μας το άλλο, πας στο ΤΕΒΕ φέρε μας από την Εφορία, 

εντάξει είναι... 

 Λοιπόν, επειδή πάμε τώρα στα θέματα... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτό για τον ΕΟΠΥΥ που ρώτησα για τις ασφαλιστικές εισφορές 

που δεν παρέχονται;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας πει ο κ. Χριστοδουλέλλης. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Λοιπόν, για να πάω στο τελευταίο κομμάτι.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

46 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Γανέλη, έχουμε κάνα ψήφισμα... 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ναι, ναι, θέλετε να το διαβάσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας το διαβάσουμε αυτό καλύτερα που είμαστε τώρα πολλοί εδώ 

να το ψηφίσουμε, για να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Μπορείτε να το 

διαβάσετε;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: "Καταγγέλλουμε ότι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής η 

επιβολή των μεγάλων προστίμων και προσαυξήσεων δεν έχει κανένα 

αποτέλεσμα καθώς το Υπουργείο Οικονομικών είναι σε θέση να γνωρίζει 

οποιαδήποτε στιγμή τις οφειλές που έχει ο καθε φορολογούμενος λόγω της 

καταργήσεως του τρόπου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, 

συγκεντρωτικών χωρίς την απαραίτητη καταβολή του ποσού". Αυτό είναι το 

ένα, είναι δεδομένο.  

 "Ετσι με την υποβολή των τεράστιων σε ύψος προστίμων θα 

δημιουργηθούν ανείσπρακτες οφειλές τις οποίες θα αδυνατούν να 

αποπληρώσουν οι επαγγελματίες, οδηγώντας πολλές φορές ειδικά μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις σε αφανισμό. Με αυτό τον τρόπο το μεγαλύτερο βάρος για την 

εφαρμογή της φορολογικής συμμόρφωσης το έχουν οι μικρομεσαίοι αφού 

τιμωρείται με βαριά πρόστιμα η όποια καθυστέρηση υποβολής των δηλώσεων 

χωρίς να προβλέπονται οι αστάθμητοι παράγοντες όπως ασθένεια, απουσία ή 

λάθος του λογιστή και να πληρώνει το λάθος η επιχείρηση. 

 Απαιτούμε την αλλαγή της νομοθεσίας με τα υπέρογκα πρόστιμα. 

 Επίσης, τα χρονικά περιθώρια που έχουμε για να ανταποκριθούμε στις 

νέες απαιτήσεις είναι πολύ στενά και είναι αδύνατον να ανταπεξέλθουμε. 

Θέλουν από ένα και δύο λογιστές η κάθε επιχείρηση, που σημαίνει αύξηση 

κόστους.  
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 Επίσης, απαιτούμε την κατάργηση του προστίμου των 10.550 ευρώ ανά 

εργαζόμενο για μη αναγραφή στην ΑΠΔ", όχι για την πρόσληψη, για τη μη 

αναγραφή. Αυτό ισχύει και δεν το έγραψα εδώ μου διέφυγε, ισχύει και για τα 

επικουρικά. Αν δεν δηλώσεις κάποιον εργαζόμενο...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν ισχύει ακόμα. Ακόμα στο 500άρικο είναι.  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Οχι, αυτό είναι του ΣΕΠΕ. Μην το μπερδεύετε με το ΙΚΑ. Με την 

Επιθεώρηση Εργασίας. Το ΙΚΑ βάζει 500άρικο και τώρα καταργείται, το 

ανακοίνωσαν. Σε λίγες μέρες το κόκκινο βιβλίο δεν θα υπάρχει, το ροζ. Μπαίνει 

στην Εργάνη παράδειγμα, βλέπει την πρόσληψη και μετά στο τέλος του μήνα 

κοιτάει την ΑΠΔ. Αν δεν συμπίπτει και έχεις ξεχάσει, κυρίως είναι επιχειρήσεις 

που αποτελούν ένα άτομο μία φορά τη βδομάδα ή το βάζουν για λόγους να 

εξοικονομήσουν χρήματα και στο τέλος του μήνα ο λογιστής  ξεχνάει δύο 

ημιαπασχολούμενους με ένα μεροκάματο τη βδομάδα και δεν τους στέλνει. 

Εκείνη την ώρα έχεις, με επικουρικό έχεις 10.50Χ2 στο ΙΚΑ και 10.500Χ2 στο 

επικουρικό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτούς που τα έχουν κάνει αυτά τους ξέρετε;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Πολύ καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τους έχεις πει ποτέ ότι κανένας μαλάκας από αυτούς  ή όχι;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Χειρότερα. Ειδικά έναν, ναι... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Μήπως είναι πιο χρήσιμο να μας 

βοηθήσεις εδώ πέρα, να μας δώσεις συμβουλές πώς μπορούμε να κάνουμε 

μαύρες συναλλαγές, δεν κάνω πλάκα, μιλάω πολύ σοβαρά. Εγώ έχω δέκα 

ανθρώπους που ... αλλά μήπως αυτό πρέπει να το κάνουμε σαν δράση; Οτι το 

Επιμελητήριο του Πειραιά βοηθάει τους συναδέλφους σε μαύρο χρήμα ....  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Αφού τελειώσω, για να μην τρώω το χρόνο. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν κάνω πλάκα, μιλάω πολύ σοβαρά γιατί κοίτα να δεις κάτι. 

Δεν γίνεται στη φωτιά να πηγαίνεις εσύ και να κάνεις φτερά και πούπουλα...  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Θα σας απαντήσω μετά. 

 "Προτείνουμε την εκλογίκευση του προστίμου και υποβολή του από την 

ημερομηνία υποβολής της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Ε7 

και μετά, διότι θεωρούμε ότι εάν έχει γίνει μη σκόπιμη παράλειψη εργαζομένων 

θα διαπιστωθεί το λάθος και θα διορθωθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της 

δήλωσης της οριστικής του Φόρου Μισθωτών, που θα δώσει και τις 

βεβαιώσεις...  

 Απαιτούμε από τους ιθύνοντες να διαμορφώσουν ένα δίκαιο και 

αποτελεσματικό φορολογικό περιβάλλον, το οποίο να μας δίνει τη δυνατότητα 

της ομαλής και αποδοτικής συνεργασίας. Θέλουμε και να  μπορούμε να 

πληρώνουμε τους φόρους και απαιτούμε τη ρύθμιση όλων των χρεών ΙΚΑ, 

ΟΑΕΕ, Εφορία σε 100 δόσεις τουλάχιστον χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα. 

 Απαιτούμε να σταματήσει η ποινική διαδικασία που υπάρχει με αυτόφωρο 

κ.λπ., την εξόντωση των μικρομεσαίων".  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και κάτι άλλο πρέπει να συμπληρώσουμε. Το 33%... (διάλογοι) 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Δεν μπήκα σε φορολογία εισοδήματος, δεν μπορούμε να πούμε ότι 

είναι τόσο άδικη η φορολογία εισοδήματος. Υπάρχει μια μετατόπιση αυτή τη 

στιγμή. Ο μέσος όρος όμως αν συνέκρινες τα φυσικά πρόσωπα που 

φορολογούνταν, δηλαδή μια μέση ομόρρυθμη εταιρεία με 50.000 κέρδη, δεν 

υπάρχει μεγάλη... Προσέξτε, μια επιχείρηση μια ομόρρυθμη εταιρεία παράδειγμα 

πριν με το 50% έχει τη φορολογία εισοδήματος και στο όνομα του εταίρου. 

Τώρα μια ατομική επιχείρηση που έχει 10.000 που ήταν σχεδόν αφορολόγητη 

και τώρα θα πληρώσει 33% ένας ελεύθερος επαγγελματίας, είναι εντάξει πιο... 

Εντάξει, δεν θα το αναπτύξω προφανώς γιατί δεν είναι οριστικοποιημένο σε 
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κάποια πράγματα. Μπήκα κυρίως σε θέματα του ΦΠΑ που είναι το πιο άμεσο. 

Δεν έχει χαρακτηριστεί πάντως ακραίο το μέτρο αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν 

το... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για μας είναι ακραίο. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, να απαντήσω κάτι και σε σας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να πω κάτι. Μπορούμε να κάνουμε ... έναν άνθρωπο σε 

συνεργασία με τον κύριο, το επίθετό σας;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Γανέλης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο οποίος να είναι ειδικός στο να μπορεί να μπορεί να ... να 

ιδρύει πραγματικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία ώστε να ενισχύσουμε το 

φαινόμενο των ....συναλλαγών, να αποφύγουμε  ... τέτοια πράγματα;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Να σας βοηθήσω; Οποιο τέτοιο τιμολόγιο έρχεται από το εξωτερικό, 

εάν δεν υπάρχει φυσική φυσική διακίνηση... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

  

 Αφήστε με να ολοκληρώσω. Το μύθο της Βουλγαρίας. Θα σας πω τρεις 

διαφορετικές επιχειρήσεις και από εκεί θα καταλάβετε τα συμπεράσματα γιατί 

δεν θέλω εγώ ούτε να εικάσω ούτε να προδιαγράψω.. Το να πας αυτή τη 

στιγμή στη Βουλγαρία και να μετεγκαταστήσεις την επιχείρησή σου και να βρεις 

φτηνό εργατικό δυναμικό και να έχεις εργοστάσιο συμφέρει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ μιλάω για μία holding η οποία να είναι στη Βουλγαρία.  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Δώστε μου λίγο χρόνο να ολοκληρώσω. Το να κάνετε αυτή τη 

στιγμή μια εταιρεία που να είναι στην Ελλαδα και να συμμετέχει μια εταιρεία 

βουλγάρικη 100%, είναι πράγματα που τα έχω  αντιμετωπίζει πρακτικά, δεν σας 

λέω πράγματα... και να συμμετέχει στην Ελλάδα. Πριν έπαιρνε απαλλαγή, 
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φορολογούνταν με 20% και δεν φορολογούνταν τα μερίσματά της. Τώρα δεν 

υπάρχει αυτό. Το ξεχνάμε.  

 Δεύτερον, αν έχετε έναν εκδοτικό οίκο, σας μιλάω λεπτομερώς, και 

πρόκειται να πάρετε το χαρτί, να το περάσετε από τα σύνορα και να πάρετε ένα 

χαρτί να το ξαναφέρετε για να υπερτιμολογήσετε γίνεται. Για μένα. Ο,τι γράφει 

Βουλγαρία θα το βρεις μπροστά σου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να το θέσω λίγο αλλιώτικα; Εσείς έχετε μία εταιρεία χόλντινγκς, 

η οποία είμαι εγώ από πίσω, δεν έχει σημασία, είναι Ανώνυμη, και μου 

παραγγέλνει εμένα ο πελάτης μου στην Ελλάδα να κατασκευάσω κάτι. Μπορώ 

να ... σε σας στην Βουλγαρία;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Φυσικά. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μπράβο. Εσείς μπορείτε να το πουλήσετε στον πελάτη μου, 

αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο... 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Μιλάτε για υπερτιμολόγηση, έτσι; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οχι, όχι, μιλάω για πώληση ... η δουλειά ας υποθέσουμε ότι 

κάνει ένα χιλιάρικο. Εγώ μπορώ να στο πουλήσω αυτό το πράγμα 990 ευρώ; 10 

ευρώ σαν Ελλάδα, σαν ελληνική εταιρεία; Αν το κόστος πωληθέντων είναι 9 εγώ 

να σας το πουλήσω 10;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ναι. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μπράβο. Εσείς μπορείτε να το πουλήσετε 1.000; Δικαίωμά σας 

δεν είναι; 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Από τη στιγμή που ... Αρα, το μοναδικό θέμα που έχουμε να 

λύσουμε κι εκεί θέλω τη βοήθειά σας, είναι πώς αυτό το χιλιάρικο θα το 

φέρουμε στην Ελλάδα.  
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ΓΑΝΕΛΗΣ: Δεν καταλαβαίνω πού θέλετε να καταλήξετε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θέλω να καταλήξω το ότι εγώ ..... 990 ευρώ αυτή τη στιγμή 

εύκολα, το μόνο θέμα μου είναι πώς θα τα ...  από την Βουλγαρία. Εχουμε δυο 

τρεις τρόπους. Μπορεί να υπάρξουν δυο τρεις ανθρώποι σε συνεργασία να 

βοηθήσουν... 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Εγώ δεν σας το συνιστώ. Εγώ δεν σας το συνιστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το θέμα είναι να γίνει οργανωμένα, να κάνουμε αντίδραση. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Θέλετε αντίδραση; Αν θέλετε αντίδραση, πηγαίνετε στο τέλος του 

μήνα και μην πληρώνετε φόρους. Αν το κάνει όλη η Ελλάδα δεν θα τον 

βάλουν..... Φυσικά, δεν είναι σκοπός μου τώρα να...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εάν το κάναμε από 15 Απριλίου έως 2 Μαϊου να μην πληρώσει 

κανείς τίποτα, θα καταλυόταν το σύμπαν. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Εγώ για το σινάφι μου λυπάμαι αλλά δεν το περίμενα αυτό το 

πράγμα. Μόλις είπανε αυτές τις δυο... Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι πήγανε και 

τσακωθήκανε με τα ΜΑΤ όταν τη δύναμη την έχεις εδώ. Απλά βλέπω ότι και το 

δικό μου το σινάφι όλοι είναι πουλημένοι. Ετσι, ωμά. Η δύναμη ειναι εδώ κι 

εδώ, το ξέρεις πολύ καλά. Δεν είναι εδώ.  

 Λοιπόν, δεν είναι σκοπός μου να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος να προσθέσει; Αυτό είναι ένα ψήφισμα, εάν 

συμφωνούμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βεβαίως θέλουμε οπωσδήποτε βοήθεια, χρηματοδότηση στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι κλειστές οι κάνουλες, δεν υπάρχει καμία 

χρηματοδότηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι άλλο. Εδώ είναι το ψήφισμα τώρα που κάνουμε για τα 

φορολογικά. Η χρηματοδότηση είναι άλλο θέμα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είναι όμως πολύ σημαντικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πιο σημαντικό. Αμα δεν υπάρχει χρήμα... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ολες οι τράπεζες ανοίγουν τις κάνουλες και κλειστές είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το ψήφισμα αυτό συμπληρώνεται με αυτό που είπε ο 

κύριος...  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Τη φορολογία εισοδήματος, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, συμφωνείτε συνάδελφοι; Ομόφωνα και το κοινοποιούμε 

τώρα παντού. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Θέλετε να κάνω έναν επίλογο ως προς το θέμα της τιμολόγησης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και να προχωρήσει ο κ. Χριστοδουλέλλης. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Το θέμα της τιμολόγησης και της διακίνησης αυτή τη στιγμή, η λέξη 

δελτίο αποστολής έχει καταργηθεί. Αν υπάρξει ένας πωρωμένος υπάλληλος του 

Υπουργείου και σας βρει με ένα δελτίο αποστολής είναι πραγματικό το γεγονός, 

μπορεί να κόψει και πρόστιμο. Πρέπει να έχετε είτε τιμολόγιο αθεώρητο για τη 

διακίνηση ή έντυπο μη τιμολογημένων συναλλαγών. Ηδη όμως έχει πέσει νερό 

στο αυλάκι και όλους τους τίτλους τους δέχονται και το βασικότερο, αυτό που 

ρώτησε πριν... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Δεν απαγορεύεται λένε. Είναι η ερμηνεία του νόμου ακόμη, κάθε νόμος 

στην Ελλάδα έχει κι ένα μήνα; Πόσο έχει νομικά για κάπως...  

 Λοιπόν, είπατε πριν ότι μπορεί κάποιος να πάρει ένα χαρτί να βάλει τη 

σφραγίδα του κ. Μιχάλαρου και να πάει ... πουλάω πράγματα. Η άποψή μου 

είναι ότι σ' αυτό το βήμα στο θέμα της θεώρησης και τέτοια, πραγματικά έχει 

γίνει βήμα μπροστά, να λέμε τα άσχημα, να λέμε και τα καλά. Πού είναι το 

πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ο,τι και στραβό να γίνει είναι σαν να χτυπήσει το 
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ρεύμα και να πας να μείνει με το καιρί. Στη θεώρηση πίσω δεν πάμε. Αυτό ήταν 

τραγικό το θέμα, συμφωνούμε σ' αυτό, έτσι;  

 Λοιπόν, ... έχουν έναν αλγόριθμο. Να σας το εξηγήσω αλλιώς. Εχουν ένα 

... και γράφουν .... Σε περίπτωση που θέλετε να επιβεβαιώσετε υπάρχει, αυτό 

θα επικρατεί σύντομα στη μηχανογράφηση, στην απλή μηχανογράφηση, σου 

βγάζει έναν αριθμό και λέει αν δεν τον επιβεβαιώσετε ή δεν πάρετε τηλέφωνο 

είναι υπ' ευθύνη σας. Αν το βάλετε επάνω όλες οι επιχειρήσεις σε σύντομο 

χρονικό διάστημα έτσι θα το λύσουμε και θα είναι άμεσο. Οι ... έχουν ήδη 

αλγόριθμο και έχουν μάλιστα και αυτό το ασημένιο πάνω στο... σαν barcode και 

από κάτω θα έχουν έναν αλγόριθμο το οποίο θα είναι σαν τον φορολογικό 

μηχανισμό. Η μηχανογράφηση δεν είναι ... στο εμπορικό πρόγραμμα. Θα σου 

δίνει έναν αλγόριθμο και θα γράφει παρακαλώ επιβεβαιώστε τον αλγόριθμο. Ο 

αλγόριθμος αυτός πρέπει να βγάλει βάσει του ποσού και της ώρας θα πρέπει να 

βγάλει κάποιο... Δεν μπορεί εύκολα ο άλλος να πάει να το αντιγράψει και να σου 

βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα πρακτικά δεν μπορώ να σας το μεταφράσω 

αλλά γίνεται όμως. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ μιλώ για ενα Α4 χαρτί, σου λέει παίρνεις ένα Α4 χαρτί 

βάζεις σφραγίδα... 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Το ίδιο πράγμα λέμε. Αν δεν έχει αλγόριθμο η επιχείρηση επάνω, αν 

δεν σου γράφει, όταν θα 'ρθείτε εσείς να μου δώσετε το τιμολόγιο το δικό σας 

θα σου πω, φίλε μου δεν έχεις αλγόριθμο. Δεν διαφωνώ ότι γίνεται στο 

χειρόγραφο. Σε λίγο δεν θα υπάρχει χειρόγραφο, να το ξέρετε. Δηλαδή αν θα 

το κρατήσουν το πολύ ένα χρόνο. Απλά μου είπατε τι θα γίνει στους επόμενους 

1-2 μήνες. Τους επόμενους 1-2 μήνες ό,τι και να γίνει...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν σου είπα να γυρίσουμε πίσω στο κερί, αλλά είναι λίγο άτοπο 

από τον πλήρη έλεγχο στην πλήρη ασυδοσία. Ισως θα έπρεπε ένα πραγματάκι 

το οποίο ας πούμε αυτό το υδατο... 
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ΓΑΝΕΛΗΣ: Για τι ποσό μιλάμε. Θα σας έρθει ο κ. Μιχαλάρος θα σας πουλήσει 

ένα τιμολόγιο με τι ποσό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 10.000 ευρώ.  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Αμα δεν το βάλεις στην τράπεζα είτε το βάλεις το τιμολόγιο είτε δεν 

το πάρεις είναι το ίδιο. Αν δεν τα βάλεις τα λεφτά στην τράπεζα, είτε το πάρεις 

το τιμολόγιο είτε δεν το πάρεις είναι το ίδιο και το αυτό. Είναι άχρηστο. Αρα, 

δηλαδή μιλάμε για τιμολόγια κάτω των 500.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ κόβω επιταγές, δεν τα βάζω στην τράπεζα. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Τι εννοείτε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ κόβω επιταγές. (Διάλογοι) 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τα επαγγέλματα που είναι παροχής υπηρεσίας τι θα κάνουν με 

τα παροχής υπηρεσίας;  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Που είναι κάτω από 500; Μιλάτε για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες, γιατρό, λογιστή, μηχανικό, δικηγόρο ή τα τεχνικά παροχής 

υπηρεσιών; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ηλεκτρολόγος. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Αν ήσασταν ηλεκτρολόγος τώρα και βγάζατε ένα σχέδιο, αν πάτε 

σαν ηλεκτρολόγος και βγάλετε ένα σχέδιο, αν πάτε όμως και πάρετε σφυρί και 

καλέμι είναι τιμολόγιο ή παροχής υπηρεσιών;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αλλο θέλω να πω. Επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο 

επάγγελμά μας και γενικά σ' αυτά τα επαγγέλματα από μεγάλη διακοπή 

δραστηριοτήτων. Δηλαδή από πρώην συναδέλφους που φτάσανε στο αμήν 

κλείσανε τα βιβλία. Αν αυτός ο συνάδελφος, δεν σου μιλάω για τεράστια ποσά, 

για 50άρικα σου μιλάω καθημερινά, κάνει τη δικιά μου σφραγίδα και αρχίσει και 
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τραβάει, τι γίνεται; Αυτή είναι η απορία μου και εμένα αυτός ο εφιάλτης μου 

δημιουργήθηκε. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Εάν είσαι ιδιώτης δεν θες τιμολόγιο για να πληρώσεις ΦΠΑ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με απόδειξη σου λέω, απόδειξη οτιδήποτε και κόψει 50 

αποδείξεις.  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Οχι, δεν το έθεσε έτσι. Εάν είσαι ιδιώτης σου είναι αδιάφορο αν θα 

... τιμολόγιο. Παρακαλάς να μην κόψει για να μην πληρώσεις και ΦΠΑ. Πάμε 

τώρα στον επαγγελματία. Εάν στον επαγγελματία κόψει πάνω από 500 πρέπει 

να το διασταυρώσει. Θα πρέπει να πληρώσει στην τράπεζα. Αν είναι 400, δεν 

ενδιαφέρει το κράτος κάτω από 400 σε σχέση με τα υπόλοιπα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αρα, δηλαδή ας δουλεύουμε παράνομα. Οκέι, αυτό ήθελα να 

διασταυρώσω. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Δεν μπορώ να το απαντήσω ευθέως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χριστοδουλέλλης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το τιμολόγιο πώλησης πρέπει να γράφει ώρα και ...  

ΓΑΝΕΛΗΣ: Τύπο και περιεχόμενο του τιμολογίου δεν έχουν δώσει ακόμα. Εγώ 

λέω καλό θα είναι να γράψεις και μια ώρα. (Διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Γανέλη, θα ετοιμάσετε το ψήφισμα λιγάκι. 

ΓΑΝΕΛΗΣ: Ναι, το έχω στείλει με μέιλ, θα το εμπλουτίσω και θα το στείλω. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση από τον συνεργάτη του ΒΕΠ κ. Σ. Χριστοδουλέλλη για 

ασφαλιστικά θέματα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χριστοδουλέλλης θα μας ενημερώσει για ασφαλιστικά 

θέματα. Είναι ο σύμβουλός μας για τα θέματα τα ασφαλιστικά. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Γεια σας κι από μένα, καλησπέρα. Καταρχήν, θα μου 

πείτε κι εσείς λίγο, να με προσανατολίσετε, θέλετε να μιλήσουμε για 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή όχι; Αφορά κανέναν από 'δω;  

 Ωραία, να πω λίγο ένα άλλο θέμα που εν είδει ψηφίσματος θα ήθελα να 

το προωθήσουμε. Αφορά συνταξιούχους αλλά επειδή το θέμα των οφειλών 

είναι κάτι το οποίο ήδη εσείς από τον Οκτώβριο του '10, Πρόεδρε, το είχατε 

προτάξει, να πάμε σε 60 δόσεις, να αποσυνδεθεί ο κλάδος ασθενείας από την 

οφειλή. Είναι κάτι το οποίο είναι πολυσυζητημένο, έχει ήδη διατυπωθεί 

πολλάκις, άρα απομένει μόνο η απάντηση. Θα προτιμούσα εν είδει ψηφίσματος 

να βάλουμε κάτι το οποίο δεν έχει προωθηθεί τόσο πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γιατί μόνο 60 δόσεις; Δεν κατάλαβα.  

ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Προσέξτε, 100 είχαμε ζητήσει, σε δεύτερη φάση 

νομίζω 60 ήταν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γιατί κατεβήκατε τόσο πολύ; Κάντε το 80. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Γιατί έχουν γίνει όλα τα άλλα και αυτό μας πείραξε... 

 Καταρχήν, έχουμε μιλήσει και τηλεφωνικά γι' αυτό θέμα; Οχι, με άλλη 

κυρία έχω μιλήσει. 
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 Λοιπόν, το θέμα που θα ήθελα εγώ εν είδει ψηφίσματος να βάλουμε είναι 

ότι εάν κάποιος αυτή τη στιγμή επαγγελματίας, ελεύθερος επαγγελματίας πάει 

να πάρει σύνταξη από τον ΟΑΕΕ και υπάρχει οφειλή, έρχεται και του λέει 

πλήρωσε, σου παρακρατώ την οφειλή από τα αναδρομικά σου, από τη σύνταξη 

μέχρι 20.000 ευρώ και το ποσό που είναι πάνω από εκεί πρεπει να το 

πληρώσεις. Δηλαδή χρωστάς 70 χιλιάρικα; 50 ντούκου και τα 20 σου κρατάμε. 

Τι σημαίνει στην πράξη; Κανείς δεν έχει να δώσει οπότε χάνουν όλα τα 

αναδρομικά. Δεν βγαίνει κανείς σε σύνταξη απ' όλους αυτούς. Κάθε μέρα να πω 

ότι μου 'ρχονται τουλάχιστον δύο τέτοιοι υποψήφιοι συνταξιούχοι; Εκτός αυτού 

δεν έχουν κλάδο ασθενείας, δεν έχουν ασφάλιση για τον κλάδο ασθενείας. Αρα, 

είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι μπορούμε σαν Επιμελητήριο να το προωθήσουμε. 

 Οσον αφορά το κομμάτι το άλλο, καταρχήν είναι ξεκάθαρο έχει ζητηθεί 

να αποσυνδεθεί ο κλάδος ασθενείας από την οφειλή. Οσον αφορά την οφειλή 

έχει βγει η νέα ΚΥΑ, αυτή τη στιγμή είναι 42 δόσεις, με τις δόσεις μου λέτε 

τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για τα παλιά ήταν ή για όλα;  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Μέχρι 31/12/12.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ του '13 χρωστάω και μου λένε... 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Δεν μπορείτε να υπαχθείτε στο πρόγραμμα, δυστυχώς. 

Πρέπει να είμαστε ενήμεροι ασφαλιστικά για το τρέχον από 1/1/13 μέχρι και την 

αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Αρα, αυτό είναι κάτι το οποίο ναι μεν έχει 

αλλάξει προς τα βελτίω αλλά δεν έχει διευθετηθεί. (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου) 

 Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή τι ισχύει, όχι τι θα θέλαμε. Σαν 

πρόταση λέω ότι ήδη έχει γίνει βελτιωμένη πρόταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο 
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πέφτουμε λίγο ως προς αυτά που ζητάμε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Είναι 

χειρότερο αυτό. Τι πρόταση, πείτε μου εσείς, διατυπώστε μου μια πρόταση. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 80 δόσεις, το τελευταίο δίμηνο να πληρωθεί και τα υπόλοιπα 

προηγούμενα να γίνει ρύθμιση.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Δεν μπορεί να ξεκινήσει υπαγωγή σε πρόγραμμα 

ρύθμισης εάν δεν είναι ενήμερος στις τρέχουσες εισφορές.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μόνο το τελευταίο δίμηνο να είναι πληρωμένο. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Μπορούμε να το θέσουμε αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι 

το οποίο θα πάει κατευθείαν στα αζήτητα. Σας το λέω εκ των προτέρων γιατί 

έχουν διατυπωθεί άλλα αιτήματα ακόμα πιο εύκολο να πραγματοποιηθούν, τα 

οποία δεν έχουν γίνει δεκτά. Αρα, αυτό... Πείτε μου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και μια άλλη πρόταση που έχω να κάνω είναι να παγώσουν τα 

παλιά για πέντε χρόνια και να πληρώνουμε τα τρέχοντα.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Λοιπόν, αυτό ειναι κάτι το οποίο για μένα είναι η αρχή 

του προβλήματος. Από εκεί θα έπρεπε να ξεκινάμε. Αυτό έχει διατυπωθεί όχι 

μόνον για τις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και για άλλες εισφορές όπως είπε 

πριν και ο κ Γανέλης. Τώρα, το τι θα γίνει, μπορούμε να το διατυπώσουμε κι 

αυτό, αλλά θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας, Πρόεδρε. Να βάζουμε τόσο 

γενικόλογα, να τα θέτουμε τόσο γενικόλογα ή να πάμε σε κάτι λίγο πιο...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ειδικά είναι. Παγώνεις τα παλαιά χρέη, ξέρω 'γω, πριν τρεις 

μήνες, δύο δίμηνα τέλος πάντων και παγώνεις για πέντε χρόνια μέχρι να φύγει η 

κρίση και μετά από την κρίση θ' αρχίσουν να τρέχουν και τα άλλα.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδηφάγο τέρας που πάει 

να εισπράξει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα δεν έχουμε να εισπράξει. Τι θα εισπράξει;  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  
 

  59 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Είναι αυτό που, συνδέεται με αυτό που λέγαμε πριν. 

Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τους ενδιαφέρει τι λογιστικά... Το θέμα 

είναι να κάνουμε μια πρόταση η οποία να βρει αντίκρισμα. Οχι να λέμε... Κι εγώ 

θα ήθελα για 10 χρόνια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οι ίδιοι δεν θα βρουν αντίκρισμα γιατί δεν θα βρουν να πάρουν. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Αυτό είναι πολιτική σας επιλογή και θα το λύσετε, 

μακάρι με την ψήφο σας να έχετε τη δύναμη το λύσετε. Εγώ λέω τι μπορούμε 

να προτείνουμε και το οποίο να είναι εφαρμόσιμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μόνοι μας δεν μπορούμε να το λύσουμε.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να επαναστατήσουμε.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Ναι, και η ψήφος είναι μια επανάσταση, ας ξεκινήσουμε 

από αυτό. Τέλος πάντων, για να μην υπεισερχόμεθα σε πολιτικά θέματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ας ξεκινήσουμε ότι δεν πληρώνουμε τίποτα. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Το θεμα ειναι να ζητήσουμε κάτι σαν Επιμελητήριο 

αυτή τη στιγμή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν πληρώνουμε τίποτα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επειδή δεν έχουμε.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Το καταλαβαίνω. Εμένα κάθε μέρα αυτούς που βλέπω 

το 99% των ελευθέρων επαγγελματιών έχει συσσωρεύσει οφειλή 4 με 5 ετών. 

Το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Αλλά να πω ως προς το κομμάτι με τη 

ρύθμιση τι θα γίνει και βλέποντας λίγο πιο μακριά. Θα μου πείτε, αν αυτοί 

κάποια στιγμή δεν μπορούν να εισπράξουν δεν θα βγάλουν κάτι ευνοϊκότερο; 

Είναι μια λογική κι αυτό. Ομως, τόσο καιρό δεν βλέπουν ότι δεν μπορούν να 
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εισπράξουν; Αλλά έχει να κάνει με το πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό που λέγαμε 

πριν, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. 

 Λοιπόν, εγώ θα έλεγα πέρα από το ψήφισμα, πέρα από το εν είδει 

ψηφίσματος αυτό που είπα προηγουμένως για την παρακράτηση από τα 

αναδρομικά, για τις οφειλές που υπάρχουν για τους συνταξιούχους, να θέσουμε 

ξανά το θέμα με περισσότερες δόσεις και πάγωμα των εισφορών, τώρα για το 

χρονικό πλαίσιο να το δούμε, θα  το στείλω και ξανά στον Πρόεδρο για να το 

διατυπώσουμε, να το δει, αλλά είναι κάτι το οποίο σας λέω είναι ίσως το πιο 

πολυσυζητημένο θέμα, όλοι το βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες δεν μπορούν να πληρώσουν. Ολοι το βλέπουμε ότι αν δεν 

μπορούν να πληρώσουν χάνουν τη ρύθμιση, δεν έχουν κάλυψη ασθενείας, παρ' 

όλα αυτά είναι σας ξαναλέω το πιο πολυσυζητημένο θέμα, εγώ λύση αυτή τη 

στιγμή δεν έχω δει να δίνεται. Ελπίζω ότι θα δοθεί αλλά μήπως θα πρέπει να... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρέπει να συζητηθεί όμως και να επιμείνουμε λίγο περισσότερο, 

γιατί όπως φαίνεται επιμείναμε πολύ λίγο και ας συζητήθηκε. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Δεν μπορεί όταν εκατό φορείς σε βάθος διετίας το 

θέτουν αυτό το θέμα καθημερινά. Αν γκουγκλάρετε κάθε μέρα υπάρχει αυτό το 

θέμα στο προσκήνιο. Οταν λοιπόν όλοι οι φορείς το θέτουν αυτό το θέμα 

καθημερινά, δεν μπορεί να μην υπάρχει επιμονή. Το αντιλαμβάνεστε, δεν 

υπάρχει θέληση από την άλλη πλευρά. Πείτε μου αν έχετε κάποια πρόταση για 

να μπορώ να το συμπεριλάβω στο ψήφισμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ η πρότασή μου σ' αυτά είναι αυτή που σας είπα και από 'κει 

και ύστερα θα πρέπει να γίνει και κάποια προσωπική παρουσία μαζί με όλα τα 

Επιμελητήρια, να πάμε όλοι μαζί εκεί και να δούμε τι θα γίνει. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό μπορούμε να το 

κάνουμε κάποια στιγμή.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Απ' ό,τι κατάλαβα, εμείς έχουμε προτάξει κάποιες απαιτήσεις, να 

το πω έτσι, από τον ΟΑΕΕ και αυτοί μας έχουν αγνοήσει και ως εκ τούτου 

επανερχόμαστε και λέμε τις 100 δόσεις τις κάνουμε 80, αυτό το κάνουμε έτσι 

και το άλλο... Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε εκπτώσεις για να 

πετύχουμε κάτι ή είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας; Δηλαδή, αυτό θέλουμε, 

αυτό απαιτούμε. Δεν έχει σημασία, γιατί τώρα θα το κατεβάσεις... Συγγνώμη, 

Πρόεδρε, εάν τις 100 τις κάνεις 60 θα στο δεχθεί;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, παιδί μου, δεν το κατεβάζουμε. Πήγαμε και είδαμε την ... 

μαζί. Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, αυτό λέει. Δεν έχουμε να πληρώσουμε 

τις συντάξεις, δεν μπορούμε να πληρώσουμε... 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Αυτή τη στιγμή όλο αυτό το πλαίσιο... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αρα, λοιπόν, ποιος ο λόγος το 100 να το κάνουμε 60; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι 100, 60, το ίδιο πράγμα.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Εκατό είναι, εκατό. Λάθος δικό μου, εκατό είχαμε 

ζητήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκατό είχαμε ζητήσει, εκατό έχουμε παραμείνει. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι όλο αυτό το οποίο ζητάμε 

πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο της βιωσιμότητας του ταμείου. Δηλαδή όταν 

πας σε ένα φορέα αυτή τη στιγμή του Υπουργείου ή του ΟΑΕΕ και σου λέει ότι 

τα έσοδά μας είναι αυτά, δες τα στατιστικά, δεν μπορείς εσύ να ζητάς κάτι το 

οποίο δεν θα εφαρμοστεί. Δεν λέω, κι εγώ το θέλω. Τι γίνεται στην πράξη. 

Καταλαβαίνετε, με αυτή την έννοια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Στην πράξη να πω εγώ τι γίνεται. Η πράξη είναι ότι αυτός που 

χρωστάει δύο χρόνια δεν ξεκινάει να πληρώσει γιατί δεν μπορεί να μπει στη 

ρύθμιση. Ενώ εάν του δώσεις 100 δόσεις θ' αρχίσει τουλάχιστον να δίνει το λίγο 
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αυτό των 100 δόσεων συν την επόμενη εισφορά. Αρα, θα έχουν περισσότερα 

έσοδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... κάλεσμα η ΓΣΕΒΕΕ και πάμε απέξω και ήταν 20 άνθρωποι 

απέξω. Απ' όλη την Ελλάδα 20 άνθρωποι έξω από το ΤΕΒΕ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Λέμε για τα εδώ της Αττικής, της περιοχής μας εδώ. (Διάλογοι)  

 Εγώ δεν το ήξερα, πότε πήγατε; Θα ερχόμουν. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ανδριανέ, τώρα μιλάς για αγωνιστική κινητοποίηση. Και κάτι 

άλλο. Εγώ λέω...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ακουσε λίγο. Ενα από τα σημαντικότερα κομμάτια που έχει βάλει, 

που έχουμε βάλει κι εμείς σαν Επιμελητήριο, βέβαια το έχουν βάλει κι άλλοι, 

είναι η ανακεφαλαιοποίηση των οφειλών. Δηλαδή χρωστάς 3 χρόνια τώρα, τι 

λέμε εμείς. Λέμε τα τρία χρόνια αυτά να τα κρατήσεις στην άκρη, να τα παγώσει 

και ν' αρχίσεις να πληρώνεις από 'δω και πέρα. Οταν έρθει η ώρα της σύνταξης 

ή κατά τη διάρκεια όταν υπάρχει ανάκαμψη, αυτά να μπορέσεις να τα 

συμπληρώσεις. 'Η τα πας πιο πίσω. Αυτή είναι μία θέση την οποία την έχουμε 

επεξεργαστεί, την έχουμε βάλει εμείς, την έχουμε πει τέλος πάντων εδώ σαν 

Επιμελητήριο, θα επανέλθουμε τώρα, θα την βάλει ο Στάθης στο ψήφισμα και 

να ξαναέρθουμε με μια τέτοια λογική μπας και μπορέσει και γίνει, γιατί αυτό 

είναι μια διέξοδος. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι μια πολύ λογική διέξοδος για το πρόβλημα σήμερα 

και το δέχομαι. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Από το '10 και μετά. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και το δέχομαι. Δεν δέχομαι τις εκπτώσεις. Το 80 εξήντα, το 60 

σαράντα... 
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Το 60, προσέξτε με, το 60 ήταν δική μου αναφορά. Από 

εδώ είχαμε ζητήσει 100. Απλά εγώ το λέω, εσείς.... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επιμένουμε εκατό. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 60 δόσεις ειναι πολύ λίγες.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Επειδή όμως εμείς ερχόμαστε σε επαφή κάθε τόσο με 

φορείς από εκεί και βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν βρίσκει ανταπόκριση, 

επιτρέψτε μου να μην το θεωρείτε έλλειψη επαναστατικότητας το να λέω εγώ 

και 60. Εάν ήσασταν κι εσείς μαζί μας μπορεί να καταλήγατε κι εσείς σ' αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ να σου πω την άποψή μου. Εγώ αυτή τη στιγμή θα ζήταγα 

120. Εφόσον με αγνοήσανε, γιατί αν μου έλεγες...  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Και τι θα πετυχαίνατε; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο,τι θα πετύχετε κι εσείς με τις 60.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Αρα, απλά για βερμπαλισμό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά δεν θα πέσω στη λογική τους ότι σας αγνοούμε μέχρι 

να πάτε εκεί που ήμασταν. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Θεωρώ ότι η επιμονή θα είχε νόημα μόνο για το 

πάγωμα. Για μένα αυτό έχει νόημα, γιατί αυτό είναι η ρίζα του προβλήματος. 

Ολο το άλλο τώρα με τις δόσεις και με αυτά, αν θέλετ και τη δική μου γνώμη, 

ούτε οι 60 θα σώσουν ούτε οι 80.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Η λεπτομέρεια που είπε, που είναι πολύ σοβαρή, εγώ αυτή τη 

στιγμή είμαι 48 χρονών και έχω 28 χρόνια ΤΕΒΕ. Λοιπόν, αν πάω στα 65 θα 

είναι άλλα 17 χρόνια, θα έχω 45.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Απλά το 65 δεν ισχύει για σας. 67 θα πάτε για σύνταξη. 

Αν το 65 το λέτε σαν όριο απονομής σύνταξης, έρχομαι και σας διορθώνω. 67 

πάτε. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σήμερα είναι 62.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Οχι, με ψηφισθέντες νόμους εσείς συνταδιοδοτείστε 

στα 67 σας. Οχι, δεν σας λέω ότι φοβάμαι, φοβάμαι τι ισχύει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Στα 67 με 47 χρόνια.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Τα 28 που είπατε μέχρι πότε έχετε, πόσα χρόνια 

ασφάλιση έχετε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ έχω ασφαλιστεί 1η Φεβρουαρίου του '86. Σήμερα έχω 

κλείσει 28 χρόνια και είχα την αίσθηση  οτι βγαίνω στα 62, έτσι έλεγα με το 

μυαλό μου. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Θα σας το πω αν θέλετε. Εσείς σας ενδιαφέρει πότε 

συμπληρώνετε τα 35 χρόνια, επειδή τα συμπληρώνετε με πλασματικό χρόνο 

μετά το '13, γιατί 28 τώρα, 27 το '12 και 5, τριάντα δύο. Δεν κάνετε 35. Χάνετε 

τη θεμελίωση του '12, πάτε με τη θεμελίωση του '13, το οποίο σημαίνει βγαίνω 

στα 62 μου αρκεί να έχω 40 χρόνια ασφάλισης, που δεν τα έχετε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Στα 62 θα έχω 42 χρόνια.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Πόσο ετών είστε αυτή τη στιγμή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 48. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: 48. Αν συνεχίσετε ασφαλιζόμενος μέχρι τα 62 και με 

πλασματικό έχετε 40 χρόνια ασφάλισης βγαίνετε στα 62. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι πλασματικό;  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Δεν μπορεί χωρίς πλασματικό γιατί σημασία έχει πότε 

συμπληρώνετε τα 35. Αυτό σας εξηγώ. Αλλιώς πάτε 67. Καλά, αυτό είναι άλλο. 

Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Δηλαδή σημασία έχει πότε συμπληρώνετε τα 35.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εχω και 3 χρόνια... τα οποία είναι ταυτόχρονα με το ΤΕΒΕ.  
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Αυτός είναι παράλληλος χρόνος ασφάλισης, ο οποίος θα 

είχε νόημα μόνο αν συμπληρώνατε 16 χρόνια τουλάχιστον για να πάρετε στα 67 

μια δεύτερη σύνταξη γήρατος. Τώρα χάνεται, υπέρ πίστεως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και μια τρίτη ερώτηση. Εκανα μια βλακεία και πήρα και... στο 

επικουρικό του ΟΑΕΕ. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Οπως το είπατε, βλακεία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι. Τους πήρα τηλέφωνο και τους λέω, ρε παιδιά, θέλω να το 

σταματήσω, θα μου δώσετε τα λεφτά πίσω; Λένε, δεν σου δίνουμε τα λεφτά 

πίσω. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Πάρα πολλοί όμως έχουν κάνει αίτηση επιστροφής 

εισφορών. Μπορείτε να πάτε να πρωτοκολλήσετε αίτημα για επιστροφή των 

εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Οπως και να 'χει λοιπόν, αυτό 

μπορείτε να το κάνετε, είναι υποχρεωμένοι να το δεχθούν. Αλλο αν σας πουν σε 

δεύτερο χρονικό επίπεδο δεν τα παίρνεις, είναι υποχρεωμένοι να δεχθουν 

πρωτοκολλημένο αίτημα. Σιγά σιγά βλέπετε ότι αρχίζουν λίγο και αλλάζουν οι 

αποφάσεις. Αρα, θα σας έλεγα εάν έχετε τέτοιου είδους θέματα να 

πρωτοκολλείτε ένα αίτημα το οποίο μπορεί μεταγενέστερα να δικαιωθεί κι εσείς 

ούτε καν να θυμάστε ότι το είχατε υποβάλει, γιατί αρχίζει λίγο και 

μεταστρέφεται το κλίμα. 'Η τουλάχιστον έτσι ελπίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και να τα πάρουμε και μαζεμένα.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Μπράβο. Πείτε μου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θέλω να προτείνω για το θέμα αυτό που είπαμε, για το πάγωμα 

των παλαιών οφειλών. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Εγώ θα έλεγα το πάγωμα αυτό που λέει και ο 

Πρόεδρος...  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να ολοκληρώσω; Το πάγωμα των χρεών, να πληρώνουμε τα 

τρέχοντα και ή αυτό ή εκατό δόσεις μαζί με μείωση των προστίμων, έτσι; 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Το ένα δεν αντικρούει το άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και βέβαια και την αφαίρεση αυτών των εισφορών που δεν 

έχουμε την ανάλογη κάλυψη την ιατροφαρμακευτική. Και επίσης, αυτά τα 

αιτήματα... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό δεν πρόκειται, να το ξέρετε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εμείς το θέλουμε όμως γιατί...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αλλο τι θέλεις και άλλο τι μπορεί να γίνει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ε, τότε να έχουμε την παροχή, όπως την έχει το ΙΚΑ, γιατί το 

ΙΚΑ μπορεί να μην το πληρώνεις όμως ο εργαζόμενος έχει την 

ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Τι εννοείτε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αν ο εργοδότης δεν πληρώσει του εργαζόμενου το ΙΚΑ ο 

εργαζόμενος πάει και... 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Για την κάλυψη ασθενείας πρέπει ο εργαζόμενος να 

κολλάει 50 ένσημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ας κολλάω κι εγώ 50 ένσημα και να μου έχει.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι δεν ειναι τόσο... και στο 

ΙΚΑ δεν σημαίνει ότι είναι τελείως διαφορετικό το καθεστώς. Υπάρχει κι εκεί 

δικλείδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι αλλά όμως 50 ένσημα δεν έχω εγώ που είμαι 

επαγγελματίας. Και με αυτά τα αιτήματα θα προτείνω να πάμε όλα τα σωματεία 

που ανήκουν στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο να καλεστούν, όσα μέλη από το 

διοικητικά θέλουν να έρθουν να πάμε να  κάνουμε αυτή την παράσταση στο 
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Υπουργείο όλοι μαζί. Τα διοικητικά συμβούλια που ανήκουν στο συμβούλιο το 

δικό μας εδώ στο ΒΕΠ. Οι αρτοποιοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, δεν ξέρω ποιοι 

άλλοι είναι εδώ πέρα, να πάμε αντιπροσωπεία από τα διοικητικά τους και να 

πούμε αντιπροσωπεύουμε τους κλάδους... όλους τους βιοτέχνες και θα πάμε να 

ζητήσουμε αυτά τα αιτήματα. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Να μορφοποιήσουμε το πλαίσιο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αλλά αυτό πρέπει να καλεστούν τηλεφωνικά, όχι ... και να μην 

το δει κανένας.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Να δούμε λοιπόν το πλαίσιο το οποίο ξαναλέω... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Προσωπική επαφή δηλαδή. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Γνώμη μου είναι να στηριχθεί στο πάγωμα κατά κύριο 

λόγο από το 2010 και μετά ας το πούμε, να οριοθετήσουμε το ξέσπασμα της 

κρίσης για να έχουμε λίγο κι ένα ορόσημο και από 'κει και πέρα αυτό με τις 

δόσεις δεν σημαίνει ότι ή το ένα ή το άλλο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για ξαναπέστε το αυτό, δεν το κατάλαβα.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Ποιο δεν καταλάβατε; Λέω όταν ζητάς πάγωμα των 

οφειλών πρέπει να πεις από πότε. Δεν μπορείς να λες πάγωμα γενικά. Πρέπει να 

πούμε από ένα χρονικό σημείο. Τα προηγούμενα έτη από πότε; Από το 1940; 

Αυτό λοιπόν ξαναλέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να .....  λιγάκι το ψήφισμα;  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Το ψήφισμα επειδή ακριβώς θέλω να το 

μορφοποιήσουμε μαζί, είναι αυτό. Για την παρακράτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το ψήφισμα αυτό που έγινε εδώ... 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Ωραία. Και θέλετε να σας το στείλω πάλι με μέιλ για να 

το προχωρήσουμε.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ το ψηφίζω μαζί με αυτά που είπα, έτσι;  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Εντάξει, ωραία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αλλιώς δεν θα το ψηφίσω. Και να γραφτούν αυτά πώς τα 

είπατε, όχι με 60 δόσεις πάντως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να προτείνω κάτι; Αυτή τη στιγμή ακούμε ότι  καθυστερήσεις 

και έχουν καθυστερήσει στον ΟΑΕΕ δεν έχουν ούτε ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη... 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Λοιπόν, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οτι 

πρέπει, το είπα και στην αρχή αν με προσέξατε. Οτι πρέπει να αποσυνδεθεί ο 

κλάδος ασθενείας από το αν ακολουθήσει ή όχι τη ρύθμιση. Δεν μπορεί δηλαδή 

αν εσύ δεν έχεις... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κάτι άλλο ήθελα να πω. Μήπως θα ήταν καλύτερο να 

ζητήσουμε να γίνει προαιρετικό, τουλάχιστον γι' αυτούς που αδυνατούν να 

πληρώσουν.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Ποιο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και η ιατροφαρμακευτική αλλά και στο σύνολο.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Αυτά είναι αιτήματα που τα έχουμε θέσει ήδη να ξέρετε 

και έχουν απορριφθεί. Μπορούμε να επανέλθουμε με αμφίβολη ανταπόκριση.  

 Εγώ θα έλεγα το κομμάτι αυτό ... εκεί για μένα δεν πρέπει να υπάρχει 

έκπτωση, αποσύνδεση του κλάδου ασθενείας από το αν πληρώνεις την οφειλή 

σου. Δεν μπορεί αν αδυνατείς οικονομικά να σε πετάνε σαν το σκυλί στ' αμπέλι, 

να μην μπορείς να μπεις στο νοσοκομείο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και πέρα απ' αυτό. Εγώ μπορεί να μπορώ να πληρώσω, έτσι ....  
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Να δίνεται η δυνατότητα να καθορίζει ο ασφαλισμένος 

κάθε μήνα το πόσο μπορεί;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οχι πόσο μπορεί. Εγώ θέλω να πληρώσω μόνο για 

ιατροφαρμακευτική. Δεν θέλω για... 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Αυτό ήδη το είχαμε ζητήσει σαν Επιμελητήριο, είτε τον 

κλάδο σύνταξης να πληρώνεις είτε τον κλάδο ασθενείας. Να είναι προαιρετικό. 

Ηδη το έχουμε θέσει. Θα το συμπεριλάβουμε και στο νέο ψήφισμα. Σωστά. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Μια υγιής αναλογία στο ασφαλιστικό σύστημα είναι 3 ασφαλισμένοι προς 

1 συνταξιούχο. Αυτή τη στιγμή είμαστε 1:1. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι 

πρόβλημα δημιουργεί αυτό. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Χριστοδουλέλλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ: Κι εγώ, να 'στε καλά. Θα το φτιάξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, λύεται η συνεδρίαση.  

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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