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Στις 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το Δ.Σ της ΕΟΒΕΑΜΜ. Ακόμη ένα συμβούλιο 
παρωδία όπως όλα τα προηγούμενα, μονοπωλώντας την συζήτηση ο πρόεδρος 
Νικολόπουλος. Η αλαζονεία του είναι τέτοια που ούτε τους συμβούλους της δικής του 
παράταξης δεν ακούει όταν φέρνουν θέματα προς συζήτηση, από αυτά που ταλανίζουν το 
κλάδο επί δεκαετίες και τώρα λόγο κρίσης έχουν γιγαντωθεί. Βέβαια όταν μπαίνουν 
θέματα από την μειοψηφία όπως πχ το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με τις βεβαιώσεις 
για τα ψυκτικά υγρά ούτε καν δέχτηκε να το συζητήσει, άλλα προτίμησε να πληρώνουν οι 
συνάδελφοι 200αρια και 300αρια, για να πιστοποιηθούν για ένα θέμα που δεν έχει καμιά 
σχέση με τους μηχανικούς και ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων αλλά, αφορά μόνο τους 
ψυκτικούς και όσους ασχολούνται με φορτηγά ψυγεία. Σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, 
προχώρησε και πάρα πέρα ζητώντας και από την πλειοψηφία του Δ/Σ της ΓΣΕΒΕΕ να 
προχωρήσουν ποιο γρήγορα οι διαδικασίες  και να εναρμονιστεί  ο κανονισμός στην 
ελληνική νομοθεσία. Σε ρόλο λαγού του συστήματος ανοίγουν το δρόμο της κυβερνητικής 
πολιτικής και της Ε.Ε για την καταστρατήγηση των πτυχίων μας. Πιστός οπαδός του 
κυβερνητικού συνδικαλισμού και πολύ περισσότερο τώρα που κυβέρνηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 
και ο Νικολόπουλος είναι γνωστό στέλεχος του, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η όποια 
δράση του περιορίζεται σε μια ανούσια και μακριά από τα προβλήματα αλληλογραφία και 
επισκέψεις σε διαφορά υπουργεία κλπ. 
Τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου ουδέποτε απασχόλησαν τον πρόεδρο Νικολόπουλο 
και  την πλειοψηφία που τον στηρίζει. Προβλήματα όπως η αλλαγή χρήσης γης, νομοθεσία 
αερίων καυσίμων, πιστοποιήσεις που αποδυναμώνουν τα πτυχία μας και τις άδειες 
άσκησης επαγγέλματος, κάρτα έλεγχου καυσαερίων, φορολογικό, 
ασφαλιστικό κλπ, φαίνεται πως δεν τους αγγίζουν. Μάλλον περιμένουν την δευτέρα 
παρουσία και το καλό θεούλη να τα λύσει. Κάνουν βόλτες και γλέντια ανά την Ελλάδα 
μακριά από τους συναδέλφους αλλά με τα λεφτά των συναδέλφων μέσω των σωματείων. 
Καλούμε τους συναδέλφους του Δ.Σ της ΕΟΒΕΑΜΜ, τους αντιπροσώπους στην Γ.Σ που 
θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και όλους τους καλοπροαίρετους συναδέλφους 
επισκευαστές που η σκέψη τους είναι η βιωσιμότητα  του κλάδου, να υποστηρίξουν τις 
δυνάμεις που μπορούν και θέλουν να παλέψουν για τα πραγματικά προβλήματα και να 
απαλλαγούν από τις συμβιβασμένες και ενσωματωμένες δυνάμεις που άλλα λένε και άλλα 
πράττουν. Ο κλάδος έχει ανάγκη από ένα αγωνιστικό πανελλαδικό όργανο σε 
αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση που θα έχει στρατηγικό στόχο το συμφέρον  των 
συναδέλφων, των μαγαζιών μας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. 
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