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Εισήγηση γ.γ. κου Ευαγγέλου Χρήστου 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΒΕΑΜΜ 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίσαμε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε 

για την ανταπόκριση και το κάλεσμα της ετήσιας διαδικασία μας, που είναι η 

Ετήσια Γενική Συνέλευση, το Ανώτερο Όργανο αυτό, της Ομοσπονδίας μας.  

Οι καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας σαν επαγγελματοβιοτέχνες, 

αλλά και σαν επισκευαστές, είναι στη χειρότερη φάση πιστεύω, της 

Μεταπολίτευσης και μετά. Έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον, να μην 

σκεφτόμαστε την επιχειρηματικότητα, αλλά την καθημερινή επιβίωση, για να 

μπορέσουμε πλέον να διασφαλίσουμε τις αναγκαιότητες, όχι της επιχείρησης, 

αλλά της οικογένειάς μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση που 

βιώνουμε όλοι μας και αυτό μας δημιουργεί πνεύμα κατήφειας, ανασφάλειας, 

αλλά και γενικότερα, πνεύμα υποβολής και όχι ανάπτυξης.  

Αυτά είναι σύνδρομα όμως, που διαχρονικά αυτός ο Κλάδος, κάποιες 

φορές, τα είχε. Πέρασαν οι εποχές, οι οποίες ήταν εποχές άνθισης, εποχές στις 

οποίες στηρίξαμε την οικονομία της χώρας και μέσα από τη διαχρονικότητα 

δείξαμε δείγματα ανάπτυξης, σταθερότητας, αλλά και δείγματα 

επαγγελματικής επιτυχίας, στηρίζοντας μία μεγάλη ‘‘ραχοκοκαλιά’’ και μία 

μεγάλη ‘‘ατμομηχανή’’, που είναι το αυτοκίνητο. Και άντεξε στον χρόνο, με 

τις πολύ μικρές και υποστηρικτικές δραστηριότητες που είχε από τις 

κυβερνήσεις, στάθηκε και επιβίωσε όλα αυτά τα χρόνια.  
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Δυστυχώς, όμως, αυτή τη στιγμή όλα τα πράγματα έχουν αλλάξει 

άρδην. Βιώνουμε όλοι μας όσοι εμπλεκόμαστε μέσα σε θέσεις και 

αντιλαμβανόμαστε την αποστροφή που κάνει όλος ο κόσμος, απέναντι σε 

διαδικασίες και έχει περάσει το σύνδρομο του ατομικισμού που είναι ότι 

χειρότερο υπάρχει σε μία επιχείρηση και έχει φέρει μόνο αποτελέσματα τα 

οποία βλάπτουν τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και την ίδια την επιχείρηση.  

Σ’ αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι, 

είναι να σταθούμε έστω και την ύστατη στιγμή, στο ύψος των περιστάσεων 

και να συνδέσουμε και να συνθέσουμε τις δυνάμεις μας τις επιχειρηματικές, 

αλλά και τις δυνάμεις τις συναδελφικές, μέσα από αλληλεγγύη. Να 

περάσουμε το μήνυμα σ’ αυτούς που αποφασίζουν πολλές φορές για εμάς, 

χωρίς εμάς, ότι εμείς θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια, να κρατήσουμε 

αυτές τις επιχειρήσεις, όπως τις κρατήσαμε όλα τα χρόνια.  

Αυτά είναι μία εισαγωγή, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όπως 

αντιλαμβανόμαστε εμείς, το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Σας καλέσαμε σήμερα 

στην Τακτική Γενική Συνέλευση και οι σημερινές εργασίες θα πρέπει να 

βασιστούν πάνω σε ένα γόνιμο έδαφος, με προτάσεις, έτσι ώστε ο καθένας 

από εμάς, που εμπλέκεται με τον Κλάδο, να καταλάβει ότι είμαστε εδώ, 

παρόν και μέλλον και να σηματοδοτήσουν τη σύνθεση, την αλληλεγγύη και 

τη στήριξη όλων των ανεξάρτητων επισκευαστών.  

Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά ούτε στα διοικητικά συμβούλια ούτε  στα 

προεδρία που υλοποιήσαμε το χρόνο που πέρασε και πολύ περισσότερο στις 

παρουσίες των διαφόρων μελών της διοίκησης σε διαφορές εκδηλώσεις είτε 

των συλλόγων είτε της ΓΣΕΒΕΕ η ακόμη και το ΚΕΚ Της ΓΣΕΒΕΕ και 

επιμελητηρίων ανά τόπους στην Ελλάδα. 
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Μια  κατ’ αρχή καλή εικόνα της λειτουργίας  της ομοσπονδίας μας είναι 

και ταμείο της, που δείχνει ότι σε πείσμα των καιρών της κρίσης με σωστή 

διαχείριση και λογική τακτοποίησης έφτασε εδώ όπως σας ενημέρωσε προ 

ολίγου ο ταμίας μας. 

Υπάρχει αισιοδοξία για το καλύτερο των επιχειρήσεων μας .Μπορούμε 

και αντέχουμε ,σε σύγκριση με την παραζάλη του 2005-2006  που οι πελάτες 

μας πετούσαν αυτοκίνητα πενταετίας σε περιπτώσεις χρείας επισκευών 

μεσαίου η μεγάλου κόστους. Τώρα υπάρχει η αλλαγή αντίληψης όσον αφορά 

την συντήρηση του στόλου των οχημάτων. 

 ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ 

ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΣΕ ΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ , ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Μ./ΟΙΚ.765 ΦΕΚ 242/Β /2-2-2017  ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ .  

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. 

 

►ΑΝΑΡΤΗΣΑΜΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  

 

►ΑΝΑΡΤΗΣΑΜΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
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►ΑΙΤΗΘΗΚΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΦΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 

ΚΤΙΡΙΑ  

 

►ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΕΑΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΗΜΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΑΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΑΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ  

 

►ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ  

 

 

►ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ PRIME INSURANCE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ  

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

ΕΚΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ. 
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►ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ 

 
► ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»  

 

► ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΧΟΛΕΣ  ΕΠΑΣ  ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ  ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  ΕΠΑΛ  

 

►ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ AFCAR ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ 

ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

 
► ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΕΙΛΑΜΕ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 

ΣΕ  ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (κανονισμός  307/2008 2/4/2008).  
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ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ . 

    ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΕΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΜΕ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ. 

 
►ΟΒΕΑΜΜΕ  

Άλλες φορές θα θυμάστε οι περισσότεροι, είχαμε προσκεκλημένους στην 

Γενική συνέλευση μας και αντιπροσώπους της ΟΒΕΑΜΕ (όμορη ομοσπονδία 

της Θεσσαλονίκης ) για ενημέρωση και ένδειξη καλής συνεργασίας όπως 

είναι το πάγιο χαρακτηριστικό μας (όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα). Όμως όχι 

μόνο  τα γεγονότα που συνέβησαν στην διάρκεια κάποιων εκδηλώσεων αλλά 

σε αντίστοιχες δικές τους συνελεύσεις δεν υπήρξε πρόσκληση ούτε στην 

ομοσπονδία επίσημα ούτε στον πρόεδρο που είναι και από την ίδια πόλη δεν 

κάλεσαν ποτέ .Σαν συνέπεια όλων αυτών δεν υπήρξε πρόσκληση ούτε από 

την πλευρά την δική μας . 

 

 

► ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Έχουμε στην δύναμη της ΕΟΒΕΑΜΜ ένα νέο σωματείο αυτό των Σερρών 

και καλωσορίζουμε τους νέους αντιπροσώπους του . 

Όμως υπάρχει και νέα αίτηση για εγγραφή  και ο φάκελος των 

νομιμοποιητικών εγγράφων  είναι πλήρης ,απομένει απόφαση ΔΣ για 

αποδοχή του σωματίου της Κομοτηνής 
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   Συνάδελφοι καλή συνέχεια στις εργασίες της Γενικής μας Συνέλευσης με 

προτάσεις και απόψεις εποικοδομητικές για την καλύτερη λειτουργία του 

οργάνου.    

 

                                       Σας ευχαριστώ. 


