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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Αλεξόπουλος Σπυρίδων    Αποστολέλλης Νικόλαος 

Βρεττάκος Θεόδωρος    Γιανναράς Σταύρος 

Δανιήλ Πέτρος     Κανακάκης Βασίλειος 

Κατεβαίνης Χρήστος     Κωνσταντόπουλος Γεώργιος 

Λιόση Αντιγόνη     Λυγερός Γεώργιος 

Μανωλάκος Σωτήριος    Ματθιουδάκης Θεόδωρος 

Μιχαλάκης Γεράσιμος    Μιχάλαρος Ανδριανός 

Μιχοπούλου - Σούχλα Μαρία   Μόφορης Γρηγόριος 

Μπελέκας Ανδρέας     Νάστου Δήμητρα 

Νικολακάκης Ελευθέριος    Παπαηλίας Χρήστος 

Παπαθανασίου Γεώργιος    Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος 

Σπανού Μαρία     Τσιριγώτης Πέτρος 

Ψαρράς Μιχαήλ 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αντύπας Ζαν – Τζεμίλ    Αρβανιτάκης Παντελής 

Βασιλάτου Ιωάννα     Δανέζης Κωνσταντίνος 

Δρομπόνης Βασίλειος    Εξαρχος Ηλίας 

Θεοδωρέλλης Δημήτριος    Καζάκος Λάμπρος 

Καστάνης Ιωάννης     Κορφιάτης Δημήτριος 

Κουζούλογλου Αλέξανδρος    Λειβάδης Σπύρος 

Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος   Μερτζάνη Κυριακή 

Μήλιος Τρύφων     Μουστάκας Δημήτριος 
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Μπαλκάμος Γεώργιος    Μπεθάνης Νικόλαος 

Μπισταράκης Σπυρίδων    Μπούτση - Χαραλαμπίδου Αθηνά 

Οικονόμου Ιερόθεος     Παπαδάκης Μιχαήλ 

Παπαδόπουλος Νικόλαος    Πλατής - Αθανασίου Αγγελής 

Πούλος Ζαχαρίας     Ρούσση Ευαγγελία 

Σαμανίδου Γκαλίνα     Σιγάλας Γεώργιος 

Σκούφος Θεόφιλος     Σοφός Κωνσταντίνος 

Σωτηρίου Γεώργιος     Τριποδάκης Κωνσταντίνος 

Τσιτούρας Γεώργιος     Φαράσαλης Γεώργιος 

Χρυσικόπουλος Γεώργιος 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΕΠ 

Γιάγκας Μιχάλης     Παπαδάκη Ευγενία 

Τσόλα Ευθυμία     Δημητροπούλου Ελένη 

Καλόπλαστος Δημήτρης    Κασιμάτη Παρασκευή 

Μουζακίτης Λεωνίδας    Λεκάκου Αθανασία 

Σφυράκη Καλλιόπη     Κουλουρά Μαρία 

Γκλεζάκου Αννα     Σαρρή Ελένη 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΒΕΠ 

Χαλόφτης Γεώργιος 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάει το Διοικητικό Συμβούλιο και 

βάζουμε ένα θέμα που είναι έκτακτο, θα ξεκινήσουμε στην αρχή με τον 

Διευθυντή Ανάπτυξης, τον Ρουσσέτο τον Λειβαδάρο της Νομαρχίας Πειραιά. 

Εχει προκύψει ένα θέμα με την καινούρια νομοθεσία για τις επιδοτήσεις των 

επιχειρήσεων. Τα πρόστιμα είναι υπέρογκα, δηλαδή αντί να στηρίξουμε τη 

μικρομεσαία επιχείρηση δυστυχώς την ποινικοποιούν. Το παραμικρό λάθος που 

θα γίνει από μία μικρή ατομική γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν 

τον μηχανισμό να καλύπτονται, οι μικρές δυστυχώς θα είναι εκτεθειμένες σε 

πρόστιμα που δυστυχώς θα είναι αποτρεπτικά και για κλείσιμο της επιχείρησης. 

 Θα ήθελα τον κ. Ρουσσέτο Λειβαδάρο που γνωρίζει πολύ καλύτερα το 

θέμα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημέρωσε και είναι σήμερα εδώ 

να εξηγήσει ακριβώς και μήπως πρέπει να πάρουμε μια απόφαση σαν Δ.Σ. πώς 

θα διαμαρτυρηθούμε και να στοχοποιήσουμε πλέον και να δούμε τις 

λεπτομέρειες πού πρέπει να χτυπήσουμε και τι πρέπει να πούμε. Και πάλι, κ. 

Ρουσσέτο έχετε το λόγο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Η φιλοσοφία ποια είναι, η φιλοσοφία του νόμου ποια είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, για να φύγει και ο διευθυντής μας γιατί όπως ξέρετε 

έχει ανειλημμένες υποχρεώσεις, είναι υποψήφιος Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, 

τον στηρίζουμε όλοι, ό,τι μπορούμε κάνουμε, είναι ο κ. Παπαμανώλης 

σύμβουλος μαζί του, έχουμε τον κ. Μόφορη που είναι υποψήφιος Δήμαρχος 

εδώ στον Πειραιά, έχουμε υποψήφιο ευρωβουλευτή τον κ. Μιχαλάκη με τους 

Κυνηγούς, έχουμε κι άλλους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, υπάρχει 

κανένας άλλος τώρα που είναι παρών; Ξέρουμε κάποιον σύμβουλό μας που 

είναι; Είναι ο Σωτηρίου ο Γιώργος υποψήφιος στη Δυτική Αττική. Ο Τσιριγώτης 

ο Πέτρος. Καλωσορίζουμε και τον Νίκο τον Στρατή, τον παλιό Οικονομικό 

Επόπτη. Ελάτε κ. Νίκο. Νίκο είσαι υποψήφιος; Οχι, δεν είναι υποψήφιος. 

 κ. Λειβαδάρο, έχετε το λόγο. 
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ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Εχουμε ένα πλαίσιο λειτουργίας, ακόμα δεν έχει στεγνώσει το 

μελάνι από τον 3982/2011 και μέχρι να βγουν και οι πράξεις εφαρμογής 

φτάνουμε μέχρι τώρα και έχουμε μια ανατροπή των πάντων και κατάργηση 

αυτών των πραγμάτων. Η φιλοσοφία η γενική είναι η εξής: κάθε δραστηριότητα 

είναι επιτρεπτή εάν υπακούει σε κάποια γενικότερα θέματα και εφόσον πληροί 

φορολογικές προϋποθέσεις, ασφαλιστικές και ΓΕΜΗ. Αυτά τα λέω πολύ γρήγορα 

για να έρθω στο ζουμί της ιστορίας, για να μην σας κουράσω, διότι αν θέλετε 

μπορούμε να κάνουμε μια παρουσίαση αναλυτική με power point κ.λπ. και να 

υπάρχει κάποιος κόσμος από 'δω. Τα χονδρικά, τα βασικά. 

 Λοιπόν, αυτό το πλαίσιο το οποίο λέγεται απλοποίηση αδειοδοτήσεων για 

την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, μην πηγαίνει το μυαλό σας μόνο στη 

βιοτεχνία, διότι έχουν πάρει όλη την περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση, δηλαδή 

λιμενικά, οδικά, υποδομές περιβαλλοντικές κ.λπ., και τα έχουν εντάξει εκεί. 

Αλλά ωστόσο αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η μεταποίηση και μάλιστα η 

μικρομεσαία επιχείρηση. Ετσι λοιπόν έχουμε μια διεύρυνση δραστηριοτήτων. 

 Ποια είναι η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι η εξής: εγώ με μια υπεύθυνη 

δήλωση ξεκινάω δραστηριότητα, έτσι; Με μια υπεύθυνη δήλωση. Αυτή η 

υπεύθυνη δήλωση έχουμε τρεις κατηγορίες διακριτές: η πιο απλή είναι αυτή που 

υποβάλλω μια υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα χαρτιά, τις βασικές υποχρεώσεις, 

δηλαδή αν έχετε μια υγειονομικού ενδιαφέροντος δραστηριότητα θα βάλετε από 

πίσω και την έγκριση της Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι είναι συμβατή, εάν έχετε 

μία δραστηριότητα που έχει απόβλητα την έγκριση της ΕΥΔΑΠ. Αυτό είναι η πιο 

απλή.  

 Από 'κει και πέρα, στις πιο σύνθετες καθορίζονται με υπουργική απόφαση 

οι γενικοί όροι λειτουργίας, οι οποίοι καθορίζονται κατά κλάδο, κατά 

δραστηριότητα. Υποβάλλετε λοιπόν πάλι μια υπεύθυνη δήλωση που λέτε ότι 

εγώ πληρώ αυτές τις προϋποθέσεις μαζί με ένα, δύο δικαιολογητικά αν 
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προβλέπονται. Ετσι επομένως έχουμε τη δεύτερη κατηγορία γενικών όρων που 

έχουν εκδοθεί κατά κλάδο με υπουργική απόφαση.  

 Η  βαρύτερη περίπτωση μέσα σ' αυτό το πλαίσιο των γενικών όρων 

λειτουργίας είναι η περίπτωση που πρέπει να πληρούνται και ορισμένα πρότυπα. 

Και να σας πω κάτι. Εχει εκδοθεί μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης που 

μπορούμε να την δούμε και να την αναπτύξουμε, που η βασική αντίληψη είναι, 

ξέρεις, κύριοι, οι γενικοί κανόνες και πρότυπα, τα πληρώ αυτά και ξεκινώ 

δραστηριότητα. Αυτή είναι η γενική αντίληψη η οποία εξειδικεύεται και σ' αυτό 

το συγκεκριμένο θέμα. 

 Από 'κει και πέρα λοιπόν, επομένως έχουμε η δεύτερη κατηγορία γενικοί 

όροι λειτουργίας οι οποίοι βγαίνουν με υπουργικές αποφάσεις κατά κλάδο και 

έχουμε διαχωρισμό σε δύο μέρη. Τις πιο απλές που η υπεύθυνη δήλωση 

δηλώνει ότι εγώ πληρώ αυτούς τους γενικούς όρους λειτουργίας του κλάδου 

μου και μέσα σ' αυτό το πλαίσιο επίσης και μια άλλη που πρέπει να πληρώ εκτός 

από τους γενικούς όρους και κάποια πρότυπα, οι οποίοι προβλέπονται μες στους 

γενικούς όρους. Κάποια πρότυπα, έτσι; Αυτά ότι τα πληρώ έρχεται κάποιος 

φορέας διαπιστευμένος και πιστοποιεί ότι αυτά πληρούνται και εγώ στην 

υπεύθυνη δήλωση λέω ότι, ξέρετε κάτι; Εγώ πληρώ τους γενικούς όρους και 

επίσης ο τάδε οργανισμός μου πιστοποίησε ότι πληρούνται και τάδε και τάδε και 

τάδε πρότυπα. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη κατηγορία των γενικών όρων 

λειτουργίας. 

 Κι έχουμε και τα πιο βαριά που είναι η έγκριση λειτουργίας η οποία εδώ ο 

νόμος είναι ασαφής. Αλλού δίνει την εντύπωση ότι οι όροι λειτουργίας που 

βγαίνουν με απόφαση της Διοίκησης πια, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε απόφαση 

της Διοίκησης και που λένε ότι η δική σου η επιχείρηση εγκρίνεται η λειτουργία 

της, δηλαδή εσύ πας την εγκαθιστάς, κάνεις κάποια πράγματα κ.λπ., με χρήσεις 

γης και σου εγκρίνουν να την λειτουργήσεις. Προσέξτε, ο όρος άδεια 
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εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει η απλή λειτουργία, οι γενικοί όροι 

λειτουργίας, μετά από έγκριση λειτουργίας. Ο όρος "αδειοδότηση" δεν υπάρχει 

πουθενά, έτσι;  

 Από 'κει και πέρα, είναι λίγο ασαφές αυτό το πράγμα. Πάντως, η γενική 

αίσθηση που έχω διαβάζοντας το σχέδιο είναι ότι αυτό έχουμε μια απόφαση της 

Διοίκησης, ενώ στα προηγούμενα είχαμε υπεύθυνες δηλώσεις, έχουμε μια 

απόφαση της Διοίκησης, η οποία λέει ότι πρέπει να πληροίς κάποιους όρους. 

Αυτοί οι όροι είναι ή βάσει προτύπων ή με βάση ένα προεδρικό διάταγμα. 

Βλέπετε ότι οι γενικοί όροι καθορίζονται με υπουργική απόφαση, εδώ είναι πιο 

βαρύ το πράγμα, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα. 

 Από 'κει και πέρα δεν θα σταθώ σε θέματα διαδικασιών, το πώς 

εγκρίνονται αυτοί οι όροι, πώς αλλάζουν και τι γίνεται. Αναφέρονται στο νόμο, 

μπορούμε να τα πούμε σε κάποια άλλη στιγμή. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι 

αυτό που γνωρίζαμε σαν επιχειρηματικά πάρκα ή σαν ΒΕΠΕ με τον 2545 πλέον 

αντικαθίστανται με έναν όρο πολύ ευρύτερο που είναι Οργανωμένοι Υποδοχείς 

Δραστηριοτήτων. Αυτό το ΟΥΔ θα το ακούτε από 'δω και πέρα πάρα πολλές 

φορές. Αντικαθιστά αυτό που λέμε ΒΕΠΕ, πάρκα και όλη την ιστορία.  

 Λοιπόν, αυτός ο ΟΥΔ είναι ένας φορέας που ιδρύει και μεταβιβάζει στον 

φορέα διαχείρισης, που μπορεί να ειναι και ο ίδιος φορέας διαχείρισης. Η μεγάλη 

διαφορά είναι ότι μέχρι τώρα ενώ και ο φορέας υλοποίησης του πάρκου και ο 

φορέας διαχείρισης ήταν ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού στην πρώτη 

περίπτωση και ο φορέας διαχείρισης μια ανώνυμη εταιρεία, εδώ μπορεί να είναι 

ή ανώνυμη εταιρεία ή ΕΠΕ ή ακόμη και ΙΚΕ, έτσι; Ακόμη και ΙΚΕ μπορεί να είναι 

ο φορέας της διαχείρισης στο συγκεκριμένο. 

 Από 'κει και πέρα, πώς πάει μια επιχείρηση και μπαίνει μέσα σε ένα 

πάρκο; Κάνει μια σύμβαση, υπογράφει μια σύμβαση με το φορέα διαχείρισης, 

μπαίνει εκεί όπου οι γενικοί όροι που είπαμε προηγουμένως εντάσσονται σε 
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αυτή τη σύμβαση που υπογράφει με τον φορέα διαχείρισης του ΟΥΔ, του 

Οργανωμένου Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.  

 Αυτά σε γενικά θέματα, διότι θέλω να πάω στο ζουμί ας πούμε, που είναι 

και η όλη ιστορία του πράγματος. Η φιλοσοφία είναι η εξής: ότι σε αφήνω και 

αναλαμβάνεις την ευθύνη και δηλώνεις υπευθύνως ότι πληροίς κάποια 

πράγματα για να λειτουργήσεις, αλλά από 'κει και πέρα θα έχω ράμπο όσον 

αφορά τις έρευνες για να δω εάν τα πληροίς αυτά, έτσι; Και από 'κει και πέρα 

και βαρύτατες κυρώσεις. Οπου εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής: ειναι 

τόσο βαριές οι κυρώσεις ακόμα και για μικρές παραβάσεις που πραγματικά 

αναρωτιέμαι εάν ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας ο οποίος τρέχει για την 

καθημερινότητα εάν θα μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να πληροί 

αυτά κάθε μέρα. Προφανώς αυτά θα τα πληρούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι 

οποίες έχουν μια ομάδα οργανωμένη και πολύ δυνατή και από 'κει και πέρα ο 

μικρομεσαίος θα την τρώει στο κεφάλι και θα τελειώνει. 

 Ακούστε λοιπόν τώρα πώς θα διεξάγονται οι έλεγχοι. Εγώ θα σας 

διαβάσω και θα σας ερμηνεύσω δύο άρθρα που θα σας τα διαβάσω, μέχρι τώρα 

πήγα πολύ γρήγορα, αλλά στο θέμα των ελέγχων και των κυρώσεων θα σας 

διαβάσω το νόμο, επιτρέψτε μου.  

 Διεξαγωγή ερευνών, άρθρο 21: Για τη διαπίστωση των παραβάσεων του 

παρόντος νόμου εντεταλμένοι υπάλληλοι της εκάστοτε αρμοδίας αρχής ασκούν 

εξουσίες φορολογικού ελεγκτή -δεν είναι φορολογικός ελεγκτής, άλλο είναι το 

ΣΔΟΕ, ασκούν εξουσίες αντίστοιχες για να διαπιστώσουν εάν συμμορφώνεστε 

με αυτά- αντίστοιχες με του φορολογικού ελεγκτή και έχουν αρμοδιότητες ιδίως 

να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των 

προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και την ηλεκτρονική 

εμπορική αλληλογραφία -προσέχτε ποιων- ηλεκτρονική εμπορική αλληλογραφία 

των επιχειρηματιών, διοικητών, διευθυνόντων συμβούλων, διαχειριστών και 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

14 

γενικά εντεταλμένων στη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και του 

προσωπικού, των προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα 

ανεξαρτήτως της μορφής αποθήκευσής τους και οπουδήποτε και αν αυτά 

φυλάσσονται και να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα.   

 Μα και τα κινητά τηλέφωνα είναι συσκευές που μπορείς να αποθηκεύσεις 

πράγματα, να πάρεις μέιλ, να κάνεις, έτσι; Ακόμη και του προσωπικού θα 

μπορούν να κατάσχουν το κινητό τηλέφωνο και να ελέγχουν τι έχει μέσα.  

 Να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων, 

καθώς και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, τα 

οποία αποτελούν επαγγελματικές πληροφορίες. Κατά την κρίση του οργάνου 

ελέγχου, έτσι; 

 Να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών 

τερματικών φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές που βρίσκονται μέσα ή έξω 

από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχομένων προσώπων που ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα. Να ενεργούν έρευνες και αυτοψία στα γραφεία, τις 

εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια και τους λοιπούς χώρους εργασίας και τα 

μεταφορικά μέσα των προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 

 Οι ελεγκτές έχουν αρμοδιότητα να προβαίνουν στη διεξαγωγή ελέγχων 

και μετρήσεων ορισμένων μεγεθών, στη λήψη δειγμάτων με τη χρήση 

κατάλληλου εξοπλισμού καθώς και συλλογή κάθε χρήσιμου κατά την κρίση τους 

στοιχείου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους με βάση τα ελεγκτικά 

πρότυπα και με σκοπό την επιβεβαίωση και τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών 

στοιχείων των προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με 

τους όρους αδειοδότησης ή τους όρους δήλωσης συμμόρφωσης ή την 

πιστοποίηση σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.  
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 Τους όρους δηλαδή των προηγουμένων που σας είπα, έτσι;  

 Να σφραγίζουν οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο, βιβλία ή έγγραφα 

κατά την περίοδο που διενεργείται ο έλεγχος και στο μέτρο των αναγκών 

αυτού. Να ενεργούν έρευνες -προσέξτε-, να ενεργούν έρευνες στις κατοικίες 

των επιχειρηματιών, διοικητών, διευθυνόντων συμβούλων, διαχειριστών και 

γενικά εντεταλμένων στη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και του 

προσωπικού των επιχειρήσεων, των απλών υπαλλήλων δηλαδή, του 

προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν 

εύλογες υπόνοιες ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα έγγραφα που συνδέονται 

με την επιχείρηση και το αντικείμενο του ελέγχου. Να λαμβάνουν κατά την 

κρίση τους ένορκες ή ανωμοτί καταθέσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και να ζητούν από κάθε 

αντιπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή ενώσεως 

επιχειρήσεων επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το 

αντικείμενο.  

 Η σχετική εντολή παρέχεται εγγράφως από τον αρμόδιο κατά περίπτωση 

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης -εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο 

έλεγχος μεταφέρεται από την Περιφέρεια, η οποία ελάχιστες αρμοδιότητες έχει 

πλέον, απο την Αυτοδιοίκηση δηλαδή που είναι πιο κοντά όπως και να το 

κάνουμε στους επιχειρηματίες και πάει πιο πάνω, σε ένα απρόσωπο όργανο της 

κεντρικής Διοίκησης που είναι ένα άλλο ΣΔΟΕ δηλαδή, ένα ράμπο - και περιέχει 

το αντικείμενο της έρευνας και τις συνέπειες της παρεμπόδισης. Η σχετική 

εντολή παρέχεται εγγράφως από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Γενικό 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης -που είναι δηλαδή της κυβέρνησης- και 

περιέχει το αντικείμενο της έρευνας και τις συνέπειες της παρεμπόδισης ή 

δυσχέρανσης αυτής ή άρνησης εμφάνισης των αιτουμένων βιβλίων, στοιχείων 

και λοιπών εγγράφων ή χορήγησης αντιγράφων ή αποσπασμάτων τους.  
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 Η μη προσήκουσα τήρηση των υποχρεώσεων αυτών από τον Γενικό 

Γραμματέα αποτελεί παράβαση καθήκοντος. 

 Αρα, εκεί αναφέρονται και οι συνέπειες αν του πείτε, προηγουμένως 

έλεγε να μπει στο σπίτι σου, έτσι; Θα του πεις, όπα, δεν μπαίνεις. Εκεί 

δυσχεραίνεις.  

 Ο αρμόδιος κατά περίπτωση Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης μπορεί να ζητάει εγγράφως τη συνδρομή δημοσίων αρχών και άλλων 

για να κάνει τους σκοπούς του. Για τους ελέγχους και τις έρευνες που έγιναν 

συντάσσεται από αυτόν που τις διεξήγαγε έκθεση - αυτό είναι διαδικαστικό. 

 Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε κάτι άλλο όμως: Με την επιφύλαξη των 

ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος επιβάλλεται 

με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης στις επιχειρήσεις ή σε αυτούς που καθ' οιονδήποτε τρόπο 

παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις έρευνες των παραγράφων 1, 2 και 3 του 

παρόντος άρθρου, τα προηγούμενα που είπαμε, καθώς και στις επιχειρήσεις ή 

σε αυτούς που αρνούνται να υποβληθούν στις εν λόγω έρευνες, που πάει να 

μπει στο σπίτι σου δηλαδή, έτσι; Αυτούς λοιπόν που αρνούνται, λέει ώπα, δεν 

μπαίνεις στο σπίτι μου, θεωρείται ότι δυσχεραίνεις την έρευνα και αρνούνται να 

επιδείξουν τα αιτούμενα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν 

αντίγραφα ή αποσπάσματά τους, πρόστιμο τουλάχιστον 3.000 ευρώ με 

ανώτατο όριο το 1%, το ελάχιστο είναι τα 3.000, με ανώτατο όριο το 1% του 

κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης στο καθένα από τα πρόσωπα και 

για κάθε παράβαση. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως 

υπόψη η σοβαρότητα της εξεταζόμενης υπόθεσης, η απαξία των πράξεων και οι 

επιπτώσεις τους στην έκβαση της έρευνας. Σε περίπτωση άρνησης ή 

παρεμπόδισης με οποιονδήποτε τρόπο των εντεταλμένων υπαλλήλων της 

εκάστοτε αρμόδιας αρχής στην άσκηση των καθηκόντων τους αυτοί μπορούν 
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να ζητούν τη συνδρομή των εισαγγελικών, δεν είναι προαπαιτούμενο, μπορούν 

να ζητούν τη συνδρομή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρμόδιας 

αρχής. Η συνδρομή αυτή μπορεί να ζητηθεί και προληπτικά. Αν υποψιάζεται ότι 

δεν θα τον αφήσεις να μπει στο σπίτι σου, μπορεί να ζητήσει. Αλλιώς θεωρείται 

ότι θα πρέπει να τον αφήσεις να μπει μέσα, αλλιώς δυσχεραίνει την έρευνα.  

 Λοιπόν, οι αρμόδιες αρχές -εγώ σας διαβάζω το νόμο τώρα για να μην 

θεωρηθεί ότι εγώ παραποιώ πράγματα και λέω, σας τον διαβάζω ακριβώς ως 

έχει.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Αυτό έχει ψηφιστεί;  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Αυτό δεν έχει ψηφιστεί αλλά έχει περάσει ήδη από την ειδική 

επιτροπή της Βουλής την περασμένη Τρίτη και μετά τις εκλογές, γιατί μπορεί να 

κλείσει η Βουλή αυτές τις μέρες και να μην λειτουργήσει, αμέσως μετά θα 

ψηφιστεί.  

 Λοιπόν, δυο λεπτάκια να πω, δεν θα σας το διαβάσω το άλλο, θα σας πω 

για τις κυρώσεις. Ενώ μέχρι τώρα, για να το κλείσουμε γιατί πρέπει να 

προχωρήσετε στις εργασίες, θα το δούμε αναλυτικά και αν θέλετε θα κάνουμε 

κι ένα power point να τα δείτε αυτά όλα για να μην σας κουράζω, να πάω στις 

κυρώσεις.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μια ερώτηση να κάνουμε;  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Δεν είμαι ο Υπουργός όμως, ε; Το ξεκαθαρίζω.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: κ. Λειβαδάρο, ξέρω πολύ καλά. Η ερώτησή μου είναι, 

καταρχήν, αυτό το νομοσχέδιο είναι προς συμμόρφωση με κάποιο κανονισμό 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης; Αναφέρει τίποτα;  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ μόλις πρόσφατα ομολογώ, γιατί 

ούτε αρμοδιότητά μου είναι να τα διαβάζω αυτά, όταν ψηφιστεί στη Βουλή εγώ 

σαν υπηρεσιακός πρέπει να το εφαρμόσω. Αλλά επειδή συμμετέχω σε ημερίδες 
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κ.λπ., μόλις πρόσφατα, προχθές στο Τεχνικό Επιμελητήριο πληροφορήθηκα ότι 

υπάρχει μια ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία έχει σαν 

κατευθυντήρια αρχή αυτή τη φιλοσοφία. Τώρα, η εξειδίκευση σε τόσο σκληρά 

πράγματα δεν ξέρω αν υπάρχει. Θα το διαβάσω και θα σας πω. Αλλά η 

εξειδίκευση είναι σ' αφήνω ελεύθερο, σου βάζω μεγάλες κυρώσεις και εκείνο 

που κυριαρχεί είναι σου δίνω και μερικά πρότυπα στα οποία πρέπει να 

συμμορφώνεσαι.  

 Τώρα, να σας πω δυο πράγματα με τις κυρώσεις και κλείνω. Αυτό ήταν 

σαν μια πρόγευση του πράγματος. Μέχρι τώρα ξέρετε ότι όταν κάποιος 

παρανομεί ας πούμε ή δεν είναι σύμφωνος με τις διατάξεις έχει διοικητικές 

κυρώσεις. Η άσκηση της μεταποιητικής δραστηριότητας εάν δεν είναι σύμφωνη 

με το νόμο έχει καθαρά διοικητικές κυρώσεις. Δηλαδή τι. Σου βάζω ένα 

πρόστιμο, εάν δεν συμμορφωθείς σου βάζω ένα παραπάνω πρόστιμο, μετά αν 

πάλι δεν συμμορφωθείς σε κλείνω, βγάζω μια απόφαση διακοπής λειτουργίας 

που μπορείς να προσφύγεις και εάν πάλι δεν γίνεται τίποτα, τότε πάει ο 

υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και σε σφραγίζει και αν εσύ σπάσεις τις 

μολυβδοσφραγίδες τότε είναι ποινικό. Αρα, όλη αυτή η διαδικασία ειναι καθαρά 

διοικητική. 

 Προσέξτε, εδώ έχει βαρύτατες κυρώσεις όχι μόνο, που φτάνουν πολλές 

πολλές χιλιάδες ευρώ και συνήθως πάνε και τόσο τοις εκατό επί του τζίρου, οι 

οποίες είναι και διοικητικές βαρύτατες και αστικές και θα σας πω πώς πάνε οι 

αστικές γιατί ακούγεται περίεργο, έτσι; Και ποινικές. Δηλαδή θα σας πω το εξής: 

εάν κάποιος θεωρηθεί ότι με υπαιτιότητά του ή αμέλειά του προκάλεσε μια 

βαριά περιβαλλοντική επίπτωση, βαριά περιβαλλοντική επίπτωση προβλέπεται 

από 'δω, να μην πάω στο συγκεκριμένο θέμα, 15% πρόστιμο, μέχρι 15% 

πρόστιμο επί του τζίρου και 10 χρόνια κάθειρξη εδώ.  
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 Εχουμε λοιπόν τα βαριά διοικητικά πρόστιμα, τα αστικά, που πού 

βασίζεται το αστικό; Υπάρχει η φιλοσοφία του νόμου που λέει εάν ο κ. Στρατής 

πληροί απολύτως τους γενικούς όρους λειτουργίας και ο Χρήστος από δίπλα 

παραβιάζει δυο τρεις απ' αυτούς θεωρείται ότι ο Χρήστος κάνει αθέμιτο 

ανταγωνισμό στο Στρατή και ο Στρατής μπορεί να του κάνει αγωγή και να 

ζητήσει διαφυγόντα κέρδη, αποζημιώσεις κ.λπ. Φανταστείτε τι θα γίνει μέσα 

στον επιχειρηματικό κόσμο, έτσι; Αυτό είναι το αστικό ζήτημα. Εχουμε λοιπόν 

βαρύτατες διοικητικές που μέχρι τώρα ήταν μόνον διοικητικές, έχουμε τις 

αστικές με τη λογική της παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού και 

έχουμε και βαρύτατες ποινές και προστίμων, ξεχωριστά από τα πρόστιμα τα 

διοικητικά από τα ποινικά, από τα δικαστήρια και ποινές από φυλάκιση μέχρι 

κάθειρξη.  

 Αυτό είναι μια πρόγευση για το συγκεκριμένο θέμα και από 'κει και πέρα 

στη διάθεσή σας ό,τι άλλο θέλετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πάλλας. 

ΠΑΛΛΑΣ: Για το αρχικό, την αλλαγή των όρων, αυτά που είπες ήταν για τις 

καινούριες επιχειρήσεις. Για τις παλιές το καθεστώς αδειοδότησης πώς 

επηρεάζεται;  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Θα υπάρχει προφανώς κάποια μεταβατική διάταξη η οποία θα 

προσαρμόζει το συγκεκριμένο θέμα.  

ΠΑΛΛΑΣ: Οχι, εννοώ δηλαδή η άδεια λειτουργίας, η ανανέωση άδειας 

λειτουργίας.  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Προβλέπεται κάπου ότι μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα 

πρέπει να εναρμονιστούν με την καινούρια κατάσταση. Προβλέπεται αυτό.  

ΠΑΛΛΑΣ: Δηλαδή η φιλοσοφία ποια είναι, να μην υπάρχει άδεια λειτουργίας;  
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ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ξεχάστε τα αυτά. Οχι, υπάρχουν 

υπεύθυνες δηλώσεις. Είτε απλή υπεύθυνη δήλωση αν είναι απλή, με ό,τι 

δικαιολογητικό προβλέπεται, έτσι; Τα γενικά δικαιολογητικά για τη συμμόρφωση 

με γενικές διατάξεις. Αμα εσύ έχεις ένα φούρνο πρέπει να έρθει η Υγειονομική 

να σου πει ότι είσαι σύμφωνος, έτσι; Μια υπεύθυνη δήλωση με αυτά, η πρώτη 

κατηγορία. Η άλλη κατηγορία που τα έχεις αυτά, πυρασφάλεια κ.λπ., η άλλη 

κατηγορία είναι που έχεις τους γενικούς όρους και η λάιτ έκδοσή της είναι 

υπεύθυνη δήλωση με τους γενικούς όρους ότι συμμορφώνεσαι, εσύ δηλώνεις 

απλώς ότι συμμορφώνεσαι, τίποτε άλλο και η πιο βαριά έκδοση των γενικών 

όρων λειτουργίας είναι αυτή που έχει και δυο τρία πρότυπα που πρέπει να 

φέρεις, όχι να φέρεις χαρτί σ' αυτή την περίπτωση, να βεβαιώσεις στην 

υπεύθυνη δήλωση ότι έχεις από τον τάδε φορέα πιστοποίησης έχεις χαρτί κ.λπ., 

κ.λπ. και τα στοιχεία της πιστοποίησης. Δική σου υπεύθυνη δήλωση. 

 Στην άλλη, στην πιο βαριά έκδοση που θα αποφασίσουν οι Υπουργοί 

ποια θα είναι, δηλαδή είναι πάρα πολλά θολά τα πράγματα. Εκεί που είναι πολύ 

συγκεκριμένα είναι στον έλεγχο που σας είπα και στα πρόστιμα. Ολα τα άλλα 

είναι πάρα πολύ θολά και θα καθοριστούν είτε με υπουργικές αποφάσεις στις 

περιπτώσεις των γενικών όρων λειτουργίας, είτε με προεδρικά διατάγματα στις 

περιπτώσεις των εγκρίσεων λειτουργίας στις πιο βαριές περιπτώσεις.  

 Από 'κει και πέρα υπάρχει... 

ΠΑΛΛΑΣ: Η παραβίαση αυτών των όρων θα αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα; 

Δεν κατάλαβα. 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Οχι, γενικότερα τα θέματα τα οποία εσείς λέτε ότι εγώ  τα 

πληρώ αυτά και δεν τα πληροίτε. Αυτά ακριβώς θα καθορίσει και με υπουργική 

απόφαση τους γενικούς όρους της λειτουργίας. Δηλαδή στην απλή έκδοση εάν 

εσύ δηλώσεις ότι, ξέρεις, εγώ κύριε έχω και την έγκριση τάδε ας πούμε και δεν 

την έχεις, αυτό είναι παραβίαση. 'Η ότι τηρώ αυτά που μου είπε η τάδε 
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υπηρεσία και η Πυροσβεστική κ.λπ. και ότι θα ανανεώνω το πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας κ.λπ. και δεν το ανανεώνεις. Και έχεις υποβάλει υπεύθυνη 

δήλωση. Αυτή είναι η πιο απλή μορφή. Η άλλη είναι που σου βάζει το κράτος 

κάποιους γενικούς όρους ή πρότυπα συμμόρφωσης και λες ότι συμμορφώθηκα, 

πήρα και τον τάδε, την TUV Austria ή δεν ξέρω τον Ελληνικό Νηογνώμονα ή 

τον οποιονδήποτε και έχεις γράψει ψέματα. 'Η στην πορεία σου έχει βάλει αυτός 

κάποιους όρους που πρέπει να πληροίς το πρότυπο κι εσύ τους παραβιάζεις. 

Αλλά εγώ σας ρωτάω, μια μικρή επιχείρηση η οποία δεν έχει το συμβούλιο και 

την ομάδα των τεχνικών για να παρατηρεί κάποια στιγμή, δεν έχει πολλές 

πιθανότητες να παραβιάσει αυτά τα πράγματα; Ετσι πρέπει δηλαδή να τους 

πάρουμε το κεφάλι; Δεν καταλαβαίνω. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Στην εισηγητική έκθεση αναφέρει τίποτα;  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Η εισηγητική έκθεση απλώς λέει ότι, κύριοι, αφού σου 

απλοποιώ τα πράγματα να ξέρεις ότι θα σου πάρω το κεφάλι αν τα παραβιάσεις. 

Αυτό λέει η εισηγητική έκθεση με δύο λόγια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χαλόφτης. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αναφέρθηκες σε κάποια πρότυπα. Αν 

μιλάμε για.... (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Τα πρότυπα εδώ είναι με την ευρύτερη έννοια. Μπορεί να είναι 

- λοιπόν, λέει το εξής: εάν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα πάνω σ' αυτό, είναι 

πρώτα τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εάν υπάρχουν τα διεθνή πρότυπα είναι τα 

διεθνή πρότυπα, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά αλλά υπάρχουν διεθνή, δηλαδή η 

σειρά είναι ευρωπαϊκά, διεθνή, εθνικά, πρότυπα άτυπα και αν δεν υπάρχουν 

πρότυπα να φτιάξουμε και χρειάζονται. Αυτή είναι η διαδοχή.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Στην επιτροπή του ... που είμαι, όλα τα πρότυπα, είτε εθνικά είτε 

οτιδήποτε, στο 4ο κεφάλαιο λέει νομιμοποιητικά έγγραφα. Αν δεν τα έχεις δεν 
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σου δίνει τη διαπίστευση ή το πιστοποιητικό. Με υποσχετική δεν σου δίνει 

κανείς. Αρα, δεν μπορεί να κάνει...  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Μια στιγμή, να σας εξηγήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μπούμε στις λεπτομέρειες. Δεν είναι νομίζω του παρόντος. 

Εμάς μας ενδιαφέρει να ενημερωθούμε μαζί με την κα Γλεζάκου, θα έρθουμε 

αύριο σε επαφή. Θα γίνει παρουσίαση, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε ενέργειες 

άμεσες για τα πρόστιμα και όλη αυτή τη διαδικασία. Να ενημερωθούμε, αυτό 

είναι και για το ποινικό κομμάτι. 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Ενδεχομένως μας δίνουν κάποιο χρόνο οι εκλογές. Δηλαδή να 

σας πω ότι το καταθέσανε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ενημερωθούμε και από την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων τι 

έχουν κάνει από εκεί, τι ενέργειες έχουν γίνει γιατί σίγουρα και η Κεντρική 

Ενωση θα έχει κάνει κάποιες ενέργειες, να δούμε τι γίνεται γιατί το κομμάτι εμάς 

των αδειοδοτήσεων και αυτό το έχει ο Μανώλης ο Μπαλτάς, ο παλιός ο 

πρόεδρος του ΟΣΚ, αυτόν έχει η Κεντρική Ενωση σαν σύμβουλο, είναι στην 

Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων.  

 Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ο κ. Κανακάκης. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Μια ερώτηση στον κ. Λειβαδάρο, εάν γνωρίζει αυτή η νομοθεσία 

αν ισχύει σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Βασίλη, τι να σου πω τώρα; Οτι έχω κάνει έρευνα;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Τη Διοίκηση εδώ αν την καλέσανε σε κάποια διαβούλευση και 

αν έχουμε το δικαίωμα σαν Επιμελητήρια να καλέσουμε τα μέλη μας... 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Οχι, δεν μας καλέσανε. Είχανε καλέσει ξέρω την Κεντρική 

Ενωση Επιμελητηρίων. Τώρα υπάρχει μια πληροφορία ότι πήγανε κάποιοι άλλοι. 

Θα το δούμε αυτό αύριο, την Παρασκευή.  
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ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Να καλέσουμε τα μέλη μας σε ανυπακοή. Οχι εμείς μόνο, όλα τα 

Επιμελητήρια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Στρατής. 

ΣΤΡΑΤΗΣ: κ. Λειβαδάρο, έχετε τεράστια εμπειρία. Φέτος αποχωρείτε, εγώ 

θέλω να σας συγχαρώ, θα το κάνω πολλές φορές γιατί το αξίζετε. Μακάρι να 

υπήρχαν κι άλλοι λειτουργοί σαν και σας που αποφασίζουν ... Θέλω να κάνω μια 

ερώτηση κρίσιμη. Θεωρείτε ότι απέτυχε τόσο πολύ η αποκέντρωση που ήταν 

και στα πλαίσια από την κεντρική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι τόσο 

άσχημη που ξαναγυρίσαμε ή κάποιος άλλος λόγος είναι που ξαναγυρίζουν οι 

έλεγχοι και οι ράμπο στην κεντρική εξουσία; Δηλαδή, μήπως θέλουμε εκλογική 

πελατεία πάλι; Γιατί μέχρι τώρα είχαμε να κάνουμε με έναν διευθυντή και έναν 

υπεύθυνο Αντινομάρχη να αντιμετωπίσουμε. Τώρα υπάρχει αντιμετώπιση απ' 

ό,τι καταλαβαίνω από την κεντρική εξουσία. Πάλι ψάχνουμε για, μαζεύουμε...  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Αν ακούσατε, για να γίνει αυτό μιλάμε για ράμπο αντίστοιχους 

και χειρότερους από το ΣΔΟΕ, οι οποίοι δεν θα ελέγχουν φορολογικά, θα 

ελέγχουν διάφορα άλλα πράγματα και από 'κει και πέρα θα πέφτει βαρύς ο 

πέλεκυς.  

ΣΤΡΑΤΗΣ: Γιατί νομίζετε ότι επιστρέφει στην κεντρική εξουσία πάλι ο έλεγχος 

και οι ράμπο; Για ποιο λόγο;  

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ: Τι να σου πω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
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ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Συμμετοχή ΒΕΠ στο πρόγραμμα Erasmus plus: α) Με το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Στουτγάρδης και β) με το ΚΕΚ ΣΒΙΕ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα βάλουμε και το 2ο θέμα μαζί και το 3ο και το 4ο, θα μιλήσει η 

κα Γκλεζάκου για όλα τα θέματα.  

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Συμμετοχή του ΒΕΠ στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25, έτους 2014 και 

ενημέρωση για την ολοκλήρωση του ΛΑΕΚ 2013. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Υλοποίηση σεμιναρίων τεχνικών ασφαλείας και ΕΦΕΤ και για το 2014. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση για την πορεία της συμμετοχής ΒΕΠ στις αναπτυξιακές 

συμπράξεις ΤΟΠΣΑ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ξεκινήσει η κα Γλεζάκου, είναι και ο κ. Χαλόφτης εδώ να μας 

ενημερώσουν. 
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ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ: Εγώ πρώτη φορά θα μιλήσω από 'δω. Θα πω καλησπέρα πρώτα, 

χρόνια πολλά σε όλους σας και Χριστός Ανέστη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και καταρχήν να ευχαριστήσουμε την κα Γκλεζάκου, γιατί κάνει 

μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό, κάνουν τεράστια προσπάθεια για να 

ανταποκρινόμαστε σωστά σ' αυτά τα προγράμματα. 

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ: Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ να ευχαριστήσω όλους σας, τη 

Διεύθυνσή  μας καταρχήν γιατί μας λύνει τα χέρια και μπορούμε να κινηθούμε, 

τον εξαιρετικό συνεργάτη που έχουμε τον εξωτερικό τον κ. Χαλόφτη, ο οποίος 

πραγματικά είναι εδώ σε ό,τι τον χρειαζόμαστε και όχι μόνο στα προγράμματα 

και σε ό,τι άλλο χρειαστεί, νομίζω ότι και ο καθένας από σας αν ζήτησε κάτι τον 

βρήκε εκεί και θα πρέπει να σας κάνω εγώ έναν μικρό απολογισμό. Ενα μικρό 

απολογισμό για ό,τι κάναμε μέχρι τώρα για τα προγράμματα, σας ενδιαφέρει, 

ενδιαφέρει κι εμάς σαν εργαζόμενους γιατί αν σκεφτούμε ότι τα Επιμελητήρια 

μπαίνουν σε μια δίνη, σε έναν κυκλώνα και δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει, 

πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε εναλλακτικές λύσεις για να έχουμε κάποια έσοδα 

στο Επιμελητήριο. Και γι' αυτό ευχαριστούμε τη  Διοίκηση που μας δίνει το 

δικαίωμα να μπορέσουμε πολλές φορές και αυτοσχεδιάζοντας να 

προχωρήσουμε, να βρούμε τρόπους με  τη βοήθεια του κ. Χαλόφτη, τον οποίο 

ευχαριστούμε πολύ.  

 Λοιπόν, εδώ και μια τριετία, να αρχίσω από το εύκολο, μια τριετία και 

παραπάνω, κ. Πρόεδρε, είναι, αρχίσαμε τα προγράμματα για τεχνικό ασφαλείας 

και ΕΦΕΤ. Τεχνικό ασφαλείας κάνουμε Γ' κατηγορία και Β' κατηγορία, κύρια Γ' 

κατηγορία μας ζητούν, η Β' κατηγορία είναι κάπως πολύ μπερδεμένη, τα ξέρετε 

όσοι έρχεστε εδώ σας ενημερώνουμε, πάντως κάναμε πάρα πολλά 

προγράμματα. Απευθύνονται σε μας και από άλλα Επιμελητήρια, όχι μόνο από 

το δικό μας, αναγνωρίζουν την προσφορά του Βιοτεχνικού γιατί εργαζόμαστε, 

συνεργαζόμαστε με ΚΕΚ και κάνουμε πράγματα και εκτός περιόδου που 
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κλείνουν κάποιοι και δεν δέχονται αιτήσεις, όπως και με τον ΕΦΕΤ. Και με τον 

ΕΦΕΤ συνεργαζόμαστε με ΚΕΚ επίσης και κάνουμε προγράμματα εκεί γιατί τα 

ζητούν, ειδικά σε καταστήματα εστίασης, το ξέρετε. Το θεωρούσαν 

προαπαιτούμενο, ευτυχώς δεν το θεωρούν, φτάνει η αίτηση να κατατεθεί και να 

πάρουν το πρωτόκολλο για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους και 

είμαστε σε εξέλιξη. Με την άδεια της Διοίκησης προχωράμε και για την 

καινούρια χρονιά, παίρνουμε αιτήσεις, να το ξέρετε, είστε Διοίκηση, όσοι σας 

ρωτούν να ξέρετε ότι παίρνουμε και για τεχνικούς ασφαλείας και για ΕΦΕΤ. 

 Τώρα για το ΛΑΕΚ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, να τελειώνουμε ένα ένα. Αυτό τώρα είναι ενημέρωση 

ή χρειάζεται και ψήφιση;  

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ: Πρόεδρε, νομίζω προχωρούμε γιατί, εμείς ενημερώνουμε εσείς 

ξέρετε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει καμία επίπτωση, καμία 

επιβάρυνση, αντίθετα, με την διαπραγμάτευση με το ΚΕΚ έρχονται έσοδα στο 

Επιμελητήριο, αυτό είναι σημαντικό και νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο και 

βέβαια το κυριότερο ότι διαπραγματευόμαστε έτσι ώστε η τιμή να είναι 

χαμηλότερη απ' ό,τι θα δώσει κάποιος για να πάει έξω να κάνει αυτή την 

ενημέρωση. Σίγουρα τα μέλη μας έχουν περισσότερο κέρδος όταν έρχονται 

εδώ. 

 Τώρα το ΛΑΕΚ. Το ΛΑΕΚ είναι τα προγράμματα που τα προκηρύσσει ο 

ΟΑΕΔ με τον λογαριασμό αυτό τον ειδικό που γίνεται για την κατάρτιση και 

είναι με χρήματα δικά σας. Είναι το 0,45 που κρατούν από την εργοδοτική 

εισφορά και αυτό το δίνετε εσείς μέσα από τις εισφορές του ΙΚΑ. Από εκεί το 

κρατούν από εσάς, είναι για επιμόρφωση, για επιμόρφωση των εργαζομένων σε 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, από 1 έως 25 εργαζόμενους. Χρόνια γίνεται 

αυτό. Το κάναμε τελευταία εμείς. Πέρσι, και σας ευχαριστούμε κ. Χαλόφτη, 

ξεκινήσαμε την προσπάθεια και ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια. Δεδομένου 
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ότι πέρσι μας δίνανε 30 ομάδες να συστήσουμε, συνεργαστήκαμε και με ΚΕΚ, 

με ΚΕΚ κύρια, κάναμε και τις 30 ομάδες, τα δύο τα ΚΕΚ μας φέρανε και τα 13-

14 που πήραν ολοκληρωμένα, το ένα στη Δυτική Αττική δεν μας το 

ολοκλήρωσε, το πετάξανε έξω, περιμένω τα δύο. Νομίζω ότι το ένα κι εκείνο 

δεν μας το ενέκρινε ο έλεγχος, ωστόσο όμως είναι μεγάλη επιτυχία. Το 

ξεκινήσαμε πέρσι, 30 ήταν, τα  27 τα πετύχαμε.  

 Αν φτάναμε στις ομάδες των 25 ατόμων, σας ενδιαφέρει γιατί είσαστε κι 

εσείς Διοίκηση και πρέπει να ξέρετε, αν όλα είχαν 25 άτομα η κάθε ομάδα, από 

το πρόγραμμα χωρίς να ανταπεξέλθουμε κάτι άλλο ή να χρησιμοποιήσουμε 

οτιδήποτε άλλο από το πρόγραμμα το Επιμελητήριο δικαιούται 3.000 ευρώ. Από 

το πρόγραμμα. Δεν κάνει καμία άλλη δουλειά, δεν υπεισέρχεται πουθενά. 

90.000 ευρώ θα ήταν το σύνολο που θα παίρναμε. Επειδή εκ προοιμίου έχουμε 

έξω το ένα που δεν συμπλήρωσε τα άτομα τα οποία έπρεπε και ο έλεγχος το 

απέρριψε, μας μείνανε 29, τώρα τα δύο κάπου αμφισβητούνται, θέλω να 

πιστεύω ότι το ένα τουλάχιστον θα το κερδίσουμε κι από 'κει. Μιλώ όμως 

σίγουρα για 27, δεν πιάσαμε την κορυφή γιατί είχαμε διαρροές, ε, δεν θα 

πιάσουμε 90.000, Πρόεδρε. Θα πιάσουμε 80.000, 70.000. Δεν ξέρω,  θα σας τα 

πούμε όταν θα έχουμε τον τελικό και θα γίνει η αποπληρωμή θα σας πούμε 

πόσα θα έρθουν στο Επιμελητήριο από αυτό το πρόγραμμα.  

 Ωστόσο, κ. Πρόεδρε, πρέπει να πούμε ότι μπαίνουμε στη φάση τώρα 

γιατί βγήκε ήδη η απόφαση από τη διαχείριση του ΛΑΕΚ και μπαίνουμε στη 

φάση του '14 πια. Προχωράμε και παίρνουμε, κάνουμε συνεργασία με ΚΕΚ για 

να προχωρήσουμε πλέον το εγχείρημα πετυχήμενο, έτσι κ. Πάλλα; Να 

προχωρήσουμε και φέτος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και όσα ΚΕΚ, υπόψιν ότι όσα ΚΕΚ μας έχουν κάνει προτάσεις, 

έρχονται εδώ πέρα, σε όλα τους δίνουμε συμμετοχή, δεν μεροληπτούμε υπέρ 

του ενός ή του άλλου. Απλώς, από τα δύο περσινά που συνεργαστήκαμε από 4-
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5, τα δύο, τα περισσότερα ήταν πολύ άψογα απέναντί μας, εγώ πιστεύω ότι 

αυτά πρέπει να τα βοηθήσουμε και να έχουμε καλύτερη σχέση.  

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ: Υπέρ του δέοντος.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Ποια είναι τα δύο, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ένα είναι το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ και το άλλο είναι το ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ. Και 

τα δύο πειραιώτικα είναι.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Και γιατί να μην το αναφέρουμε, είναι κακό;  

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ: Οχι, γιατί; Για όνομα του θεού, δεν είναι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού το λέω, Πυξίδα και Αποψη ήταν από τα καλύτερα ΚΕΚ που 

είχαμε καλή συνεργασία. Η Πυξίδα είναι στο Πέραμα και η Αποψη είναι εδώ 

Πειραιά. 

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ: Και επίσης, όπως ξέρετε, μαζί μας συνεργάζονται και τα Εργατικά 

Κέντρα, τα οποία το κάνουν πάρα πολύ ευχάριστα γιατί και αυτοί έχουν μερίδιο 

από τα προγράμματα ξέχωρα από μας. Δεν επιβαρύνουν ούτε τον 

προϋπολογισμό που αναλογεί στο Επιμελητήριο ούτε στο ΚΕΚ. Είναι δικά τους, 

αυτά τα παίρνουν μέσα από το πρόγραμμα. Παίρνουν κι αυτοί λεφτά δηλαδή 

γιατί καλύπτουν τους εργαζόμενους που δεν τους επιτρέπουν οι εργοδότες τους 

να έρθουν ή που είναι εποχιακοί ή που για κάποιο λόγο έχουν κάποιο πρόβλημα 

και απευθύνονται στα Εργατικά Κέντρα. Μπορούν να τους καλύψουν τα 

Εργατικά Κέντρα. Αυτοί λοιπόν συμμετέχουν μαζί μας και έχουν κι αυτοί κάποιο 

κέρδος από το πρόγραμμα το ΛΑΕΚ. Και προχωράμε για το '14.  

ΠΑΛΛΑΣ: Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι σ' αυτό; Επειδή εγώ έχω μια εμπειρία 

στο σωματείο μου έχω περάσει 4 ΛΑΕΚ και άλλα δύο πιο μεγάλα. Πολύ σωστό 

είναι αυτό και εμείς το λέγαμε πάντα να εγκριθούν γιατί από εκεί το 

Επιμελητήριο θα ζει στο μέλλον. Θυμάστε μια... 
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ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ: Το θυμάμαι, γι' αυτό είπα σε σας.  

ΠΑΛΛΑΣ: Θέλω να πω δεν εξαντλείται το θέμα με το ότι τα πήραμε σαν 

απόφαση, γιατί η ολοκλήρωσή τους και η αποπληρωμή τους είναι και αυτή μια 

πολύ δύσκολη δουλειά. Εχει να κάνει με τις παρουσίες. Δηλαδή το πρόβλημα 

πάντα είναι να έρχονται. Ερχονται για έλεγχο και στο κόβουν το πρόγραμμα. 'Η 

άμα είναι λες 25 και άμα έρχονται 15 αφαιρούνται αναλογικά και τελικά παίρνεις 

πολύ λιγότερα.  

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ: Αυτό είπα, γι' αυτό είπα ότι... Ξέρετε, γι' αυτό είπα ότι μπορεί να 

μην είναι 90 και το προχωράμε τώρα και για δεύτερη χρονιά, προχωρούμε και 

το ΛΑΕΚ για δεύτερη χρονιά, να το ξέρετε να το λέτε κι εσείς.  

 Τώρα τα ΤΟΠΣΑ. Τα ΤΟΠΣΑ τα ξέρετε, είναι τα Τοπικά Σύμφωνα 

Απασχόλησης. Με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου μπήκαμε και σ' 

αυτά, μετέχουμε σε τρεις αναπτυξιακές συμπράξεις. Στόχο έχουν τη μείωση της 

ανεργίας και σ' αυτό ήθελε το Επιμελητήριο να συμμετέχει. Συμμετέχουμε 

λοιπόν σε τρεις συμπράξεις, στην Πειραϊκή Δημιουργία, στην Προοπτική και 

στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στη Β' Πειραιά. Είναι σε εξέλιξη και τα 

τρία ΤΟΠΣΑ. Και τα τρία ΤΟΠΣΑ, δεδομένου ότι οι ωφελούμενοι από αυτό θα 

βρουν δουλειά στην αγορά εργασίας, θα μπορούν να ιδρύσουν επιχείρηση ή θα 

μπορέσουν να απορροφηθούν σε κάποιο άλλο πρόγραμμα έτοιμοι πια, είναι 

πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα, τα ΤΟΠΣΑ. Είναι σημαντικά και σημαντική 

και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι συμμετοχή, συγγνώμη, είναι συμμετοχή μας και μας και 

συνεισφορά να καταπολεμηθεί αυτό που λέγεται ανεργία. 

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ: Αυτό ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εστω και 2 και 5 άνεργους να βοηθήσουμε θετικό θα είναι.  
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ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν και αυτά. Στο ένα είχαμε δράση να 

πάρουμε αιτήσεις, το ολοκληρώσαμε, μαζέψαμε τις αιτήσεις, την άλλη 

εβδομάδα ξεκινάμε τις συνεντεύξεις. Στο άλλο έχουμε δημοσιότητα, έχουμε 

συμβουλευτική και κατάρτιση, δηλαδή τα προγράμματα τα προχωράμε και 

εξελίσσονται ομαλά. Δηλαδή πιστεύουμε ότι και σ' αυτό θα έχουμε τα 

αποτελέσματα που επιθυμούμε, γιατί και στο Επιμελητήριο θα έχουμε όφελος 

αλλά και στα μέλη μας θα έχουμε γιατί και οι επιχειρήσεις είναι που ωφελούνται 

από έτοιμους, καταρτισμένους άνεργους που θα απορροφήσουν αλλά και ο 

ΟΑΕΔ βγάζει πρόγραμμα για να δεχθεί αυτούς οι οποίοι θα βγουν από τα 

ΤΟΠΣΑ. Αυτό με τα ΤΟΠΣΑ. 

 Το κυριότερο τώρα που έχει να σας πει και ο κ. Χαλόφτης και θα σας 

αναπτύξει είναι η συμμετοχή μας στο Erasmus plus. To Erasmus το ξέραμε όλοι 

μέχρι τώρα σαν το πρόγραμμα στην εκπαίδευση. Ηταν ανταλλαγή φοιτητών. 

Ετσι το ξέραμε. Ολοι ξέραμε ότι ήταν μεταξύ φοιτητών η ανταλλαγή, πήγαιναν 

τα δικά μας εκεί, έρχονταν εκείνοι εδώ, έτσι ήταν μέχρι τώρα, έτσι ίσχυε. Τώρα 

έχει πάρει άλλη μορφή, είναι το Erasmus Plus. Εχει απορροφήσει το Erasmus, 

το Leonardo da Vinci και κάποια άλλα προγράμματα τα οποία είχαν συναφή 

αντικείμενα και έχει πάρει μέσα και την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση 

ενηλίκων, έχει πάρει πολλά κομμάτια μαζί.  

 Το Επιμελητήριό μας λοιπόν και μας ευχαριστήσανε σήμερα γι' αυτό και 

από τη Γερμανία για τη συμμετοχή μας και αυτά όλα οφείλονται στο ότι έγκαιρα 

τα υπέβαλε ο κ. Χαλόφτης και μπήκαμε, το Επιμελητήριό μας συμμετέχει στο 

ένα με το Επιμελητήριο Στουτγάρδης, το οποίο θα είναι και μεταφορά 

τεχνογνωσίας και εκπαίδευση, κάπως έτσι και το άλλο είναι με τη ΣΒΙΕ, το ΚΕΚ 

ΣΒΙΕ στο οποίο θα έχουμε εμείς συμμετοχή πώς. Θα τους βοηθήσουμε λέγοντας 

τα προβλήματα των επιχειρήσεών μας, ψάχνοντάς τα όμως το Επιμελητήριο 

από σας, θα ζητήσει τη βοήθεια τη δική σας, να εντοπίσουμε τα προβλήματα 
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των επιχειρήσεων, να τα ομαδοποιήσουμε, να γίνουν συναντήσεις εδώ και να 

συνταχθούν καλές πρακτικές οι οποίες θα μπουν στις επιχειρήσεις ώστε να 

ανακάμψουν και να πάμε προς το καλύτερο, προς την ανάπτυξη. 

 Μία γενική εικόνα. Ο κ. Χαλόφτης που το επιμελήθηκε και το ένα και το 

άλλο, θα σας πει τι ακριβώς είναι. Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαστε στη διάθεσή σας 

όλοι οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστείτε, να στείλετε τους εργαζόμενους να 

κάνουν ΛΑΕΚ, έχουμε πολλά ΚΕΚ θα τα δείτε και στο σάιτ, θα το αναρτήσουμε 

και αν κάτι άλλο έχετε κατά νου και πρέπει να το κάνουμε να μας το λέτε. 

Δηλαδή μπορεί εμείς κάτι να μας ξεφεύγει. Θα πρέπει να ενημερώσω από του 

βήματος ότι με τη Διοίκηση εδώ, τον κ. Πρόεδρο, ο κ. Ψαράς, ο κ. Νικολακάκης 

και ο κ. Βρεττάκος θα είναι κάποιοι από τους συμβούλους οι οποίοι θα είναι στις 

συμπράξεις για παραλαβή των δράσεων. Ελέγχουμε δηλαδή, το Επιμελητήριο 

θα ελέγχει. Δεν θα είναι ξεκάρφωτα τα ΤΟΠΣΑ, έτσι, πήγανε κάνανε αυτό ή 

κάνανε έτσι. Οπως θα μας ελέγχουν θα ελέγχουμε. 

 Πρέπει, λοιπόν, κ. Πάλλα, να μας λέτε. Κάποτε λέγατε. Να μας λέτε. κ. 

Αλεξόπουλε, κι εσείς μαζεύτε να μας λέτε. Ο,τι ακούτε απ' έξω και η Διοίκηση 

έχει αυτιά κι εμείς εδώ σαν υπάλληλοι είμαστε εδώ, εντάξει; 

 Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι χρόνια πολλά, καλή επιτυχία στους 

υποψηφίους όπου βάζουν και καλή δύναμη.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Γεια σας κι από μένα και χρόνια πολλά. Θα σας πω για το 

Erasmus. Συμμετέχουμε σε δύο, όπως ειπε και η κα Γκλεζάκου. Αποτελεί μια 

φυσική συνέχεια της πιστοποίησης που θα πάρει και διαπίστευσης το 

Επιμελητήριο για 17024, για πιστοποίηση επαγγελματιών. Εχετε αντιληφθεί όσοι 

είναι στα τεχνικά επαγγέλματα ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί και έπεται και συνέχεια, 

έχουν βγει ήδη ΦΕΚ για προαπαιτούμενη εκπαίδευση και πιστοποίηση. Πρώτοι 

ερχόμαστε εμείς εν Ελλάδι, αν όλα πάνε καλά αν και έχουμε καθυστερήσει λίγο, 

να πάρουμε αυτή τη διαπίστευση.  
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 Στα προαπαιτούμενα είναι να υπάρχει κι ένας εκπαιδευτικός κορμός. Για 

να μην δώσει πόρους λοιπόν σ' αυτό το πράγμα το Επιμελητήριο βρήκαμε αυτή 

την πρόσκληση του Erasmus Plus να εκμεταλλευθούμε την τεχνογνωσία των 

Επιμελητηρίων που συμμετέχουν, του Μέλανα Δρυμού, της Στουτγκάρδης και 

της Αυστρίας και το Πανεπιστημιακό και Ερευνητικό Κέντρο της Στουτγκάρδης 

να κάνουμε μια κοινοπραξία και να μεταφέρουμε όχι μόνο την τεχνογνωσία που 

αφορά την εκπαίδευση, που γι' αυτούς αποτελεί βασικό παράγοντα εσόδων στα 

πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης, αλλά και να δούμε και πώς είναι οργανωμένα 

αυτά τα Επιμελητήρια και να μεταφέρουμε τη δομή και την οργάνωση και τη 

λειτουργία, γιατί εμείς μέχρι τώρα είχαμε μάθει να παίρνουμε μια εισφορά. 

Τώρα πλέον πρέπει να υπάρχει ανταπόδοση. Εκεί λειτουργούν με την 

ανταπόδοση. Αυτό λοιπόν θα το μεταφέρουμε.  

 Ηδη έχει προγραμματιστεί κι ένα επαγγελματικό ταξίδι, τώρα ποιοι θα 

συμμετάσχουν δεν ξέρω, που θα πάει μια επιτροπή εκεί με συγκεκριμένο πλάνο, 

σφικτό, το οποίο θα τεθούν θέματα συνεργασίας και μία ανταπόδοση από την 

πλευρά μας που θα τους φιλοξενήσουμε εδώ αρχές Σεπτέβρη, στο οποίο θα 

γίνει κι ένα μνημόνιο συνεργασίας. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό υποβάλαμε 

αίτημα, το ένα είναι στους τομείς του τουρισμού και μεταλλοηλεκτρουργικής, 

στο οποίο ζητάμε για την επαγγελματική μετεκπαίδευση, να μη φανώ 

απαισιόδοξος, 101% αυτό θα εγκριθεί και θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη, γιατί είναι 

και πολύ καλές οι ομάδες συνεργασίες οι οποίες έχουν μπει και από τις χώρες 

που έχουν εμπλακεί. Είναι ένα τριετές πρόγραμμα το Erasmus Plus, μέγιστο 

προϋπολογισμό που εγκρίνει είναι 150.000 ευρώ το χρόνο. Εμείς σ' αυτό θα 

διεκδικήσουμε 30.000-40.000 κάθε χρόνο, έτσι ώστε τις δαπάνες που έχουμε 

για να πιστοποιήσουμε κάποιες εκπαιδευτικές ενότητες να μην αναγκαστεί το 

Επιμελητήριο να πληρώσει αλλά να πάρει πόρους και να προχωρήσουμε 

μπροστά. 
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 Αλλο ένα είναι με το ΚΕΚ ΣΒΙΕ με την Κύπρο και με την Αγγλία και Ιταλία 

και αφορά αυτό που σας είπε η κα Γκλεζάκου το να μπορέσουμε να διανθίσουμε 

και να καταπολεμήσουμε την ανεργία μέσα από την κρίση για τις επιχειρήσεις 

και να βρούμε ορθές πρακτικές. Είναι κάτι πιο γενικόλογο, αν ήμουν 

αξιολογητής θα το έβαζα σε δεύτερη μοίρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν έχουν 

υποβληθεί αρκετές προτάσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ενωση βάσει των 

πρωτοκόλλων που είδα, έχει κι αυτό μεγάλες ελπίδες να εγκριθεί. Με το ίδιο 

σκεπτικό, τριετή προοπτική. Αρα, η παρούσα Διοίκηση και η μέλλουσα Διοίκηση 

και τα μέλη θα έχουν ένα έσοδο και μια ωφέλεια από αυτό. 

 Αν έχετε κάποια ερώτηση...  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ερώτηση. Ποια επαγγέλματα είπατε μπορούν να 

συμμετάσχουν στο Erasmus Plus; 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Εμείς τώρα πήραμε έναν κορμό. Εμείς έχουμε μέλη στον κλάδο 

του τουρισμού, έχουμε και στον κλάδο του μετάλλου και ηλεκτρολογίας. 

Προσέξτε, πήραμε συγκεκριμένα. Εδώ υπάρχει το πρότυπο συγκόλλησης στην 

Ελλάδα, που είναι διεθνές και ευρωπαϊκό πρότυπο να το εκμεταλλευθούμε. 

Υπάρχουν δηλαδή συγκολλητές. Υπάρχουν ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων, 

ψυκτικοί, έχει βγει σχετικό ΦΕΚ. Δεν πάμε να δημιουργήσουμε κάτι, πάμε να 

πατήσουμε πάνω σ' αυτό και να πατήσουμε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και να 

δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς πιστοποίηση, διεθνή αναγνώριση.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Για να καταλάβω όμως, όσον αφορά τα μέλη μας ή τις ομάδες 

επιχειρηματιών, ας πούμε μικρών επιχειρήσεων, είναι οι μηχανουργοί ή μόνο οι 

ηλεκτροσυγκολλητές ή οι συγκολλητές γενικά ή οι ηλεκτρολόγοι γενικά;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Μέχρι στιγμής ο κορμός που έχει γίνει είναι ο κορμός του 

μετάλλου σαν κλάδος και ηλεκτρολογίας, έτσι ώστε εάν σήμερα που μιλάμε που 

έχει βγει το ΦΕΚ που σας είπα για τους ψυκτικούς και ηλεκτρολόγους 
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εγκαταστάσεων, εάν στην τριετία μας βγει και άλλο, που θα βγει, κι άλλο 

νομοθετικό πλαίσιο στον κλάδο αυτό να μπορέσουμε να το εκμεταλλευθούμε 

και να το βγάλουμε σαν πρόγραμμα.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Επειδή, κ. Χαλόφτη, όταν λέτε κλάδος μετάλλου ξεκινάμε από 

την καρφίτσα και φτάνουμε στο βαπόρι. Αυτός είναι ο κλάδος μετάλλου. Γι' 

αυτό ρωτάω. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Εμείς έχουμε βάλει κλαδικά τον κορμό τον κεντρικό, τον 

συγκεκριμένο ΚΑΔ που έχει τον ΑΣΕ αλλά και στην Εφορία τον κεντρικό και με 

τα ΦΕΚ που θα έχουν βγει, τώρα έχει βγει σας λέω μόνο για τους συγκολλητές. 

Θα πάρουμε αυτό το ΦΕΚ και θα εκμεταλλευθούμε μόνο για τους συγκολλητές. 

Εάν στην τριετία βγει επιπλέον νομοθετικό πλαίσιο για τις υπόλοιπες δεξιότητες, 

να πω τεχνικά επαγγέλματα, θα τα εντάξουμε εκεί. Είμαστε υποχρεωμένοι.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εντάξει. Δηλαδή είναι οι συγκολλητές. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Τώρα σε πρώτη φάση είναι οι συγκολλητές.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Δεν είναι ας πούμε οι μηχανουργοί που φτιάχνουν καλούπια 

που είναι κλάδος μετάλλου.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Δεν εχει βγει πρότυπο αυτή τη στιγμή. Επεται να βγει, υπάρχει 

ήδη ομάδα εργασίας που θα βγει συγκεκριμένο πρότυπο και θα πάει στο ΕΣΥΠ 

για αξιολόγηση, στο Υπουργείο Ανάπτυξης.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Και οι συγκολλητές, να το πάρουμε συγκεκριμένα, τι 

προϋποθέσεις πρέπει να έχουν για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Δηλαδή μια επιχείρηση η οποία μπορεί να είναι κάποιος συγκολλητής αλλά η 

επιχείρηση έχει κι άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνον η συγκόλληση.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή αν θέλουμε να 

μιλήσουμε όταν έγιναν οι εξετάσεις των προτύπων κυρίως των 

ηλεκτροσυγκολλήσεων είχαν έρθει από διάφορους, όπως είπε πριν ο κ. 
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Λειβαδάρος, είχαν έρθει από φορείς διαπίστευσης εδώ από 12 φορείς και είδαν 

Ελληνα συγκολλητή ο οποίος δεν πληρούσε κανένα πρότυπο αλλά είχε μάθει 

εμπειρικά να συγκολλεί και κοιτάγανε, πληρούσε τους όρους και σ' αυτόν 

καταγράψανε και κάνανε το διεθνές. Αυτό αν και σας φαίνεται περίεργο είναι 

αλήθεια. Αυτό έγινε πριν 8 χρόνια να φανταστείτε. Σήμερα όμως που μιλάμε οι 

ανάγκες αγοράς έχουν αλλάξει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έργα, οι πλωτές 

δεξαμενές π.χ. που θα γίνουν για τους αγωγούς που θα περάσουν και δεν 

υπάρχουν τα κατάλληλα επαγγέλματα, δηλαδή συγκολλητής υπάρχει, 

υποβρύχιος συγκολλητής δεν υπάρχει επάγγελμα, πιστοποίηση. Θα αναγκαστεί 

ο ανάδοχος που θα πάρει το έργο, μακάρι να είναι ελληνική επιχείρηση, ή ο 

υπεργολάβος να πάρει προσωπικό από το εξωτερικό. Εμείς θέλουμε να το 

προλάβουμε αυτό γιατί αυτά τα έργα θα είναι στον επόμενο χρόνο.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Αρα, απευθύνονται στους εργαζόμενους και όχι στην 

επιχείρηση. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Μα η επιχείρηση λειτουργεί βάσει των εργαζομένων της. Δεν 

μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Οταν όμως εγώ έχω μια επιχείρηση και μέσα έχω και οξυγόνο 

και έχω έναν καλό οξυγονοκολλητή, εγώ σαν επιχείρηση μπορεί να μην πληρώ 

τις προϋποθέσεις να πάρω το έργο, ο εργαζόμενος όμως μπορεί να πάει να 

κολλήσει.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Είναι σαν να μου λέτε τον χειριστή κλαρκ. Η επιχείρηση έχει 

κλαρκ αλλά δεν μπορεί να το λειτουργήσει εάν δεν έχει τον κατάλληλο χειριστή 

βάσει νόμου.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Σύμφωνοι. Εδώ είπαμε προηγουμένως ότι ο εργολάβος ή ο 

υπεργολάβος ψάχνει να βρει εργαζομένους που να κάνουν αυτή τη δουλειά.  
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ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Βέβαια. Και αυτά τα επαγγέλματα θα έχουν μέλλον τουλάχιστον 

15ετίας.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Δεν μπορώ να καταλάβω η επιχείρηση πού θα ωφεληθεί. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Οτι θα έχει καταρτισμένο προσωπικό και θα μπορεί να είναι 

ανταγωνίσιμη. Και μπορεί να είναι ανταγωνιστική στην αγορά εργασίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ. Χαλόφτη. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Ευχαριστώ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Συμμετοχή ΒΕΠ με φορείς του Πειραιά σε δράσεις κατά της πώλησης 

του λιμανιού του Πειραιά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θα ήθελα να σας κάνω... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Να ξεκινήσω πρώτα τη διαδικασία γιατί είδατε και μια επιστολή που 

στείλαμε ένα δελτίο τύπου στα μέσα. Εμείς είμαστε το Επιμελητήριο, είμαστε 

μέσα από αυτό εδώ το χώρο από τους πρωτεργάτες που είμαστε ενάντια στην 

πώληση του λιμανιού, το λέγαμε και η θέση μας είναι αυτή ότι το λιμάνι να 

παραμείνει με δημόσιο, να έχει δημόσιο χαρακτήρα και από 'κει και πέρα να 

δοθεί και σε ιδιώτες η χρήση. Αλλά βρεθήκαμε όμως προ εκπλήξεως, γιατί 

προφορικά είχαμε μιλήσει με τον κ. Μανουσάκη που ήταν ο Πρόεδρος του 

Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο προηγούμενος Πρόεδρος, και του είπαμε ότι 

εμείς συμμετέχουμε αφού ήταν και επιτροπή όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς 

του Πειραιά ότι θα συμμετέχουμε στην προσφυγή που θα γίνει. Αλλά να μας 

ενημερώσει για τις επόμενες εξελίξεις. Γινήκανε οι εκλογές του Δικηγορικού 
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Συλλόγου Πειραιά, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση από εμάς, αλλάζει ο Πρόεδρος, 

βρίσκω τον καινούριο Πρόεδρο, μου λέει ο καινούριος Πρόεδρος ότι, όχι, 

πήραμε απόφαση εμείς σαν Δικηγορικός Σύλλογος θα προσφύγουμε μόνοι μας 

στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πολύ ωραία και μείναμε εκεί.  Ξαφνικά βλέπουμε 

το όνομά μας στις εφημερίδες ότι έχουμε κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο 

Επικρατείας, χωρίς να ξέρει τίποτα το σώμα, χωρίς να ξέρουμε τίποτα εμείς, 

χωρίς να έχουμε υπογράψει κάτι και από 'κει και πέρα εμείς απευθείας βγήκαμε 

και βγάλαμε μία ανακοίνωση και είπαμε ότι, κύριοι, εμείς δεν έχουμε υπογράψει, 

δεν έχουμε συμφωνήσει, δεν έχουμε πάρει απόφαση του Δ.Σ. Δεν είναι ένα 

θέμα που μπορούσαμε να πάρουμε μόνοι μας την ευθύνη ούτε η Διοικητική. 

Είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν πρέπει να συμμετέχουμε ή να 

μην συμμετέχουμε.  Αυτό εμένα με ανησύχησε και με προβλημάτισε. Δεν 

μπορεί να βάζεις έναν φορέα και χωρίς να τον έχεις ενημερώσει. Και ρωτώντας 

το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά και μου είπε ο Πρόεδρός του ότι ήταν 

ενημερωμένος, ότι ήξερε, ενώ εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Αλλο από την πρώτη 

επαφή που κάναμε με τον κ. Μανουσάκη που είπαμε ότι, ναι, εμείς θα 

συμμετέχουμε.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Πότε έγινε αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την Μεγάλη Βδομάδα. Ναι, αλλά μετά ρωτώντας όμως τον 

καινούριο Πρόεδρο λέει ότι εμείς πήραμε απόφαση το Δ.Σ. του Δικηγορικού 

Συλλόγου ότι συμμετέχουμε μόνοι μας. Και παραμείναμε εκεί. Είχε γίνει άλλη 

κίνηση με τον Μανουσάκη, με την Ομοσπονδία των υπαλλήλων, χωρίς όμως 

εμείς να είμαστε ενημερωμένοι.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Το είχες αναφέρει και στο προηγούμενο συμβούλιο, πριν τη 

Μεγάλη Βδομάδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαμε πει ότι συμμετέχουμε στους φορείς του Πειραιά σε όλη τη 

διαδικασία.  
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ΜΕΛΟΣ Δ.Σ: Οχι, θέλω να πω ότι θεωρείτο πολύ καιρό πριν. Δεν ήταν.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μα δεν είχε γίνει καμία συνάντηση, ούτε συνεννόηση. 

Δηλαδή τίποτα. Ξαφνικά είδαμε το όνομά μας χωρίς να έχει πάρει απόφαση το 

Δ.Σ., τίποτα.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Πρόεδρε, να καταλάβω. Εσείς διαφωνείτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν διαφωνούμε. Αλλά κυρίαρχο όργανο είναι το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Δεν διαφωνούμε, είμαστε ξεκάθαροι.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Υπάρχει πρόταση δηλαδή για το κυρίαρχο όργανο να 

αποφασίσει εάν συμφωνεί ή όχι εάν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έπρεπε να το φέρναμε θέμα στο Διοικητικό  Συμβούλιο; Θα 

κάνουμε προσφυγή; Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να μη θέλανε.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ποιες είναι οι εκδοχές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ. Κανακάκη. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Να πω δυο κουβέντες για το θέμα αυτό. Το θέμα της πώλησης 

του λιμανιού έχει ξεκινήσει επίσημα από τα μέσα Φεβρουαρίου που αναρτήθηκε 

στο Διαδίκτυο η πρόσκληση ενδιαφέροντος. Εδώ στον Πειραιά είχαμε ξεκινήσει 

μέσω του ΒΕΠ μια πρωτοβουλία μιας παμπειραϊκής επιτροπής κατά της 

ιδιωτικοποίησης. Στην επιτροπή αυτή την παμπειραϊκή συσπειρώθηκαν περίπου 

60 φορείς του Πειραιά, Δήμοι, Επιμελητήρια, Ομοσπονδίες, Ενώσεις 

επαγγελματικές, εργατικές και όλος ο κόσμος. 

 Μέσα από αυτή τη λογική της παμπειραϊκής που συμμετέχουν όλοι οι 

Πειραιώτες, ένας μόνος φορέας δεν συμμετέχει που λέγεται Πανελλήνια Ενωση 

Ναυτικών Πρακτόρων, όχι η Πανελλήνια, Διεθνής Ναυτική Ενωση, η οποία είναι 

η προέκταση της Cosco, της ΜSC, της Βανούντεν, δηλαδή έχει 8-10 μέλη που 

είναι η προέκταση των μεγάλων μεταφορικών εταιρειών. Ολοι οι άλλοι 
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Πειραιώτες που έχουμε απευθυνθεί συμμετέχουν και όλοι οι Δήμοι του 

ευρύτερου Πειραιά.  

 Στη λογική αυτή ο Δικηγορικός Σύλλογος που συμμετέχει και αυτός 

πήρανε την απόφαση να προσφύγουνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν 

πληροφόρησαν τη Διοίκηση του ΒΕΠ με αποτέλεσμα όταν, απ' ό,τι έχω 

αντιληφθεί, όταν η Διοίκηση εδώ είδε ότι αναφέρεται στην προσφυγή στο 

Συμβούλιο της Επικράτειας, διαφώνησε όχι ότι δεν θέλουμε να πάμε, αλλά 

θέλουμε απόφαση του συμβουλίου μας. Εχει πάει η ΟΜΥΛΕ, έχει πάει ο 

Δικηγορικός Σύλλογος, έχουν πάει κάποιες, όχι πολλές, μεγάλες ενώσεις που 

τους ενδιαφέρει άμεσα. Είπαμε να μην προσφύγουμε 60 διαφορετικοί, να 

προσφύγουν 4-5 μεγάλοι, Επιμελητήρια, Δικηγορικός Σύλλογος, Ομοσπονδία 

Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδας, Σωματείο εργαζομένων, εργατών στον ΟΛΠ. Στη 

λογική αυτή ζητάνε τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 

συμμετοχή μας στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικράτειας. Αυτή η 

πρόταση νομίζω ότι μπαίνει και καλό είναι να πάρουμε μια απόφαση, μπορεί 

χρονικά να μην προλαβαίνουμε να συμμετέχουμε αλλά δημοσιογραφικά και 

ενημερωτικά ότι το ΒΕΠ συμμετέχει παίζει το δικό του ρόλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πάλλας. 

ΠΑΛΛΑΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο, έστω και κατά 

παρέκκλιση.  

 Θέλω να πω ότι έχω την ευχαρίστηση να παρακολουθώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, κ. Πάλλα. Δεν είναι κατά παρέκκλιση. Κακώς έχουμε 

καθυστερήσει και εδώ πρέπει να μας επισυνάψεις αυτό, γιατί δεν είσαι αυτή τη 

στιγμή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου γιατί είσαι επιλαχών και δυστυχώς 

εδώ πέρα είμαστε 60 σύμβουλοι, ερχόμαστε 21-23 όπως γίνεται τόσα χρόνια, 

κάποιοι που δεν θέλουν να συμμετέχουν πρέπει άμεσα να τους στείλουμε 
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χαρτιά, τους έχουμε ειδοποιήσει τηλεφωνικά, δεν στείλανε παραιτήσεις, άρα θα 

τους στείλουμε τηλεφωνικά πλέον να φύγουν, να αλλάξουν, να μπουν οι 

επόμενοι. Το σώμα πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορεί να έρχονται και να 

μένουμε, όλο οριακά να γίνεται το Δ.Σ.  

ΠΑΛΛΑΣ: κ. Πρόεδρε, μια και το βάλατε τώρα με προκαλείτε - όχι, θέλω να πω 

ότι όλη αυτή η ιστορία και το πώς εγώ έχω ισοβαθμήσει με τον τελευταίο έχει 

να κάνει με το πώς γίνανε οι εκλογές και το πώς έγινε ένα τερατούργημα, το 

οποίο είχαμε προειδοποιήσει την προηγούμενη Διοίκηση και τον Γραμματέα και 

όλους ότι έτσι όπως χωρίστηκαν τα τμήματα, είμαστε το μόνο Επιμελητήριο που 

χωρίσαμε τα τμήματα κατά το δοκούν και βάλαμε και αναλογικά και την 

εκπροσώπηση, με αποτέλεσμα το Τμήμα των Υπηρεσιών να υποεκπροσωπείται 

και να έχουν γίνει σημεία και τέρατα. Και οι συνάδελφοι οι δικοί μου οι μισοί 

που έχουν τον τίτλο Γραφικές Τέχνες να μπουν στις Υπηρεσίες και όλοι οι 

σταυροί που πήρα να ειναι άκυροι. Δηλαδή, είχα πάρει 45 σταυρούς και έμεινα 

με 21 επιλαχών και έχασα στην κλήρωση τη θέση. Δηλαδή, αυτό είναι μια αδικία 

αλλά δεν έχει σημασία. Αφού μου δίνετε το λόγο, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Θέλω να πω ότι παρακολουθώντας αυτό το Επιμελητήριο τουλάχιστον 

από κοντά τα τελευταία 15 χρόνια και κάποια χρόνια πριν, θέλω να πω ότι αν 

κάτι ξεχωρίζει αυτό το Επιμελητήριο, μπορούμε πολλά να του καταλογίσουμε, 

είναι όλα αυτά τα χρόνια έμεινε συνεπές σε κάτι, η Διοίκηση διαδοχικά. Δηλαδή, 

δεν μπήκαμε σε όλη αυτή την ατέλειωτη συζήτηση που γίνεται, δεν υπάχθηκαν 

σε κομματικές, συνδικαλιστικές και άλλες τέτοιες σκοπιμότητες. Πολλές φορές 

δεν υπάρχει μια γενικότερη σκοπιμότητα, απλά είναι η ανάγκη του Προέδρου ας 

πούμε να κάνει δηλώσεις και να είναι ευχάριστος, να ακούγεται ευχάριστος στ' 

αυτιά. Και βλέπετε τώρα Προέδρους της ΓΣΕΒΕΕ που λένε ας πούμε μια σειρά 

κοινοτυπίες και δεν καταλαβαίνουν, αντιδρούν στις αλλαγές και δεν βλέπουν ότι 

αυτά που λένε δεν έχουν τα μέλη τους συμφέρον. Ας πούμε άκουσα πιο πριν 
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ότι εμείς θα πάμε μαζί με την ΟΜΥΛΕ. Με συγχωρείτε, ρε συνάδελφε, αλλά η 

ΟΜΥΛΕ είναι η Ομοσπονδία των Εργατών στα λιμάνια. Εγώ πήγα να 

καταστραφώ το 1987 όταν μάζευα μια ζωή λεφτά για να φέρω ένα μηχάνημα 

και η ΟΜΥΛΕ πάλι είχε κλείσει το λιμάνι και το μηχάνημα πήγαινε βόλτα από 

λιμάνι σε λιμάνι σε όλη την Μεσόγειο και ήρθε εδώ με καθυστέρηση και είχα 

πληρώσει και δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Τι δουλειά έχουμε εμείς με την 

ΟΜΥΛΕ που ήθελε για να σου βγάλει το κοντέινερ μπαξίσι; Τι δουλειά έχουμε με 

το κύκλωμα διαφθοράς που υπήρχε στο Λιμάνι και στον ΟΛΠ; Τι δουλειά 

έχουμε; Το οποίο ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρόεδροι. 

 Θέλω να πω δηλαδή το Επιμελητήριο πρέπει σ' αυτά τα ζητήματα, όχι 

πρέπει, το κάνει, στέκεται σε αντίθεση με άλλα Επιμελητήρια που έχουν και οι 

πρόεδροί τους έτσι και κάποιες γενικότερες φιλοδοξίες και τρέχουν και 

θυμηθείτε τι είχαν πάθει κάποια άλλα Επιμελητήρια όταν είχαν προσφύγει για το 

ίδιο θέμα στην πρώτη ιδιωτικοποίηση τότε με την Cosco και μετά η δικαιοσύνη 

αργεί, τους καλούσε η Δικαιοσύνη να αιτιολογήσουν την προσφυγή που είχαν 

κάνει και τότε, την είχαν κάνει και τότε την προσφυγή και τους καλούσε, η 

τραγική ειρωνεία τις ημέρες που είχε έρθει εδώ η Cosco και κάνανε εδώ με τον 

Πρωθυπουργό και κάνανε παράτες και περιμέναμε στην κορύφωση της κρίσης 

τους Κινέζους σαν σωτήρες και γράφανε οι επιχειρήσεις ότι επιτέλους γίνεται μια 

επένδυση στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, επιτέλους το λιμάνι λειτουργεί με ρομπότ 

και τα κοντέινερ βγαίνουν σε μια μέρα. Τις μέρες εκείνες τους καλούσε ο 

εισαγγελέας να αιτιολογήσουν την προσφυγή τους και βρεθήκανε βέβαια σε 

πάρα πολύ δύσκολη θέση. 

 Θέλω να πω καλύτερα γι' αυτά τα ζητήματα να μην προτρέχουμε. 

Καταρχήν, με την ΟΜΥΛΕ δεν έχουμε καμία δουλειά, είναι άλλα συμφέροντα, 

αυτοί θέλουν να υπερασπίσουν το στάτους το δικό τους, τα μπαξίσια τους, το 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

42 

κύκλωμα αυτό που λειτουργούσε γύρω από το λιμάνι. Εμείς τι δουλειά έχουμε 

δηλαδή; 

 Μετά, λέμε για ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Αυτό που έγινε με την 

προβλήτα υπάρχει σήμερα άνθρωπος που να είναι αντίθετος; Είναι αντίθετοι 

βέβαια αυτοί που χάσανε, που παίρνανε 300.000 ευρώ και λέγονται εργάτες, 

250.000 ευρώ και λέγονται εργάτες. Αυτοί είχαν, αυτοί ξεβολευτήκανε. Οι 

υπόλοιποι, που βγαίνει το κοντέινερ μέσα σε ώρες από ρομπότ, χάσαμε τίποτα;  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Για το λιμάνι θα μιλήσουμε ή θα κάνουμε προπαγάνδα 

εναντίον των εργαζομένων;  

ΠΑΛΛΑΣ: Για το λιμάνι δεν λέω; Για το λιμάνι δεν λέω; Για την επένδυση της 

Cosco δεν λέω; Για το λιμάνι δεν λέω; Δεν λέω τα κοντέινερ τώρα βγαίνουν σε 

5 λεπτά με ρομπότ; Αυτό δεν λέω τόση ώρα; Και δεν καθυστερεί τίποτα. Τώρα 

μιλάτε για ιδιωτικοποίηση. Καταρχήν, το λιμάνι, τα μπετά και οι εγκαταστάσεις 

είναι δημόσια περιουσία. Κανείς δεν πουλάει τη θάλασσα, τις προβλήτες κ.λπ.. 

Μιλάμε για τη διαχείριση του έργου. Αν λοιπόν εσείς εξακολουθείτε και 

πιστεύετε, είστε οι τελευταίοι άνθρωποι στην Ελλάδα ή οι τελευταίοι άνθρωποι 

στον κόσμο που πιστεύετε ότι μια κρατική εταιρεία που διορίζει ο καθένας 

πρόεδρο τον κομματάρχη τον αποτυχόντα και διευθυντές τους κομματικούς και 

η κάθε κυβέρνηση τους αλλάζει και κάνουμε ένα μακροπρόθεσμο πλάνων 

τριετίας και τετραετίας, όσο διαρκεί η εξουσία της κυβέρνησης, αν λοιπόν εσείς 

είστε οι τελευταίοι άνθρωποι στον κόσμο που πιστεύετε ότι αυτό το μοντέλο το 

οποίο μας έφερε ως εδώ είναι καλύτερο από μια ιδιωτική εταιρεία, τότε με γεια 

σας με χαρά σας, ψηφίστε, αλλά με συγχωρείτε, δεν έχετε καταλάβει τίποτα απ' 

ό,τι έγινε στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια.  

 Ευχαριστώ. Εγώ λέω να μείνουμε μακριά από... (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη, έχει δικαίωμα ο καθένας να έχει την άποψή του. Ηρεμία.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εχω το λόγο, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον έχετε. Αλλά, συγγνώμη, μην βάλεις επί προσωπικού, έχει 

δικαίωμα να έχει την άποψή του.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Οχι, δεν βάζω προσωπικό. Ο καθένας έχει την άποψή του. 

Ακούσαμε ένα πολύ ωραίο λογύδριο για το πόσο καλό είναι να πουληθεί 

οτιδήποτε είναι... αυτό είναι η άποψή του βεβαίως, καλή και σεβαστή. Το ότι οι 

εργαζόμενοι ήταν τεμπέληδες και καλά κάνανε και πουλήσανε το λιμάνι και γι' 

αυτό το λόγο θα πρέπει να συνεχίσουμε να πουλήσουμε και οτιδήποτε άλλο. 

Αυτή τη στιγμή όπως ξέρετε και το Επιμελητήριο και σαν κτίριο ανήκει στο 

ΤΑΙΠΕΔ. Με την ίδια λοιπόν λογική, επειδή και το Επιμελητήριο δεν είναι τόσο 

καλά κερδοφόρο μπορεί να πουληθεί μέσω του ΤΑΙΠΕΔ εκεί.  

 Εγώ δεν έχω καταλάβει τελικά ποια είναι η θέση της Διοίκησης. Ερχεται η 

Διοίκηση και ζητάει μια απόφαση για ποιο πράγμα; Εάν θα πουληθεί μέσω του 

ΤΑΙΠΕΔ ή αν θα πουληθεί με κάποιον άλλο τρόπο ή είναι εναντίον - Πρόεδρε, 

εάν θέλετε να συζητήσουμε, θα συζητήσουμε επί συγκεκριμένων. Εδώ υπάρχει 

η άποψη ότι πρέπει το λιμάνι να δοθεί σε κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα 

και βλέπουμε ότι αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα αυτή την εποχή και ιδίως 

τώρα προεκλογικά τρώγονται. Και βλέπουμε εφοπλιστές να μπαίνουν σε 

ψηφοδέλτια, βλέπουμε μεγαλοεπιχειρηματίες να ανακατεύονται με τα του 

Δήμου για να δούμε τελικά ποια συμφέροντα θα φαγωθούν μεταξύ τους και 

ποια συμφέροντα εξυπηρετεί ο κάθε συνδυασμός. Και έχουμε από τη μια μεριά, 

ξέρω 'γω, μια ομάδα εφοπλιστών που λέει ότι το λιμάνι πρέπει να πουληθεί μεν 

αλλά να πουληθεί σε μας και έχουμε μια άλλη ομάδα, δεν ξέρω, βιομηχάνων, τι 

θα είναι, που λέει ότι το λιμάνι πρέπει να πουληθεί αλλά όχι στους άλλους, σε 

μας. 
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 Εμείς σαν λαός, σαν πειραιώτες, σαν επιχειρηματίες του Πειραιά έχουμε 

δει όφελος; Είδαμε όφελος εμείς από το πρώτο κομμάτι ιδιωτικοποίησης με την 

Cosco; Δεν ξέρω. Από την περίοδο της Cosco μέχρι τώρα έχουν κλείσει 350.000 

επιχειρήσεις. Ο Πειραιάς έχει 300.000 ανέργους και ας λένε κάποιοι συνάδελφοι 

ότι, ξέρεις, αυτοί που είχαν μπει με μέσον στον ΟΛΠ, γιατί με μέσον είχαν μπει 

και με γλειψίματα, παίρνανε πολλά λεφτά. Καλά κάνανε, δεν ξέρω τι κάνανε, με 

μέσον μπήκανε, χωρίς αξιοκρατία, χωρίς τίποτα. Αλλά από εκεί μέχρι το 

πούλημα υπάρχει μεγάλη απόσταση. Φέρτε λοιπόν συγκεκριμένη πρόταση να 

μας πείτε ποια είναι η πρότασή σας. Προτείνετε το α, β ή γ σενάριο. 

Ιδιωτικοποίηση με το ΤΑΙΠΕΔ, ιδιωτικοποίηση χωρίς το ΤΑΙΠΕΔ, ιδιωτικοποίηση, 

ξέρω 'γω, να το πάρει κομματάκι κομματάκι ο καθένας; Τι προτείνετε; Εμείς 

ξεκάθαρα λέμε λιμάνι καθαρά δημόσιο και να ανήκει στο λαό. Αυτό μπορείτε να 

το κατανοήσετε; Οχι. Δεν πειράζει, την άλλη φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανακάκης. Παντελή, η θέση μας ήταν ξεκάθαρη από την 

αρχή. Οτι το λιμάνι να έχει δημόσιο χαρακτήρα.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Δημόσιο χαρακτήρα ιδιωτικοποιημένο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημόσιος χαρακτήρας ιδιωτικοποιημένο; Δημόσιο χαρακτήρα, στο 

Δημόσιο. Αυτό είχαμε πει και αυτό συνεχίζουμε να λέμε. Και στην επιτροπή την 

παμπειραϊκή αυτή είναι η θέση μας, αυτή τη θέση είχαμε πάρει από την αρχή. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ισως να φταίμε κι εμείς που δεν είχαμε κάνει μια ενημέρωση 

νωρίτερα προς τα μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου.  

 Το λιμάνι δεν είναι μόνον η προβλήτα 2 και 3 του Περάματος, του 

Ικονίου, το κοντέινερ τέρμιναλ που έχει πάρει η Cosco και το λειτουργεί όπως 

είπε ο συνάδελφος με άμεση παράδοση κοντέινερ. Κι επειδή και ο κ. 

Παπαμανώλης ο φίλος μου μού είπε μια κουβέντα, δεν είπε κανένας, είτε απο 

την παμπειραϊκή είτε από τους φορείς του Πειραιά, ότι συμφωνεί σήμερα να 
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υπάρχουν ετήσιες αποδοχές της τάξεως των 80.000 και 100.000. Η παμπειραϊκή 

λέει εξυγίανση, εκσυγχρονισμός, δημόσια διαχείριση, το λιμάνι ανήκει στο λαό 

του. Από το λιμάνι θα έρθει η ανάπτυξη, θα στηριχθεί η εθνική οικονομία, θα 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. 

 Στην προβλήτα 2 και 3 σήμερα επικρατεί, για όποιον δεν το ξέρει, το είπε 

ο Γιώργος, επικρατεί μεσαίωνας, εργασιακός μεσαίωνας. Κανένας δεν ξεπερνάει 

τα 1.200 ευρώ το μήνα από αυτούς που κάποτε φτάνανε τις 8.000 και 10.000. 

Είναι από 600 έως 1.200, από 450 εργαζόμενους που πήρε πίσω ο ΟΛΠ από τις 

προβλήτες αυτές χρησιμοποιούν 250 μόνιμους και 100 έκτακτους. Οι μόνιμοι και 

οι έκτακτοι ποια είναι η διαφορά τους στην ουσία; Εργάζονται μέσω εργολάβων 

με ημερήσιες συμβάσεις, ο οποίος πάει κάποιος και δουλεύει 4 ώρες και πάει 

σπίτι του να φάει και του πάει ένα sms και του λέει παρουσιάσου στη 1 τη 

νύχτα να δουλέψεις ως τις 3 να συμπληρώσεις το επτάωρό σου. Και να παίρνει 

αποδοχές το μήνα 600 ευρώ. Εγινε εργατικό ατύχημα μέσα στην Cosco, δεν 

είμαι εργάτης, έτσι; Επιχειρηματίας του χώρου της ναυπηγοεπισκευής είμαι, 

αλλά έγινε εργατικό ατύχημα, δεν επέτρεψαν ούτε στο ΚΕΠΕΚ ούτε στο 

Λιμεναρχείο να πάει να δει τι έγινε και να διαπιστώσουν τις αιτίες του 

ατυχήματος. Τους άφησαν μετά από 10 μέρες. Και το λιμάνι του Πειραιά, το 

67%, δεν αφορά την προβλήτα 1, 2 και 3. Αφορά το σύνολο του λιμανιού. Ο,τι 

είναι από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέχρι τα φέρυ μποτ του Περάματος, 

Αμπελάκι, Κυνοσούρα. Στο χώρο αυτό δραστηριοποιούνται εκατοντάδες 

επιχειρήσεις. Αν αυτό περιέλθει σε έναν ιδιώτη επενδυτή χρήστη, είτε αυτός 

λέγεται Cosco είτε λέγεται η αμερικάνικη εταιρεία, έξι καταθέσανε εν πάση 

περιπτώσει, η ανεργία στον Πειραιά θα χτυπήσει κόκκινο.  

 Δεν μπαίνει, μπείτε στη Διαύγεια και κατεβάστε την διακήρυξη πώλησης 

του λιμανιού. Δεν μπαίνει δεσμευτικά τίποτα. Μπορεί αύριο ο όποιος επενδυτής 

να πει το Πέραμα δεν είναι κερδοφόρο για μένα η ναυπηγοεπισκευή. Βάζω 
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νεροτσουλήθρες. Η ακτοπλοϊα δεν μου κάνει, να πάει στο Λαύριο, γιατί εδώ θα 

ξεφορτώνω κοντέινερ. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Πειραιάς στηρίζεται στο 

λιμάνι αυτό. Η πόλη είναι προέκταση του λιμανιού. Αν το δούμε ιστορικά 

ερχόντουσαν όλοι οι έμποροι από τα νησιά τα Αιγαιοπελαγίτικα ψωνίζανε από 

την αγορά του Πειραιά, τα πηγαίνανε στα μαγαζάκια τους στα νησιά τους και 

ζούσε ο Πειραιάς, ζούσαν και τα νησιά. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε μία 

ναυπηγοεπισκευή που απασχολούσε 30.000 εργαζόμενους και 3.000 

επιχειρήσεις και άλλες 5.000 δορυφορικά των ναυπηγοεπισκευαστικών 

επιχειρήσεων. Σήμερα, εδώ είναι και ο κ. Λειβαδάρος που είναι διευθυντής του 

Γραφείου Βιομηχανίας της Περιφέρειας, έχουν μητρώο 370 επιχειρήσεις και 

άλλες 500. Ποιος φταίει; Η ανυπαρξία στρατηγικής, πολιτικής για το χώρο, είτε 

για το χώρο της ναυπηγοεπισκευής, είτε γενικότερα για το χώρο του λιμανιού. 

 Οι Πειραιώτες, όλοι οι φορείς του Πειραιά είναι ξεκάθαροι. Το λιμάνι δεν 

το πουλάμε. Το λιμάνι είναι πύλη εισόδου, ανάπτυξης της οικονομίας και το 

αύριο των παιδιών μας. Ουδείς Πειραιώτης έχει τοποθετηθεί ανάποδα, πλην 

μόνον της Διεθνούς Ναυτικής Ενωσης, δέκα επιχειρήσεων προεκτάσεις των 

μεγάλων μεταφορικών εταιρειών MSC, Cosco, Βανούντεν, δεν τις θυμάμαι. 

Οκτώ είναι, όχι δέκα. Το Επιμελητήριο έχει υπογράψει αυτά που λέμε εμείς 

τώρα. Το Εμποροβιομηχανικό, ο Κορκίδης έχει υπογράψει τη μη πώληση, τη μη 

ιδιωτικοποίηση. Το Επαγγελματικό έχει υπογράψει τη μη ιδιωτικοποίηση. Ολοι οι 

φορείς του Πειραιά, 60 φορείς έχουν απαιτήσει την μη ιδιωτικοποίηση. Ο 

Μώραλης, που είναι μέσα στην παρέα του Μαρινάκη κι εκεί μέσα ασκεί και το 

επιτήδευμά του ο άντρας της Ντόρας, πώς τον λένε αυτό τον άνθρωπο εκεί, ο 

Κούβελος, ο οποίος έχει όλο το κοντέινερ της Cosco, είναι κατά της 

ιδιωτικοποίησης. Είναι η καταστροφή του Πειραιά. Η ανεργία θα βαρέσει 

κόκκινο, θα δαγκωνόμαστε. Ο Μιχαλολιάκος είναι κατά της ιδιωτικοποίησης, ο 

Δρίτσας κατά της ιδιωτικοποίησης. Ολοι οι Δήμοι του ευρύτερου Πειραιά κατά 
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της ιδιωτικοποίησης και μας λες ρε συνάδελφε τώρα ότι το παράδειγμα της 

προβλήτας 2 και 3 με τον εργασιακό μεσαίωνα; Ε, δεν το δεχόμαστε, ρε φίλε! 

(Διάλογοι εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αποστολέλλης. 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Λοιπόν, πρέπει πράγματι να πάρουμε μία απόφαση εάν 

συμφωνούμε στην ιδιωτικοποίηση ναι ή όχι. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο από 

το σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, κ. Αποστολέλλη. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την αρχή, 

από τον Φεβρουάριο. Εδώ πέρα έχουν γίνει δέκα συναντήσεις σαν Επιμελητήριο 

και το έχουμε ανακοινώσει και σαν Δ.Σ. ότι είμαστε με όλους τους φορείς του 

Πειραιά ενάντια στην πώληση του λιμανιού. Είμαστε υπέρ του δημόσιου 

χαρακτήρα του λιμανιού. Αυτό είναι ξεκάθαρο και σε όλες τις επιτροπές, 

παντού. Δεν αμφισβητείται αυτό.  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Πάει αυτό. Τώρα, επειδή υπάρχει μία αυθαίρετη λειτουργία 

από την κυβέρνηση, επιχειρήματα που μπορούμε να επικαλεστούμε για να μην 

ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι μέσω ΤΑΙΠΕΔ είναι, πρώτον, ότι το ΤΑΙΠΕΔ 

αναλαμβάνει να εκποιήσει εταιρείες του Δημοσίου προβληματικές. Τα 

ναυπηγεία, τα πολύ σωστά οργανωμένα ναυπηγεία της Ζώνης είναι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι και προβληματικές. Και δεν βλέπω κανένα λόγο 

να επεκταθεί η δικαιοδοσία της Cosco από τις δεξαμενές και να φτάσει στο 

Πέραμα. Εάν αυτό γίνει - όταν μιλάτε θέλω να σας ακούω, κύριοι. Δεν ακούω τι 

λέτε. Δεν ακούω τι λέτε. 

 Λοιπόν, είναι 135 μικρά ναυπηγεία στη ζώνη που απασχολούν μέσο όρο, 

που θα μπορούσαν ή που απασχολούσαν 100 ανθρώπους, είναι 3.500 θέσεις 

εργασίας, είναι 1 εκατομμύριο ευρώ έσοδα του κράτους άμεσα, εισφορές και 

φόρος, τη μέρα. Ο καινούριος αγοραστής αυτό δεν θα το εκτιμήσει. Θα πει, τι, 
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παίρνω 6.000 ενοίκιο το χρόνο, δεν με συμφέρει. Συμφέρει στο ελληνικό 

κράτος λοιπόν να κρατήσει το δημόσιο έλεγχο τη ναυπηγοεπισκευαστική 

βιομηχανία και φυσικά τα πολύ σωστά οργανωμένα ναυπηγεία της ζώνης, ένα 

και δεύτερον, η αγωγή αυτή που έγινε μέσω του ΟΛΠ, των υπαλλήλων του 

ΟΛΠ και του Δικηγορικού Συλλόγου ξεκίνησε ένα χρόνο πριν. Τώρα εμείς 

αδιαμφισβήτητα κάπως καθυστερήσαμε αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει να 

αντιδράσουμε, να μην ιδιωτικοποιηθεί με κανένα τρόπο ο ΟΛΠ. Εάν, θα μου 

επιτρέψετε ποιητική αδεία να πω αλλά θα είναι αλήθεια, εάν η Cosco επεκταθεί 

μέσω των καζανιών και των ναυπηγείων του Περάματος και φτάσει έξω από την 

πόρτα μου τότε σε συσχέτιση και με άλλες αποφάσεις που έχει πάρει η 

κυβέρνηση που λέγεται παγκοσμιοποίηση, θα έχουμε ένα σινικό τείχος που θα 

αρχίζει από τη Σύρο, θα τελειώνει στην Αλεξανδρούπολη και από μέσα θα είναι 

εργαζόμενοι Κινέζοι για δυο τσανάκες ρύζι και απέξω άνεργοι όχι Ελληνες, 

άνεργοι Ευρωπαίοι που θα ζητιανεύουν για ένα μπολάκι ... 

 Θοδωρή, όταν μιλάτε θέλω να σας ακούω. Οταν μιλάτε θέλω να σας 

ακούω. 

 Που θα ζητιανεύουν για ένα μπολάκι ρύζι. Ενα πολύ σοβαρό επιχείρημα 

είναι ότι ακόμα η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι τον έχουν δει αυτό τον κίνδυνο και 

έχουν αρχίσει να το σκέφτονται πολύ σοβαρά και δυστυχώς η ελληνική 

κυβέρνηση επιδιώκει να επισπεύσει τις διαδικασίες της ιδιωτικοποίησης γιατί θα 

τους έρθει απαγορευτικό χαρτί από την Ευρωπαϊκή Ενωση που θα λέει μην 

πουλάτε άλλο το λιμάνι. Και να αφιερώσω την σημερινή ημέρα στον... που 

έβγαινε πάντα για τους Κινέζους, ο Μπάμπης ο εθνικός, που όποτε έβγαινε έλεγε 

μόνο για τους Κινέζους. Ο Φιλαδιτάκης. Δικαιώνεται κατά κράτος και εμείς 

πρέπει στη μνήμη του να αντιδράσουμε. Εάν επεκταθεί, το ξαναλέω, η 

ιδιοκτησία της Cosco είτε αγοραστεί μέχρι το Πέραμα, τότε τελειώνει η 
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ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και για μένα είναι το τέλος του ελληνικού 

κράτους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αλεξόπουλος. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, χρόνια 

πολλά και από εμένα, Χριστός Ανέστη και υγεία σε όλους. 

 Εχω πει επανειλημμένως από αυτό το βήμα ότι η ζωή στον Πειραιά είναι 

το λιμάνι και σαν Επιμελητήριο εμείς 20 μήνες τώρα που είναι, 22, η κυβέρνηση 

αυτή δεν έχουμε στείλει χαρτί, δεν έχουμε κάνει τίποτα για το λιμάνι. Η 

κατάσταση αυτή στη ζώνη είναι στάσιμη από το 2009. Η ίδια κατάσταση 

εξακολουθεί και σήμερα και είναι πιο επιβαρημένη. Εως ανύπαρκτη η δράση στη 

ζώνη. Φταίνε οι συνθήκες; Φταίνε οι εργαζόμενοι; Φταίνε οι εργοδότες; Φταίμε 

εμείς που δεν κάνουμε τίποτα; Φταίει ο ΟΛΠ; Τι φταίει; Γιατί καταντήσαμε εδώ 

πέρα; Ναι, έτσι δεν είναι; Δεν είναι αλήθεια αυτό;  

 Εμένα η προσωπική μου άποψη, σας τη λέω και την έχω ξαναπεί και εδώ 

πέρα και στον κ. Αποστολέλλη και το είχα πει πριν 3 χρόνια, πριν έρθει ακόμα η 

Cosco, ότι ζώνη δεν θα υπάρχει. Καλώς ή κακώς, αυτή είναι η προσωπική μου 

άποψη. Δυστυχώς, εκεί θα καταλήξουμε είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν είμαστε 

ικανοί σαν Δημόσιο, σαν Επιμελητήριο, σαν εργοδότες, σαν εργαζόμενοι να 

διαχειριστούμε τα κεκτημένα μας. Τα αμπεπολούμε. Μπορείτε να το 

καταλάβετε; Και οι εργαζόμενοι γιατί ζητάνε παραπάνω χρήματα και ο ΟΛΠ γιατί 

δεν κάνει κάτι να αναβαθμίσει αυτή την περιοχή τη ρημάδα, τη ζώνη εκεί πέρα 

και όλα αυτά τα προβλήματα που διαιωνίζονται όσο καιρό είμαι στο 

Επιμελητήριο. Ειλικρινά σας το λέω.   

 Εγώ τώρα θα έρθω σε μια άλλη άποψη. Εμείς είμαστε Επιμελητήριο, 

έχουμε μέλη. Αυτούς εξυπηρετούμε και αυτούς πρέπει να εξυπηρετούμε και 

κανέναν άλλον. Οχι τους εργαζόμενους, κ. Αντωνιάδη, κανέναν. Μόνον τα μέλη 
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μας. Εμείς, κ. Πρόεδρε, ρωτήσαμε τους ναυπηγοεπισκευαστές, ρωτήσαμε τους 

μηχανουργούς, ρωτήσαμε τους υδραυλικούς, ρωτήσαμε τους ξυλουργούς, 

ρωτήσαμε τους αλουμινάδες, ποιον κλάδο ρωτήσαμε που θέλει ή δεν θέλει την 

πώληση του λιμανιού; Για πείτε μου, γραπτώς ποιος έχει απαντήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολους. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος έχει απαντήσει γραπτώς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρθανε εδώ.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος ήρθε; Να φέρετε τα πρακτικά να μας πείτε ότι ήρθανε 

αυτοί, αυτοί και καταθέσανε - οι πρόεδροι, όχι ένας οποιοσδήποτε. Οχι, ο 

πρόεδρος εξουσιοδοτείται να έρθει να καταθέσει την πρότασή του, για να 

ξέρουμε ποιοι θέλουν την πώληση και ποιοι δεν θέλουν. Γιατί εγώ ειλικρινά σας 

μιλάω, ακούω διάσπαρτες απόψεις από ανθρώπους που δεν έχουν καμία 

ουσιαστική εκπροσώπηση σωματείων. Ειλικρινά το λέω. Γιατί τα σωματεία είναι 

που εκπροσωπούμε εμείς και αυτά είναι τα μέλη του Επιμελητηρίου που πρέπει 

να υποστηρίξουμε και όχι κανέναν άλλον. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο 

Δικηγορικός Σύλλογος. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Δήμος και κανένας Δήμος 

δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά το λέω. Εγώ θέλω να είναι ανοιχτό το λιμάνι και να 

δουλεύει ο κ. Αποστολέλλης. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Και δεν με ενδιαφέρει 

κανένας άλλος αν υποστηρίζει άλλη άποψη.  

 Εγώ θέλω να είναι ανοιχτό, κ. Αποστολέλλη. Σας το έχω πει χίλιες φορές, 

εντάξει; 

 Από 'κει και μετά εμείς πιστεύω ότι δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας και 

δεν την έχουμε κάνει καθόλου. Αυτό πιστεύω. Από 'δω και πέρα, λοιπόν, εάν 

θέλετε να κάνουμε δουλειά, κάντε την. Αν δεν θέλετε, μην την κάνετε. Μην 

παίρνετε αποφάσεις όμως οι οποίες γίνεται αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, καταθέτετε αίτηση αναίρεσης κι όλα αυτά τα 
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πράγματα. Εκπροσωπείτε το Επιμελητήριο. Εμείς πρέπει να είμαστε σοβαροί και 

υπεύθυνοι. Αυτό έχω να καταθέσω. Θέλετε να ψηφίσουμε; Ψηφίζουμε. Εγώ 

αυτό θα ψηφίσω, δεν θα ψηφίσω τίποτε άλλο. Και η παράταξή μας. (Διάλογοι 

εκτός μικροφώνου) 

 Είπα ότι όλα τα χρόνια, από το '09 και μετά αυτή η κατάσταση υπάρχει 

και δεν άλλαξε. Θέλετε να παραμείνει η ίδια κατάσταση; Δεν πρόκειται να 

αλλάξει τίποτα, εγώ σας το λέω. Τίποτα. Πρέπει να επενδυθούν. Ο ΟΛΠ δεν 

επενδύει. Να σας πω κάτι; Αν ήθελε ο ΟΛΠ να φτιάξει τη ζώνη... (παρεμβάσεις 

εκτός μικροφώνου) 

 Ακούστε με. Αν ήθελε ο ΟΛΠ και η Πολιτεία να φτιάξουν τη ζώνη και να 

λειτουργούν - κ. Αποστολέλλη, μπορείτε να ηρεμήσετε λίγο; Αν ήθελε η 

κυβέρνηση και η εκάστοτε πολιτεία οποιανής παράταξης και αν είναι, είτε του 

ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας Δημοκρατίας, εγώ δεν ντρέπομαι να πω και τα ονόματα, 

έτσι; θα είχαν λύσει τα προβλήματα. Θα σας πω κάτι. Τα Ναυπηγεία του 

Σκαραμαγκά έφαγαν ένα πρόστιμο 500 εκατομμύρια. Εάν δούλευαν τα 

Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά θα δούλευε και όλη η Ζώνη. Τα 500 εκατομμύρια... 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Αφού απαγορεύεται. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αμα δεν καταλαβαίνεις, κ. Αντωνιάδη, να μην... 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εγώ δεν καταλαβαίνω; ...την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

που απαγορεύει να φτιάχνει... 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ρε παιδί μου, άφησέ με να τελειώσω.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Με συγχωρείς, μου λες ένα ποίημα το οποίο δεν λέει τίποτα.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Αντωνιάδη, επαναλαμβάνω, είπα ότι εάν η κυβέρνηση 

πλήρωνε τα 500 εκατομμύρια αυτά και δούλευαν τα ναυπηγεία, δούλευε η ζώνη 

όλη, μέσω του τζίρου και του ΦΠΑ που θα εισέπραττε των ενσήμων, της 

φορολογίας και όλων των έμμεσων φόρων, τα 500 εκατομμύρια θα τα έβγαζε 
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σε μισό χρόνο. Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να 

λειτουργήσει η περιοχή. Εγώ σας το λέω, είναι προσωπική μου άποψη, την 

εκφράζω.  

 Αν θέλετε να συνεχίσει να υφίσταται -μισό λεπτό να τελειώσω- αν θέλετε 

να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η κατάσταση, η οποία θα συνεχιστεί, δεν 

πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ψηφίστε να παραμείνουν, ψηφίστε ... 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Την πρότασή σας ποια είναι. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Θα με αφήσετε να τελειώσω; Αν θέλετε ψηφίστε να 

παραμείνουν όπως έχουν. Να παραμείνει δημόσιος ο... 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εσύ τι προτείνεις, άσε τι θα ψηφίσουμε. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Αντωνιάδη, σας διέκοψα; Με συγχωρείτε, είστε 

Καραγκιόζης! Είστε Καραγκιόζης! 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μα μιλάς μισή ώρα. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Σε διέκοψα; Μα με συγχωρείς τώρα, δεν με αφήνει να 

τελειώσω και του το λέω, δεν το καταλαβαίνει.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: ...επί μισή ώρα επειδή δεν θέλεις να πεις ακριβώς αυτό που 

πρέπει να πεις. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Γύρω γύρω όλοι στη μέση ο 

Μανώλης.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Η πρότασή μου λοιπόν είναι ή θα ψηφίσουμε να παραμείνει 

όπως είναι η ζώνη και να συνεχίσουμε να μεμψιμοιρούμε εδώ πέρα και να 

κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, γιατί κοροϊδευόμαστε και είναι η τελευταία φορά 

που μιλάω για τη ζώνη, δεν θα ξαναμιλήσω, ειλικρινά σας το λέω, θα 

μεμψιμοιρούμε όλα τα χρόνια όπως μεμψιμοιρούμε και μέχρι τώρα με όλα τα 

προβλήματα γιατί δεν κάνουμε τίποτα για να τα λύσουμε, σας το είπα, ή θα 

πάρουμε μία απόφαση να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αν θέλετε, αυτή ειναι η 
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άποψή μου. Αν δεν θέλετε... Εγώ δεν θα ψηφίσω υπέρ της πρότασης να 

παραμείνει στο Δημόσιο, σας το λέω.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Δηλαδή ποια είναι η πρόταση; Να αλλάξουν ποια πράγματα;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Μέχρι σήμερα σου έχουν χαρίσει τίποτα; Σαν επιχειρηματίας; 

Πάλεψες, διεκδίκησες, απαίτησες να έχεις; Δηλαδή η λέξη εκσυγχρονισμός, 

εξυγίανση δεν σου λέει τίποτα; 800 επιχειρήσεις, πόσες θα μείνουν Σπύρο; Αν 

γίνει ναυπηγείο Cosco εδώ πέρα πόσες θα μείνουν; 10;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ηρεμία λιγάκι. Εντάξει, ο καθένας έχει την 

άποψή του.  

 Εμείς από την αρχή σαν Επιμελητήριο το είχαμε ανακοινώσει και σε 

προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια ήταν ξεκάθαρη η θέση μας, το είχαμε 

ανακοινώσει, δεν υπήρχε καμία ένσταση τότε, ότι το λιμάνι θέλουμε να έχει 

Δημόσιο χαρακτήρα. Ναι, στους ιδιώτες, να μπουν ιδιώτες μέσα να δουλέψουν 

αλλά τη Διοίκηση του λιμανιού θα την έχει το ελληνικό Δημόσιο. Και μάλιστα, 

εγώ είχα πει και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ότι προτιμώ το ελληνικό Δημόσιο 

παρά το κινέζικο Δημόσιο. Ο,τι στραβά και να έχει το ελληνικό Δημόσιο είναι 

ελληνικό Δημόσιο, είναι δικό μας. 

 Από 'κει και πέρα για το θέμα της προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας 

το ξεκαθάρισα, εγώ δεν είχα σαν Πρόεδρος, δεν είμαι αυτοκράτορας, δεν είχα 

απόφαση του Δ.Σ. να με εξουσιοδοτεί να κάνω προσφυγή στο Συμβούλιο 

Επικρατείας. Κακώς ενεπλάκη το όνομά μας όταν αυτή τη στιγμή περίμενα μία 

ανακοίνωση, είχα υπογράψει ένα χαρτί και περίμενα από τους φορείς να με 

καλέσουν κι εμένα να δω κι εγώ τι είναι αυτό που προσφεύγουμε. Δηλαδή εγώ 

δεν ξέρω γιατί έχουμε κάνει προσφυγή. Συμμετείχαμε, αυτή η αίθουσα δόθηκε 

σε όλους τους φορείς του Πειραιά που είχαμε για το λιμάνι, ξεκάθαρα για τον 

δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού, έχουν γίνει συσκέψεις επί συσκέψεων, 
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συμμετείχαμε και στο ΕΒΕΠ στη μεγαλύτερη έκθεση που έγινε, κακώς τότε 

παίχτηκε ένα βίντεο που είχαν έρθει οι εργαζόμενοι μέσα, ήρθαμε και σε 

αντιπαράθεση με τους εργαζόμενους που δεν είχαμε καμία διάθεση, γιατί όλοι 

μαζί στο ίδιο καζάνι βράζουμε και όλοι μαζί το ψωμί είναι το ίδιο για όλους και 

από 'κει και πέρα θέλω να εξουσιοδοτήσετε την Διοικητική Επιτροπή μαζί με το 

νομικό μας τμήμα να δούμε τώρα αν προλαβαίνουμε να κάνουμε την 

προσφυγή, τι θα γίνει, να μιλήσουμε και με τους άλλους φορείς αλλά για να μην 

ξαναπεριμένουμε πάλι Δ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί η Διοικητική Επιτροπή με το 

γραφείο μας, το νομικό γραφείο του Εγγλέζου να δούμε πώς το χειριζόμαστε.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Η πρόταση η άλλη που ακούστηκε, του Αλεξόπουλου η 

πρόταση, ποια είναι η άλλη πρόταση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασε τον κ. Αλεξόπουλο, έχει την άποψή του.  

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ: Μα δεν την ξέρουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπε ο άνθρωπος.  

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ: Να βάλουμε ξένους επενδυτές, αυτό δεν είπε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δικαίωμά του είναι. Είπε να λειτουργήσει το λιμάνι. κα 

Καραμανιώλη, ο Σπύρος είπε ότι θέλει να λειτουργήσει το λιμάνι. κα 

Καραμανιώλη, ο Σπύρος είπε ότι θέλει με οποιοδήποτε τρόπο να λειτουργήσει 

το λιμάνι. Είναι και μια άποψη κι αυτή. 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ: Μήπως είναι τελικά όψιμη η αγάπη μας για το λιμάνι και δεν 

ξέρουμε ότι όλα αυτά γίνονται έτσι για να γίνονται; Αφού έχουν παρθεί 

αποφάσεις! Το λιμάνι ανήκει αλλού! Τώρα, τι φωνάζει ο Σπύρος, τι φωνάζετε 

εσείς, ποσώς θα πιάσει τόπο. Εχουν πάρει αποφάσεις εδώ πέρα δεν θα γίνει, δεν 

θα κατασκευαστεί ούτε βαρκούλα! (Διάλογοι) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Καραμανιώλη, τώρα δεν υπάρχει συνάδελφος εδώ μέσα που 

να... έχουμε συμφέροντα νομίζω τώρα, βιοτέχνες είμαστε όλοι. Ολοι στο 
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μεροκάματο. Απλώς, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο καθένας βλέπει το 

συμφέρον με άλλη οπτική.  

 Λοιπόν, συμφωνείτε με την πρόταση που έκανα ότι να εξουσιοδοτηθεί η 

Διοικητική Επιτροπή με το νομικό τμήμα να δούμε τι κάνουμε για την 

προσφυγή; Να τελειώνει. Εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη σαν Διοικητική 

Επιτροπή. Είναι ξεκάθαρη, μην το μπερδεύετε αυτό. Δημόσιο χαρακτήρα του 

λιμανιού. Μα συμμετέχουμε σε όλα τα όργανα. Δεν θα ψηφίσουμε αυτό που 

έχουμε πει; 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ναι, αλλά, με συγχωρείς θα καταγραφεί η αντίρρηση των 

συναδέλφων; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν θα καταγραφεί καμία αντίρρηση συναδέλφων. Θα 

καταγραφεί η άποψη αυτοί οι συνάδελφοι θέλουν να λειτουργήσει το λιμάνι.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Πρόεδρε, παίρνεις μια απόφαση που λέει ότι το Διοικητικό 

Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τη Διοικητική Επιτροπή να κινηθεί ενάντια στην 

πώληση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό λες. Οι υπόλοιποι εδώ που μιλάγανε τόση ώρα 

συμφωνούν με αυτή την απόφαση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι' αυτό το έβαλα σε ψηφοφορία. Μα το βάζω σε ψηφοφορία, 

αλλά υπάρχει και μία πρόταση που είπαν κάποιοι άνθρωποι θέλουν το λιμάνι να 

λειτουργήσει. Υπάρχει μια άλλη άποψη και το θεωρούν ότι πρέπει να 

λειτουργήσει διαφορετικά.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Δεν έκανε συγκεκριμένη πρόταση ο Σπύρος. Είπε ότι το λιμάνι 

πρέπει να λειτουργήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Λοιπόν, εγκρίνεται. Πέρασε η πρόταση κατά πλειοψηφία, 

λοιπόν. Θέλετε να πούμε και ονομαστικά ποιοι δεν ψηφίζουν; Εντάξει, μην το 

παιδεύουμε τώρα. 
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 Κατά πλειοψηφία λοιπόν εγκρίνεται η Διοικητική Επιτροπή μαζί με το 

Νομικό Τμήμα του Επιμελητηρίου να δουν τις επόμενες ενέργειες. Η θέση μας 

ήταν ξεκάθαρη από την αρχή ότι το  λιμάνι έχει δημόσιο χαρακτήρα. Το λέγαμε 

αυτό σε όλους τους φορείς, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. 

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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