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 Συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2019 

 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 

 

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 
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ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ      ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ      ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ     ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ     ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ     ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΠ 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ     ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ     ΧΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

    

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καλωσορίσουμε τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου 

Σαλαμίνας που είναι εδώ μαζί μας, την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων 

Πειραιά, που είναι πάλι εδώ μαζί μας.  

 Θα ξεκινήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 13/05/2019. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν κοινοποιηθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης 13/05/2019 

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.  Υπάρχει καμία παρατήρηση; 

Εγκρίνονται ομόφωνα; 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα πρακτικά της συνεδρίασης 13/05/2019. 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες,  

αυτοαπασχολούμενους και αγρότες του Ν. 4611/2019 και ρύθμιση 

οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση του Ν. 4611/2019 (Θα γίνει 

ενημέρωση από την ειδική σύμβουλο του Β.Ε.Π. και δικηγόρο Αθηνών, 

κα Αναστασία Χίτου και το σύμβουλο του Β.Ε.Π. και φοροτεχνικό, κ. 

Μάριο Χιώτη). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπούμε απευθείας στο θέμα που είναι και οι ομιλητές και να 

τους ευχαριστήσουμε που είναι και εδώ, η κα Μπουρλετίδου Γιώτα, είναι 

εκπρόσωπος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, για τις 120 δόσεις, είναι η 

διευθύντρια του ΚΕΔΙΠ.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Ναι, δικηγόρος, του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που έχουμε κάνει μαζί με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, το 

Κέντρο Διαμεσολάβησης. Η κα Χίτου Αναστασία, η οποία είναι συνεργάτις μας 

σε θέματα ασφαλιστικά και τον Μάριο τον Χιώτη, φυσικά, ως λογιστής, να 

κάνουμε αυτή την ενημέρωση. Τον ευχαριστούμε κιόλας που είναι δίπλα μας, να 

κάνουμε την ενημέρωση προς τα μέλη και τα σωματεία για τις 120 δόσεις. 

 Υπάρχει αίτημα από τα μέλη μας, θέλουν πληροφόρηση περισσότερη, 

αυτά τα πρακτικά που θα πάρουμε σήμερα θα τα μεταβιβάσουμε και στο σάιτ 

μας, αλλά θα τα στείλουμε και σε όλα τα σωματεία για να ενημερωθούν και άμα 

υπάρχει κάποια ζήτηση, όπως μας είπε τώρα η Πρόεδρος του Εμπορικού 

Συλλόγου της Σαλαμίνας, θα κάνουμε και το αντίστοιχο στη Σαλαμίνα, θα 

κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση στη Σαλαμίνα, να ενημερώσουμε τα μέλη μας εκεί 

που είναι σε νησί.  

 Ωραία, πολύ ευχαρίστως. Εμείς πιστεύουμε ότι θα έρθουν και οι ομιλητές 

να πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 Να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Θα δώσουμε το λόγο πρώτα απ' όλα στον Μάριο 

τον Χιώτη, που είναι και μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου και από 'κει και 

πέρα μετά, μαζί με τις κυρίες θα κάνουν την παρουσίαση του προγράμματος.  

ΧΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, με το Ν. 4611, στην ουσία εκτός από κάποιες εργατικές, 

ασφαλιστικές αλλαγές, τα οποία προφανώς εδώ η κα Χίτου θα σας ανακοινώσει 

και φυσικά οι αλλαγές δεν είναι μόνο για τον βασικό λόγο απόλυσης, υπάρχουν 

και άλλα καυτά σημεία που ανέβηκαν μ' αυτό το νόμο τον 4611, βγήκαν και οι 

περιβόητες ρυθμίσεις που περιμέναμε για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τα 

δημόσια ταμεία, δηλαδή Εφορίες γενικά και όλα αυτά. 

 Σίγουρα με τους λογιστές σας ήδη έχετε κάνει μία συζήτηση τι γίνεται με 

αυτές τις ρυθμίσεις, τις ρυθμίσεις του ΕΦΚΑ. Να ξεκινήσουμε με τις ρυθμίσεις 

του ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία που είναι πιο απλές και πιο 

λειτουργικές απ' ό,τι της Εφορίας. Είναι οι συγκεκριμένες οι δόσεις που μπαίνουν 
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όλοι απ' ό,τι ξέρετε, μέχρι 120 δόσεις, έτσι; Δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση. 

Φυσικά, βασικό, ρυθμίζονται όλες οι υποχρεώσεις μέχρι 31/12/18, οι υπόλοιπες 

του 2019 ρυθμίζονται με τον τρόπο που ξέραμε μέχρι τώρα, τις περιβόητες 12 

δόσεις και τελείωσε η υπόθεση. 

 Το ΙΚΑ και με αυτή τη νομολογία και μέσα από αυτή τη ρύθμιση, είναι 

εύχρηστη η πλατφόρμα, δεν υπάρχει κανένα θέμα, σίγουρα με τους λογιστές 

σας έχετε συζητήσει πώς λειτουργεί και πετάει μόνο του το σύστημα και τις 

εκπτώσεις και τις δυνατές δόσεις κ.λπ., θα μιλήσουμε και για το θέμα του 

επαναϋπολογισμού, κλείνω την παρένθεση, ουσιαστικά έχει το καλό το ΙΚΑ ότι 

με το που θα πληρώσεις την πρώτη δόση, σε όσες δόσεις βάλεις σ' αυτή τη 

ρύθμιση, πας και παίρνεις το αντίστοιχο χαρτί της άρσης των κατασχέσεων και 

πας μετά στην τράπεζά σου και ξεκλειδώνεις τον οποιονδήποτε τραπεζικό 

λογαριασμό που έχει γίνει δέσμευση από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Βέβαια, αυτό γινόταν και πριν. Δηλαδή το ΙΚΑ ήταν πολύ ευέλικτο σ' 

αυτό το κομμάτι και με το που σου κλείδωνε τραπεζικό λογαριασμό πηγαίναμε 

και κάναμε τότε τις 12 δόσεις όπως ξέραμε και πήγαινες επιτόπου έπαιρνες το 

χαρτί της άρσης και σε δύο μέρες περίπου η τράπεζα σου ξεκλείδωνε τον 

τραπεζικό λογαριασμό και λειτουργούσες μια χαρά, εντάξει; 

 Συνεχίζει τώρα και υπάρχει, φυσικά οι δόσεις είναι περισσότερες, είπαμε 

μπορούν να φτάσουν μέχρι 120. Πολύ σημαντικό και ξαναλέω πάλι για οφειλές 

μέχρι 31/12/18, πολύ σημαντικό ειδικά όταν πρόκειται για τον ΕΦΚΑ, ΤΕΒΕ, το 

παλιό ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ, να προσέχετε πάρα πολύ καλά το κομμάτι του 

επαναϋπολογισμού, ειδικά εσείς που είστε πλησίον της σύνταξης. Μην πέσετε 

στην παγίδα δηλαδή, α, πολύ ωραία, να μου αλλάξει και το αρχικό κεφάλαιο, 

δηλαδή να γίνει επαναϋπολογισμός με το καινούριο βασικό ημερομίσθιο κ.λπ., 

γιατί θα έχει άμεση επαφή στη σύνταξή σας. Αρα, πριν βιαστείτε και χαρείτε, α, 

θα γλιτώσω κι αυτά τα λεφτά, με το συνεργάτη σας, είτε είναι ο λογιστής σας 
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είτε είναι ο εργατολόγος σας, θα κάνετε μια κουβέντα πολύ σοβαρή για να 

μπείτε σ' αυτή τη ρύθμιση. Θα τα υπολογίσετε, η συμβουλή μου η προσωπική 

είναι ότι αυτοί που είναι κοντά στη σύνταξη, δηλαδή γύρω στα 5 χρόνια και 

προς τα 'δω για να βγουν, μην ασχοληθείτε καν με επαναϋπολογισμό του 

αρχικού κεφαλαίου, δηλαδή να γλιτώσετε κάποια λεφτά παραπάνω. Θα 

προχωρήσετε κανονικά με ό,τι σας βγάζει το σύστημα.  

 Το ΙΚΑ, δεν περιμένουμε άλλες βελτιώσεις. Βλέπετε γίνεται κι ένας 

συνεχής πόλεμος δηλώσεων τόσο από τα τωρινά κλιμάκια των Υπουργείων ότι 

θα υπάρξουν ίσως κάποιες βελτιώσεις κ.λπ., όσο και από την αντιπολίτευση που 

λέει αν καταφέρει κάτι τι θα κάνει εκείνη. Οσον αφορά οπότε αυτές τις αλλαγές, 

θα περιμένετε, θα λειτουργήσει έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή και πιστεύω 

ότι είναι και πολύ ευέλικτο. Δεν έχουμε δηλαδή πολλά προβλήματα οι 

οικονομικοί με τη ρύθμιση που έχουν ανακοινώσει τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 Τώρα, καταλαβαίνετε όλοι για το 2019, δυστυχώς, 12 δόσεις, ούτε αυτό 

πρόκειται να αλλάξει. Και να πω και συμπληρωματικά και σήμερα που διάβαζα 

άρθρα στη Ναυτεμπορική, ότι οι θεσμοί δεν δημιουργούν πρόβλημα τελικά στις 

ρυθμίσεις. Δημιουργούν άλλα προβλήματα και θέτουν βέτο, όπως είναι στις 

ανακοινώσεις και μάλιστα ήδη το Υπουργείο έκανε πίσω, το Υπουργείο 

Οικονομικών, όπως είναι στη μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα 

φυσικά πρόσωπα από το 22% στο 20%, όπως είναι κάποια εισφορά 

αλληλεγγύης, κάποια όρια κ.λπ., μην σας απασχολούν αυτά, θα δούμε. Αλλά 

όσον αφορά για τις ρυθμίσεις, είτε λέγεται ΙΚΑ είτε Εφορία, δεν έχει κάνει καμία 

ανακοίνωση το ειδικό κλιμάκιο των θεσμών που κάνει παρατηρήσεις και αυτοί 

που στην ουσία συναλλάσσονται με τα δικά μας Υπουργεία, τόσο για τα 

ασφαλιστικά όσο και για τα φορολογικά. Αντιθέτως, παρατηρώ ότι και στις 

ανακοινώσεις που κάνουν και οι δύο πλευρές, είτε είναι η συμπολίτευση είτε η 

αντιπολίτευση, οι θεσμοί ειδικά για τις ρυθμίσεις που τάζουν και κάποια 
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βελτίωση και οι δύο πλευρές όσον αφορά πιο πολύ τεχνικά θέματα, και θα 

πούμε ειδικά για την Εφορία ποια είναι αυτά, δεν βλέπω να αντιδρούν οι θεσμοί, 

οπότε λογικά δεν θα γίνει κάποια αντίδραση πάνω στο κομμάτι των τυχόν 

αλλαγών και μετά τις 7 Ιουλίου που θα έχουμε πια από Αύγουστο-Σεπτέμβρη να 

λειτουργεί και η καινούρια κυβέρνηση όποια κι αν είναι αυτή. (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 

 Εννοείτε ΕΦΚΑ ΤΕΒΕ, γιατί όλα ΕΦΚΑ λέγονται. Και το ΙΚΑ.  Προσέξτε, 

υπάρχει διαχωρισμός. Αλλο είναι το άτομο, το φυσικό πρόσωπο, που θα πάρω 

σύνταξη από το ΤΕΒΕ και άλλο είναι σαν εργοδότης -θα σας πω, άλλο είναι 

αυτό. Μιλάμε τώρα για το θέμα της συνταξιοδότησης, έτσι;- και άλλο είναι η 

ρύθμιση που θα κάνετε σαν ΙΚΑ. Φυσικά, επειδή αυτές οι ρυθμίσεις είναι 

δύσκολο να ξαναβγούν, ξέρετε όλοι, συγγνώμη κιόλας, ότι όλες οι ρυθμίσεις 

ουσιαστικά και βάσει της ημερομηνίας των εκλογών έχουν μεταφερθεί για τέλος 

Σεπτέμβρη. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει μια νέα παράταση αλλά μέχρι τότε καλό 

είναι να κινηθείτε, δεν θα το αφήσετε, να κάνετε στον όποιο φορέα τη ρύθμισή 

σας να είστε εντάξει. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ακούστε με λίγο. Φυσικά όλα προσμετρώνται, όλα και φυσικά θα πάτε σε 

ένα γραφείο όταν θα σας υπολογίσει και τη σύνταξή σας, όλα ενσωματώνονται, 

δεν το συζητάμε, δεν χάνουμε τίποτα, όλα προσμετρώνται και εκεί ίσως ο 

εργατολόγος, δικηγόρος, ποιος είναι ο κύριος που θα ασχοληθεί με την υπόθεσή 

σας, θα δείτε και εκείνος θα σας πει να είναι ρυθμισμένα τα πάντα για να 

μπορέσετε να βγάλετε και να καταθέσετε για τη σύνταξή σας. Εξάλλου και οι 

όποιοι περιορισμοί υπήρχαν για οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ με το ΕΦΚΑ που δεν 

σας αφήνανε να κάνουν ρύθμιση, όλα αυτά ξεπεραστήκανε τώρα. Γίνεται 

ρύθμιση και τελείωσε όλο, εντάξει;  

 Να συνεχίσω με το φορολογικό κομμάτι το οποίο είναι το πιο δύσκολο, 

εννοώ για οφειλές προς το Δημόσιο, είτε είναι ΦΠΑ είτε ΦΜΥ είτε οποιοσδήποτε 
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παρακρατούμενος φόρος. Δυστυχώς, δυστυχώς, το πρόβλημα το οποίο 

δημιουργείται εδώ είναι, το πρώτο πρόβλημα, είναι ο διαχωρισμός μεταξύ 

φυσικών προσώπων και εταιρειών. Ενώ δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, στα 

φυσικά πρόσωπα δίνει τη δυνατότητα να κάνουν μέχρι 120 δόσεις, δυστυχώς 

στις εταιρείες ανά κάποιες περιπτώσεις είναι από 24 έως 36 δόσεις. Δυστυχώς. 

Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Και οι δύο οι πλευρές, απ' αυτά που 

διαβάζω και ακούω λένε ότι ότι θα κάνουν προσπάθεια να το επεκτείνουν. 

Δηλαδή και τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να φτάσουν στις 120 δόσεις. Οι 

εκπτώσεις είναι καλές, είναι γενναίες, από 85% έως 100% των πρόσθετων 

τελών και προσαυξήσεων, εξαρτάται βέβαια και από την οικονομική δύναμη του 

καθενός να αποπληρώσει και να μπει σ' αυτές τις ρυθμίσεις. Αυτό είναι το πρώτο 

πρόβλημα. 

 Υπάρχει όμως και ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, που είμαι σίγουρος ότι 

το έχετε εντοπίσει, περί αποδέσμευσης τραπεζικών καταθέσεων και 

λογαριασμών. Ενώ, γι' αυτό σας τόνισα στο ασφαλιστικό κομμάτι τη δύναμη 

που έχει η ρύθμιση στα ασφαλιστικά ταμεία, αντιθέτως στην Εφορία, γιατί 

υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο, αν θυμάμαι καλά είναι το άρθρο 104 περίπτωση γ' 

του Ν. 4611, το οποίο στην ουσία λέει, οκέι, σταματάνε όλα τα μέτρα με το που 

θα κάνεις τη ρύθμιση, αλλά όλες οι κατασχέσεις από τρίτους συνεχίζουν να 

υπάρχουν, το οποίο συνεπάγεται τι. Μην περιμένετε δηλαδή ότι θα κάνετε την 

όποια ρύθμιση και θα πάτε να πάρετε ένα χαρτί μετά και θα πείτε, γεια σας 

κυρία τράπεζα, ξεκλειδώστε μου τον τραπεζικό λογαριασμό. Βγήκε μία απόφαση 

του Υπουργείου Οικονομικών πριν 10 μέρες αν θυμάμαι καλά, η οποία στην 

ουσία είναι επακόλουθο του άρθρου 130 του 4611, το οποίο αν σας 

ενημέρωσαν, αν διαβάσατε, λέει ότι ότι θα δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα, το 

οποίο θα μπαίνει ο φοροτεχνικός σας μέσα με τους κωδικούς του taxis και αφού 

έχετε πληρώσει την πρώτη δόση της ρύθμισης, είτε μπήκατε στις 24 είτε στις 

120, ανάλογα με την μορφή της επιχείρησής σας, θα έχετε το δικαίωμα σ' αυτή 
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την πλατφόρμα, η οποία φυσικά βλέπει τις πληρωμές σας, να κάνετε αίτημα 

απελευθέρωσης ενός, ξαναλέω ενός τραπεζικού λογαριασμού στο τριπλάσιο της 

δόσης που θα έχετε πληρώσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί στην ουσία και 

βάσει της νομολογίας λέει ότι αν πληρώσεις δυο δόσεις μαζεμένες, δηλαδή άμα 

κάνουμε μία ρύθμιση που είναι 1.000 ευρώ το μήνα και δώσω 2.000 μαζεμένα, 

θα μπορώ να απελευθερώσω για έναν τραπεζικό λογαριασμό 6.000 ευρώ. Είναι 

πολύ σημαντικό. Δηλαδή, στην ουσία μας δίνει τη δυνατότητα του ακατάσχετου 

που μέχρι τώρα όπως ξέρετε το έχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, δεν το 

έχει κανένας άλλος.  

 Βέβαια, το σύστημα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει ότι και ατομική 

επιχείρηση να έχετε δέχεται να τον δηλώσετε ένα λογαριασμό σαν ακατάσχετο. 

Ενώ υποτίθεται ο νόμος μιλάει για μισθωτούς, συνταξιούχους, να ξέρετε οι 

ατομικές επιχειρήσεις-επιτηδευματίες, μπορεί ο λογιστής να σας δηλώσει τον 

έναν ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό μέχρι τα 1.250, αυτό το γνωστό ποσό 

και το σύστημα δεν ενοχλεί, αφήνει και τσουλάει χωρίς κανένα πρόβλημα.  

 Λοιπόν, αυτό το άρθρο το 130 που μιλάει στην ουσία γι' αυτή την 

πλατφόρμα που θα μπορούμε να αποδεσμεύουμε, απελευθερώνουμε το 

τριπλάσιο των καταβολών της ρύθμισης που θα κάνουμε, ναι μεν υπάρχει το 

άρθρο, ναι μεν υπάρχει η απόφαση, δεν υπάρχει η πλατφόρμα. Η τελευταία 

επικοινωνία που είχα σήμερα με τα κεντρικά του taxis είναι ότι δεν θα γίνει 

τίποτα μέχρι και της ημερομηνίας των εκλογών. Τώρα μετά τι να σας πω; Πιάνει 

καλοκαίρι, πιάνει Αύγουστος, τρέχα γύρευε. Ομως, είναι κάτι πολύ σημαντικό το 

οποίο θα το λάβετε σοβαρά υπόψη σας για να μπείτε σε μία διαδικασία να 

απελευθερώνετε χρήματα που είναι ουσιαστικά για το cash flow της επιχείρησής 

σας.  

 Και κάτι ακόμα βασικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαδικασία του 

πηγαίνουμε με τον φοροτεχνικό μας ή με τον δικηγόρο μας στο αρμόδιο 
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δικαστικό τμήμα ή έφορο της αρμόδιας ΔΟΥ και ζητάμε από μόνοι μας την άρση 

κατάσχεσης ενός ποσού βάσει κοιτάξτε τι μισθοδοσία έχω, κοιτάξτε τι επιταγές 

έχω να πληρώσω, τι πελάτες, τι προμηθευτές, τι κίνηση υπάρχει, πάλι και τώρα, 

άσχετα αν υπάρχει ο 4611, ο διευθυντής της ΔΟΥ σε συνεργασία με τον 

προϊστάμενο/προϊσταμένη του δικαστικού, έχει το δικαίωμα να σας 

απελευθερώνει ποσά, εντάξει; Δεν σημαίνει ότι επειδή βγήκε ο 4611 παύει η 

άλλη διαδικασία διαμέσου του εφόρου και του προϊσταμένου του αρμόδιου του 

Δικαστικού τμήματος. 

 Αυτά ως επί το πλείστον ήθελα να σας πω για τις ρυθμίσεις. Τώρα, δεν 

θα κάτσω ούτε να σας κάνω ανάλυση της πλατφόρμας, αυτά θα τα δείτε με τον 

λογιστή σας, θα τα δείτε μαζί ανάλογα με τις ταμειακές δυνατότητες που έχετε. 

Απλά και να περιμένουμε τώρα ότι θα βελτιωθεί κάτι τεχνικά για τις εταιρείες, 

αυτό που περιμένουμε για τα νομικά πρόσωπα να γίνουν κι εκεί περισσότερες οι 

δόσεις, γιατί 24 ή σε κάποιες φορολογίες 36 δόσεις δεν αρκούν και δυστυχώς οι 

επιχειρήσεις τσινάνε και υποφέρουν με αυτό το μικρό αριθμό και όχι με τις 120. 

 Αν έχετε κάποια απορία σ' αυτά που είπα, ευχαρίστως να την ακούσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν' ακούσουμε τους νομικούς και μετά όλα μαζί.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα. Ηταν ο συνεργάτης σας εξαιρετικός 

και έχει καλύψει τα περισσότερα. 

 Εγώ θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε τρία τέσσερα στοιχεία, τα οποία 

είναι και νομικά, γιατί καταλαβαίνω όλοι μας αυτή τη στιγμή ζούμε σε πάρα 

πολύ δύσκολες συνθήκες, τα μέτρα των κατασχέσεων επιβάλλονται, βλέπουμε 

τους λογαριασμούς μας δεσμευμένους όπως είπε και ο συνάδελφος και πάντα 

είμαστε σε μία αγωνία για το πώς θα επιβιώσουμε.  

 Είναι κατά την άποψή μου αδικία του καινούριου νόμου η διαφοροποίηση 

που γίνεται μεταξύ νομικών και φυσικών προσώπων. Πραγματικά το να δίνεις τη 
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δυνατότητα σε ένα φυσικό πρόσωπο να ρυθμίσει τα χρέη του στην Εφορία 

μέχρι  και 120 δόσεις και στην επιχείρηση, που πάρα πολλοί επαγγελματίες 

λειτουργούν με εταιρικές μορφές, είναι σύνηθες, να δίνεις μόνον αυτές τις 24 ή 

τις 36 και στις 24 αν δεν κάνω λάθος βάζει ό,τι έχει να κάνει με εισόδημα, με 

ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, έτσι; Αυτές είναι οι εκκρεμότητες που ρυθμίζεις στις 24. Και στις 

36 είναι όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή κάποια πρόστιμα, έξτρα πράγματα. 

 Κατά βάση λοιπόν τα νομικά πρόσωπα κινούνται με αυτή τη λογική των 

24. Τι προσδοκούν, λοιπόν; Προσδοκούν τη λεγόμενη αναστολή των 

καταδιωκτικών μέτρων. Δηλαδή, ότι εφόσον πια είμαι στη ρύθμιση σταματάω 

να έχω στο κεφάλι μου αυτό το βραχνά, ότι θα μου κατασχέσουν το σπίτι μου, 

θα μου κατασχέσουν το λογαριασμό μου, αστερίσκο για τον λογαριασμό, θα τα 

πούμε. Ναι, αυτό επιτυγχάνεται. Από την άλλη όμως, θα πρέπει όποιος μπει στη 

ρύθμιση να θυμάται πάρα πολύ καλά ότι: πρώτον, δεν μπορεί να χάσει πάνω 

από δύο δόσεις γιατί αυτόματα εκπίπτει από όλο και επανέρχεται το ποσό στο 

αρχικό. Αρα, είναι ευαγγέλιο ότι τηρούμε αυστηρά και πιστά τη ρύθμιση είτε 

των ασφαλιστικών ταμείων είτε της Εφορίας και, δεύτερον, οι τρέχουσες 

υποχρεώσεις μας του τρέχοντος έτους πρέπει επίσης να καταβάλλονται 

κανονικά μέσα στα όρια ή αν δεν υπάρχει δυνατότητα στο ένα μήνα που δίνει 

για να πληρώσεις τη δόση του ΦΠΑ, αυτόματα να ρυθμίζονται με τις 12 δόσεις. 

Γιατί εάν τηρείς τη βασική ρύθμιση των 120 δόσεων, να τη λέμε έτσι, αλλά δεν 

τηρείς τις τρέχουσες αυτόματα εκπίπτεις και από την κεντρική ρύθμιση.  

 Συνεπώς, λοιπόν, μπαίνεις σε ένα αυστηρό πρόγραμμα, κοιτάς να μην 

χάσεις αυτές τις δόσεις και κοιτάς πάντα να είσαι ενήμερος με τις τρέχουσες.  

 Αν έχω επίσης αντιληφθεί σωστά, στη ρύθμιση των 120 δόσεων, με 

βάση κάποιες εξαιρέσεις, δεν εμπίπτουν τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες χρεών. 

Οσοι έχουν κάνει παλαιότερη ρύθμιση 100 δόσεων αυτή δεν μπαίνει μέσα, 

σωστά;  
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ΧΙΩΤΗΣ: Εχουν το δικαίωμα να "χαλάσουν" αυτή και να μπουν στην καινούρια. 

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Να την χαλάσουν αυτή. Πάντως, έτσι όπως το λέει 

"εξαιρούνται", εγώ αντιλήφθηκα ότι των 100 όχι αλλά άνετα των 12 ή των 24 

ενσωματώνονται. Επίσης, θεωρώ ότι και οι οφειλές από ΤΕΜΠΜΕ, από αυτά τα 

παλαιά δάνεια ΤΕΜΠΜΕ αν είχε κάποιος και αυτές λέει ότι δεν εντάσσονται 

μέσα. Περιμένουμε, θα γίνει. Και επίσης όσοι έχουν μπει, που θεωρώ ότι έχουν 

μπει ελάχιστοι, στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού, προσέφυγαν και έχουν μπει 

και αυτά δεν μπορούν να ενσωματωθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων.  

 Από 'κει και ύστερα, για μένα νομικά κρίνοντας το θέμα, σαφέστατα είναι 

ένας συνδυασμός δικηγόρου-λογιστή, αλλά εδώ ο λογιστής σας και οι 

οικονομικές σας δυνατότητες είναι το πρώτιστο. Θα χρειαστείτε έναν καλό 

σχεδιασμό με το λογιστή σας, δείχνει ότι εισοδήματα, βάζει εισοδηματικά 

κριτήρια για την ένταξη, οπότε δείχνει ότι εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ το 

χρόνο ευνοούνται, στα φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον και πάνε αυτόματα στις 

120 δόσεις. Ενώ από 'κει και πέρα, από τα 10.000 εισόδημα αρχίζουν και 

γίνονται διάφορες προσαυξήσεις ή σημαντικό είναι ότι αν σας βγάλει το 

σύστημα ένα πακέτο και εσείς δείτε ότι μπορείτε με λιγότερες δόσεις, εκεί σας 

κάνει εκπτώσεις. Το να μπούμε αυτή τη στιγμή, ν' αρχίσουμε να λέμε πόσο τοις 

εκατό εδώ και πόσο τοις εκατό εκεί δεν έχει νόημα. Είναι κανονικά σε 

συνεργασία με το λογιστή σας, με το όποιο χρέος υπάρχει και την εισοδηματική 

σας κατάσταση και τις δυνατότητες να το δείτε οπωσδήποτε, για να καταλάβετε 

πραγματικά τι σημαίνει αυτό για σας, γιατί θα τρέχουν ταυτόχρονα και οι δόσεις 

των ασφαλιστικών ταμείων και θα είναι και οι δόσεις της Εφορίας. Ομως, από 

την άλλη δεν μπορείτε να το απολέσετε και δεν μπορείτε να το αφήσετε, γιατί 

εύκολα δεν ξαναβγαίνουν τέτοιου είδους ρυθμίσεις.  

 Γίνεται πολύς λόγος για την τοκοφορία 5% το χρόνο. Ναι, η αλήθεια είναι 

ότι είναι πολύ μεγάλο το επιτόκιο που βάζουν 5% το χρόνο, όταν το ίδιο το 
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Ελληνικό Δημόσιο επιστρέφει με τοκοφορία τα χρωστούμενά του με 3%. Αυτό 

είναι ένα σημείο που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει πολιτικός 

αντιπολιτευτικός λόγος, σίγουρα προσβλέπουμε ότι θα κατανοήσουν πραγματικά 

ότι το 5% σαν επιτόκιο εκτοξεύει τα πράγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σ' 

αυτό.  

ΧΙΩΤΗΣ: Συμφωνώ, μακάρι να φτιάξουμε και το 0,73 που είναι με το μήνα για 

όλες τις... 

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Βεβαίως, και αυτό. Και αυτό.  

ΧΙΩΤΗΣ: Αυτό κι αν είναι τοκογλυφία.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Μα είναι, είναι τοκογλυφία.  

 Από εκεί και ύστερα, θα δώσω και το λόγο στη συνάδελφο για τα - α, ναι. 

Για το λογαριασμό ήθελα να σας πω, να το συμπληρώσουμε λίγο αυτό. 

Πράγματι είναι το άρθρο που ανέφερε ο συνάδελφος. Ουσιαστικά, όλοι έχουμε 

αντιμετωπίσει λίγο ως πολύ αυτή τη δέσμευση των λογαριασμών. Τι έρχεται 

λοιπόν και λέει τώρα; Οτι εάν υπάρχουν τρέχουσες κατασχέσεις που έχουν 

ενεργοποιηθεί με τη δέσμευση του λογαριασμού, εκεί δεν μπορεί η ρύθμιση να 

ισχύσει η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων της ρύθμισης, αλλά όσα ποσά 

έχουν δεσμευθεί εις χείρας τρίτων. Κοινώς, βρήκε της Μπουρλετίδου ένα ποσό 

3.000 μέσα στην Alpha Bankl και χρωστάει η Μπουρλετίδου 3.000 στην Εφορία, 

πάει το δεσμεύει με κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Αυτό αυτομάτως δεν 

αποδεσμεύεται αλλά το ποσό θα φύγει και θα πάει να ξεχρεώσει δόσεις της 

ρύθμισης. Να γίνει κατανοητό. 

 Επίσης, φορολογική ενημερότητα δίνει από την στιγμή που έχεις μπει στη 

ρύθμιση. Αν όμως θελήσετε να πουλήσετε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο που 

στο συμβόλαιο χρειάζεται η φορολογική ενημερότητα, εκεί η ρύθμιση δεν δίνει 

αυτόματα φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή αν πουλήσετε ακίνητο, από την 
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πώληση θα δεσμεύσει, θα πάρει τα χρήματα η Εφορία, οπότε τελειώνει και η 

ρύθμιση και έτσι ουσιαστικά θα γίνει το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο.  

ΧΙΩΤΗΣ: Το ίδιο ισχύει και αν είναι για είσπραξη χρημάτων. 

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Ναι. Δηλαδή, να τα βάζουμε λίγο, να λέμε, να ξέρουμε πού 

πατάμε γιατί είναι ένα όπλο στα χέρια σας. Δίνει ανάσες νομικά από τη στιγμή 

που τηρείς τη ρύθμιση, για μένα όμως αυτοί οι τρεις πυλώνες που είπαμε εδώ 

είναι που πρέπει να βάλετε καλά στο μυαλό σας. Δηλαδή, ρύθμισα; Ναι, ρύθμισα 

αλλά δεν τα έχω κι όλα ανοιχτά, πρέπει να είμαι τυπικός, πρέπει να το 

παρακολουθώ, πρέπει τις τρέχουσες οφειλές μου οπωσδήποτε να τις έχω στο 

μυαλό μου, πρέπει να ξέρω ότι ό,τι κατασχέθηκε κατασχέθηκε, μακάρι να γίνει 

αυτό με το ακατάσχετο και αυτό όμως, όπως σας είπε και ο συνάδελφος, είναι 

θέμα σχεδιασμού. Θα το δείτε. Τις οικονομικές σας δυνατότητες, για να 

μπορέσετε να ρολάρετε και να δουλέψετε, αν βγάλετε ένα καλό πακέτο να δείτε 

πώς θα το κάνετε εφόσον εφαρμοστεί το 130, με σχεδιασμό και 

προγραμματισμό.  

 Εγώ προς το παρόν δεν έχω κάτι άλλο. Να συνεχίσει και η συνάδελφος 

να ολοκληρώσει για τα ασφαλιστικά ταμεία και μετά έχουμε διάλογο. 

ΧΙΤΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα. Οι συνάδελφοι με έχουν καλύψει σε μέγιστο 

βαθμό. Θα κάνουμε μια επανάληψη, μια εμπέδωση, λίγο πρακτικά θα σας πω 

περισσότερο για τα ασφαλιστικά ταμεία τι περιλαμβάνει η ρύθμιση, λίγο για να 

ξέρετε πώς λειτουργεί, πώς πρέπει να μπείτε για να κάνετε την ρύθμιση, τι 

συνέπειες έχει σε περίπτωση απώλειας. Να τα δούμε λίγο πιο πρακτικά. 

 Λοιπόν, ο νόμος όπως προείπαν είναι ο 4611/2019. Αφορά ρύθμιση 

οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, φορολογική διοίκηση, ΟΤΑ. 

Υπάρχουν κάποιες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις μέσα, όπως θα πούμε και 

αργότερα για το βάσιμο λόγο απόλυσης και ας ξεκινήσουμε λίγο, πρώτον, για τα 

πρόσωπα που υπάγονται. 
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 Λοιπόν, ξεκινάμε. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, 

αγρότες, εργοδότες, υπόχρεοι επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών 

παροχών. Αυτά είναι τα πρόσωπα που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση. 

 Ως προς τα ασφαλιστικά ταμεία πάντοτε μιλάμε, οι οφειλές, ως προς το 

σκέλος των οφειλών, οι οφειλές που μπορούν να ενταχθούν είναι όσες έχουν 

δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2018. Οι οφειλές, όπως είπαν και οι συνάδελφοι πριν 

από λίγο, του 2019 θα πρέπει να εξοφλούνται σε κάθε περίπτωση και να χαθεί 

μία δόση δεν υπάρχει πρόβλημα, ωστόσο όταν βεβαιωθούν θα πρέπει να έχουν 

εξοφληθεί. Δηλαδή, όταν γίνει η βεβαίωση των οφειλών του 2019 θα πρέπει να 

έχετε εξοφλήσει το έτος ώστε να προχωρήσει κανονικά η ρύθμιση. Σε 

διαφορετική περίπτωση χάνετε τις δόσεις της ρύθμισης. Αυτό είναι ένα ευνοϊκό 

κομμάτι δηλαδή, δεν σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό να εξοφλείς μήνα μήνα τις 

εισφορές του '19. Σε περίπτωση που ένα μήνα δεν μπορέσεις να αποπληρώσεις 

σου δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσεις τον επόμενο μήνα. Μετά όμως από τη 

βεβαίωση των οφειλών του '19, που συνήθως γίνεται το επόμενο έτος, θα 

πρέπει να έχεις εξοφλήσει. 

 Επίσης, μπορούν να ενταχθούν οφειλές που βρίσκονται στον 

εξωδικαστικό μηχανισμό από άλλες ρυθμίσεις. Το πρόβλημα υπάρχει στη 

ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα, το Ν. 3869/2010. Οσοι έχουν υπαχθεί στο νόμο 

για τα υπερχρεωμένα τα φυσικά πρόσωπα, δεν μπορούν να ενταχθούν στη 

ρύθμιση. Εάν ωστόσο εκκρεμεί αίτημα για ένταξη στο νόμο αυτό, μπορούν να 

παραιτηθούν και να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. 

 Αυτές είναι όλες οι οφειλές που μπορούν να ενταχθούν.  

 Μετά, οι εκπτώσεις που προβλέπονται. Λοιπόν, στους ελεύθερους 

επαγγελματίες αυταπασχολούμενους, δίνεται η δυνατότητα για 85% κόψιμο 

στις προσαυξήσεις και στους τόκους. Στους αγρότες δίνεται 100% μείωση στους 

τόκους και τις προσαυξήσεις. Αντίθετα, στους εργοδότες δίνεται 100% έκπτωση 
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σε προσαυξήσεις και τόκους εφόσον όμως κάνουν εφάπαξ καταβολή των χρεών 

τους. Αυτό είναι για τους εργοδότες συγκεκριμένα μπορεί να δοθεί έκπτωση 

100% στους τόκους και τις προσαυξήσεις μόνον, εφόσον τις καταβάλλουν 

εφάπαξ, κάτι που δεν δίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτοί έχουν 

μόνον 85% έκπτωση στους τόκους και στις προσαυξήσεις.  

.........: Την έκπτωση την παίρνουν και στις 120;  

ΧΙΤΟΥ: Ναι, εφόσον μπεις, ακόμα και σε οποιοδήποτε αριθμό δόσεων και να 

μπεις έχεις μια έκπτωση 85% στους τόκους και στις προσαυξήσεις και 100% για 

τους αγρότες μόνον, για τον ΟΓΑ. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τις εκπτώσεις. 

 Η καταβολή των δόσεων γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

μήνα. Δίνεται ασφαλιστική ενημερότητα όπως είπατε διμηνιαία, κάθε δίμηνο 

δηλαδή πρέπει να ανανεώνεις την ασφαλιστική ενημερότητα. Το επιτόκιο το 

είπαν, είναι 5% στα ποσά της δόσης.  

 Η διάρκεια είναι μέχρι 30/9 μπορείτε να υπαχθείτε στη ρύθμιση, για τα 

ασφαλιστικά ταμεία είναι μέχρι 30/9. Μπορεί να δοθεί κάποια παράταση αλλά 

καλό θα ήταν να τα έχετε ρυθμίσει μέχρι τότε.  

 Η διαδικασία τώρα. Ξεκινάμε πρώτα από τον ΕΦΚΑ. Μπαίνετε στη σελίδα 

του ΕΦΚΑ, στους ασφαλισμένους, κάνετε ταυτοποίηση, σας βγάζει το ποσό της 

οφειλής και μετά εν συνεχεία μπαίνετε στη σελίδα του ΚΕΑΟ. Κάνει κάποιες 

μέρες για να επικοινωνήσει συνήθως, μπορεί να σας το βγάλει και κατευθείαν 

και από εκεί πλέον γίνεται η ολοκλήρωση του αιτήματος, στο ΚΕΑΟ. Αυτό ισχύει 

για τους ασφαλισμένους. Αντίθετα, για τους εργοδότες μπαίνετε μόνο στη 

σελίδα του ΚΕΑΟ για να ρυθμίσετε. Οι εργοδότες όχι για δικό τους, για εισφορές 

που έχουν απέναντι σε εργαζόμενους. Για τις εισφορές που χρωστούν στους 

εργαζόμενους. Αυτοί μπαίνουν μόνον στο ΚΕΑΟ, αυτή η κατηγορία και κάνει την 

αίτηση μόνον από το ΚΕΑΟ. Οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι, οι αυτοαπασχολούμενοι 
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και του ΤΕΒΕ μπαίνουν κανονικά πρώτα στον ΕΦΚΑ και μετά στο ΚΕΑΟ για να 

οριστικοποιήσουν την αίτηση. 

 Σε περίπτωση, τα είπαν και οι συνάδελφοι, απώλειας της ρύθμισης 

αναβιώνει η οφειλή. Βέβαια, αφαιρείται ό,τι έχετε καταβάλει μέχρι και σήμερα.  

 Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο ως 

προς το κομμάτι της ρύθμισης. Η χαμηλότερη δόση είναι 50 ευρώ για τους 

αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες και 30 ευρώ για τους 

αγρότες, τον ΟΓΑ. Και μέχρι 120 δόσεις, θα σας βγάλει το σύστημα να επιλέξετε 

το ποσό των δόσεων που θέλετε, θα σας δώσει κάποια επιλογή. Αυτά σε γενικές 

γραμμές. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για τη διαδικασία για τη 

ρύθμιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι;  

ΧΙΤΟΥ: Και για τους συνταξιούχους να πω ότι όσοι έχουν, εκκρεμούν αιτήματα 

συνταξιοδότησης μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, έχει βγει και σχετική 

εγκύκλιος,  6/6/19 εκδόθηκε και η εγκύκλιος για τους συνταξιούχους. Μπορούν 

να υπαχθούν και αυτοί στη ρύθμιση εφόσον τους έχει κοινοποιηθεί η οφειλή και 

δεν έχει περάσει η δίμηνη προθεσμία για την αποπληρωμή της. Υπάρχουν 

κάποιες λεπτομέρειες βέβαια εκεί, αν θέλει κάποιος μετά να αναλύσουμε κάτι 

που είναι σε συνταξιοδότηση να ρωτήσει. Αυτά. Αφορά δηλαδή και 

συνταξιούχους που χρωστούν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανακάκης. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

 Αν πληρωθεί εφάπαξ ... τι εκπτώσεις έχει;  

ΧΙΤΟΥ: Να πούμε και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είστε ελεύθερος 

επαγγελματίας ΤΕΒΕ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει εταιρεία.  
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ΧΙΤΟΥ: Λοιπόν, για τους εργαζόμενους θέλετε. Αρχικά να πούμε ότι υπάρχει και 

η δυνατότητα για τους ελεύθερους επαγγελματίες να επανυπολογίσουν και τη 

βασική οφειλή τους. Δηλαδή, δεν θα μετρήσουν οι εισφορές που έχετε δώσει 

στην κλίμακα που τις είχατε δώσει τότε, θα πάνε με την κατώτατη που ισχύει, 

δηλαδή του άγαμου μισθωτού άνω των 25 χρονών 586,08, δηλαδή πρακτικά 

περίπου στα 157 ευρώ ο μήνας θα είναι. Σαν να είχατε δώσει αυτή την εισφορά 

θα υπολογιστούν πλέον οι συντάξεις με τα συντάξιμα χρόνια από το 2002. 

Αφορά οφειλές που έχουν γεννηθεί από 1/1/02 έως 31/12/2006. Γι' αυτές τις 

οφειλές, όσοι έχουν οφειλές γι' αυτό το διάστημα, μπορεί να γίνει 

επανυπολογισμός και στη βασική οφειλή. Αυτό το επιλέγετε εσείς. Σας το 

βγάζει, σας βγάζει το ποσό με επανυπολογισμό και χωρίς. Βέβαια, αν μέσα στο 

διάστημα αυτό, 2002 έως 2016, έχετε πολλά χρόνια οφειλών θα μειωθεί 

αντίστοιχα και υπέρμετρα η σύνταξη. Δεν συμφέρει. Μόνο σε περιπτώσεις 

μικρής οφειλής, ένα δύο χρόνων, συμφέρει να κάνετε και επανυπολογισμό της 

βασικής οφειλής. Σας δίνει βέβαια τη δυνατότητα και σας δείχνει το ποσό. 

Δηλαδή εσείς επιλέγετε, βλέπετε ακριβώς ποιο είναι το ποσό με επανυπολογισμό 

και χωρίς, της βασικής οφειλής.  

 Τώρα για εσάς που μου είπατε εάν θα εξοφλήσετε... Πρώτα θα επιλέξετε, 

για τις εργοδοτικές, εάν καταβάλλετε εφάπαξ θα έχετε 100% έκπτωση στις 

προσαυξήσεις και στους τόκους μόνον. Η βασική οφειλή θα μείνει η ίδια. Θα 

είναι αυτή που θα έχετε δει στην πλατφόρμα, δεν θα υποστεί κάποια περαιτέρω 

μείωση.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Δηλαδή αν η βασική οφειλή είναι 30.000 και οι 

προσαυξήσεις σας είναι 15.000, τυχαία τα ποσά, από τη στιγμή που εσείς, 

δηλαδή 45.000 συνολικά, ή θα έχετε τη δυνατότητα να το προσαρμόσετε σε 

ρύθμιση ή αν επιλέξετε να καταβάλλετε εφάπαξ τα 30, διαγράφονται τελείως τα 
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υπόλοιπα 15 σε τόκους. Μέχρι εκεί, στους τόκους και στις προσαυξήσεις κάνει 

τα κουρέματα. Οχι στο βασικό κεφάλαιο.  

ΧΙΤΟΥ: Ναι. Στο βασικό μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες 

αυτοαπασχολούμενους και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μείωση της 

σύνταξης δηλαδή σε δεύτερο χρόνο.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Και αυτή η διαδικασία του επαναπροσδιορισμού ακούγεται 

πράγματι όπως είπαν και οι συνάδελφοι ελκυστική, αλλά δεν είναι. Δεν είναι... 

Είναι, αλλά πρέπει να το προσέξετε γιατί μπορείτε να μπείτε και να δείτε ότι 

έχετε μία οφειλή 50.000 ευρώ λέμε τώρα τρελά ποσά και τόκους άλλα 15-20, 

να μπείτε στη διαδικασία του επανυπολογισμού της εισφοράς με βάση αυτά που 

προβλέφθηκαν με το νόμο Κατρούγκαλου από 1/1/16, όπου εκεί πια τι ήρθε και 

είπε; Ανεξάρτητα αν είσαστε, ό,τι ταμείο είχατε, έρχεται και βάζει με βάση το 

εισόδημα τον κατώτατο μισθό μία εισφορά μίνιμουμ. Αυτή προσεγγίζεται στα 

160 ευρώ περίπου. Λοιπόν, αν επιλέξεις τον επανυπολογισμό με βάση τον 

καινούριο νόμο του Κατρούγκαλου, θα σου βγάλει ένα ποσό ωραιότατο, καμία 

σχέση με το 50+15=65 χιλιάρικα, γιατί σαφέστατα θα έχεις ζητήσει να 

επανυπολογίσεις σαν να ίσχυε ο νόμος Κατρούγκαλου και για τα χρόνια που 

όφειλες. Κι εκεί λοιπόν θα δεις από τη μία ένα ποσό 55 αρχικό και μπορεί να 

είναι 25 το άλλο, πολύ πιο μικρό. Είναι ελκυστικό μεν, αλλά αυτό αν το 

επιλέξετε θα κοπεί από συντάξιμα. Θα σε στείλει κατευθείαν στη σύνταξη των 

380 ευρώ. Και για κάποιους νέους επαγγελματίες που έχουν 2-3, 5 χρόνια στην 

πιάτσα να το πω απλά, μπορεί και να είναι, να τους συμφέρει. Για κάποιον ο 

οποίος έχει 20, 25 χρόνια ή είναι στο όριο της συνταξιοδότησης η άποψη η δική 

μου είναι, νομίζω θα συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι, ότι όσο ωραίο και να 

είναι το ποσό του επαναπροσδιορισμού δεν το αγγίζετε. Δεχθείτε αυτό που 

χρωστάτε και βάλτε το με το σχεδιασμό με το λογιστή σας σε όσες 
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περισσότερες δόσεις μπορείτε για να μπορέσετε να έχετε θεμελιωμένο 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα.  

 Και να συμπληρώσω λίγο στην ερώτηση που κάνατε, γι' αυτό που είπατε 

ότι είσαστε στα συντάξιμα και έχετε και εργοδοτικές, και κάποιες εργοδοτικές 

εισφορές. Οι ρυθμίσεις θα είναι ανεξάρτητες, θα τα ρυθμίσετε όλα. Και για τις 

εργοδοτικές που οφείλετε θα κάνετε ξεχωριστή ρύθμιση, δεν σας πετάει έξω, 

αυτό είναι το μεγάλο δέλεαρ τώρα, ότι δεν σας αποκλείει από τη διαδικασία πια 

να κάνετε όλες  τις ενέργειες για να συνταξιοδοτηθείτε. Απλώς, οι εργοδοτικές 

όταν θα βγει η σύνταξη θα παρακρατούνται, θα παρακρατείται κάποιο μέρος 

από τη σύνταξη.  

ΧΙΤΟΥ: Πολύ σωστά. Να συμπληρώσω κάτι τελευταίο.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Να το ξέρετε δηλαδή αυτό. Δεν σε πετάει έξω. Πάρε 

σύνταξη αλλά θα έρθει ανάλογα με τι οφείλεται να κρατάει ένα μέρος της 

σύνταξης προς αποπληρωμή των οφειλομένων. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΙΩΤΗΣ: Μέχρι και πριν βγει ο νόμος ο 4611, ειδικά στο κομμάτι του ΕΦΚΑ, 

ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ ΤΕΒΕ, πώς να το λέω  τέλος πάντων, ό,τι αφορούσε ΕΦΚΑ με το 

νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή τον 4387, για οφειλές από 1/1/17 και μετά δεν 

ρυθμιζότανε, το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή ρύθμιζες το παλιό το ΤΕΒΕ σε δόσεις, 

που εκεί σου έβγαζε κάποιες προσαυξήσεις, ο ΕΦΚΑ όμως που στην ουσία μπήκε 

από 1/1/17 δεν ρυθμιζότανε. Επρεπε να το πληρώσεις όλο για να έχεις 

ενημερότητα. 

 Ο συγκεκριμένος κύριος σίγουρα είχε κάνει, γιατί μιλάμε τώρα πριν τον 

4611, είχε κάνει τη ρύθμιση την παλιά που ρύθμιζε του ΤΕΒΕ τις οφειλές σε 12 

δόσεις, δεν ξέρω τι έκανε. Είναι πλησίον της σύνταξης; Το επιτόκιο είναι 

σταθερό, δεν αλλάζει.  
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ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Μήπως έχασε κάποιες δόσεις; Χάνοντας μπήκε το επιτόκιο, 

κεφαλαιοποιήθηκαν και το ξανάτρεξε και βγήκε παραπάνω; (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

ΧΙΤΟΥ: Θα το δούμε και θα σας πούμε.  

 Μόνο για το τέλος να συμπληρώσω κάτι, ότι για όσους απασχολεί για την 

βασική οφειλή εάν θα κάνουν επανυπολογισμό ή όχι, μπορούν σε δικηγόρο που 

ασχολείται με συνταξιοδοτικά, εργοδοτικά, να τους πει πόσο θα μειωθεί η 

σύνταξή τους. Δηλαδή μπορούν να πάνε να πάρουν μία γνώμη για το πόσο θα 

μειωθεί η σύνταξη σε περίπτωση που επανυπολογίσουν και τη βασική οφειλή. 

Υπάρχουν δηλαδή οι πίνακες και βγαίνουν τα ποσά για να δείτε τι σας συμφέρει. 

Να παίρνετε μία σύνταξη πολύ μικρότερη και για πόσα χρόνια. Οπότε, δείτε το 

αυτό αν θέλετε.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Επίσης, με το λογιστή σας, να πω κι ένα τελευταίο, με το 

λογιστή σας που θα κάτσετε να κάνετε, γιατί αυτό επιμένω  είναι ένα κομμάτι 

πραγματικά που έχει να κάνει με τον λογιστή σας, που ξέρει πολύ καλά και το 

πρόγραμμα και όλα όπως βγαίνει στην πλατφόρμα, δείχνει να δίνει κάποια 

δέλεαρ. Αν μπείτε στο πρόγραμμα, βγάλετε κάποιες δόσεις Χ με βάση τα 

κριτήριά σας, έρχεται ο νόμος και σου λέει, σου έβγαλε ένα πλάνο δόσεων 80 

για παράδειγμα στο φυσικό πρόσωπο, τώρα εντάξει είπαμε στην εταιρεία είναι 

αναγκαστικά 24, αλλά γι' αυτούς που μπορεί να εμπίπτουν στο μέχρι 120, σου 

βγάζει λοιπόν το πακετάκι. Αν εσύ βλέποντας το πακετάκι έχεις τη δυνατότητα 

να μειώσεις, χαρτογραφώντας την οικονομική σου δυνατότητα, να μειώσεις, να 

πεις δεν παίρνω τις 80, παίρνω 70, παίρνω το μισό, αντίστοιχα με ποσοστώσεις 

20%, 15%, 30%, 40%, το πάει αναλογικά, σου μειώνει αντίστοιχα και το ποσό 

των τόκων και προσαυξήσεων. Αλλά δεν καθόμαστε τώρα να σας πούμε τόσο 

εδώ τόσο εκεί, γιατί ο κάθε ένας από εσάς είναι περίπτωση ξεχωριστή και θέλει 
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πραγματικά να καθήσει κάτω με το λογιστή να δει τι βγαίνει, γιατί για μένα 

τελικά τα νούμερα είναι αυτά που πάντα καθορίζουν, έτσι;  

ΧΙΩΤΗΣ: Σας δίνει τη δυνατότητα το σύστημα με λίγα λόγια, να συμπληρώσω, 

και κάνετε την επιλογή που σας βολεύει ανάλογα με το cash flow του καθενός 

σας. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επέλεξα 80, το πάτησα και τελείωσε. Λες, με 70, 

με 50, έχει επιλογές το σύστημα και βλέπετε ανάλογα το ποσό που μπορείτε να 

δίνετε, γιατί όπως είπανε και οι συνάδελφοι πρέπει να δίνετε και τα τρέχοντα, 

πρέπει να δίνετε και τις ρυθμίσεις του ΙΚΑ και της Εφορίας. Οπότε, μην 

προτιμάτε τις μικρές δόσεις και ξαφνικά βρεθείτε στην δυσκολία μια φορά, δύο 

φορές, χάσετε τις δύο που λέμε τις δόσεις και τα τινάξετε όλα στον αέρα. Είναι 

αμαρτία γιατί θα επανατοκιστούν και ό,τι έχετε γλιτώσει μέχρι εκείνη την ώρα. 

ΧΙΤΟΥ: Επίσης μπορούν σε οποιοδήποτε στάδιο να κάνουν μετάπτωση  

σε μικρότερο αριθμό δόσεων ή να καταβάλλετε εφάπαξ το υπόλοιπο ποσό.  

ΧΙΩΤΗΣ: Εννοείται, ναι, ναι. Γενικά, ό,τι είναι ευεργετικό για σας είναι 

συνταγματικό δίκαιο απ' όσο γνωρίζω, να το τηρείτε εφόσον μπορείτε και έχετε 

λεφτά μέχρι και να αποπληρώσετε, κάποια στιγμή κερδίσατε ένα προπό ή μια 

μεγάλη δουλειά τέλος πάντων και μπορείτε να αποπληρώσετε όλη την οφειλή, 

πάλι θα ωφεληθείτε τόκων και προσαυξήσεων. Δεν χάνετε το δικαίωμα.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί) 

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Θεωρητικά όλα μπορούν να γίνουν. Είπα όμως κάτι. Οτι τα 

νούμερα είναι αυτά που θα σας καθοδηγήσουν τελικά, υπό την έννοια ότι 

μπορεί να ακούγεται ελκυστικό το έχω έκπτωση 85%, αν το δώσω εφάπαξ έχω 

100%, αλλά εάν δεν μπει κάτω χαρτί και μολυβάκι τι έχω εδώ, τι έχω εκεί, 

εισοδηματικά κριτήρια, δυνατότητες εκπτωτικές και τι μου βγάζει αυτό σε 

σούμα, δεν υπάρχει συνταγή, να σας πω κάντε το. Θα το δείτε στην πράξη, 

δηλαδή επί χάρτου τι βγαίνει και εκεί εάν συμφέρει, βεβαίως.  
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ΧΙΤΟΥ: Η δυνατότητα υπάρχει από προηγούμενη οφειλή να μπείτε στη νέα 

ρύθμιση. Χάνετε βέβαια ό,τι διευκόλυνση σας είχε παράσχει η προηγούμενη 

ρύθμιση, αλλά θα μπείτε για το υπόλοιπο οφειλόμενο. Θα έχει αποπληρωθεί το 

μέρος που έχετε πληρώσει.  

ΧΙΩΤΗΣ: Γιατί όταν κάνατε και τη ρύθμιση για τις 100, πάλι γλιτώσατε κάποια 

λεφτά. Οπότε, χαλώντας το θα επανέλθει ένα κομμάτι, οπότε... 

ΧΙΤΟΥ: Οχι, δεν αναβιώνει. Απλά το υπόλοιπο μπαίνει στη νέα ρύθμιση 

χάνοντας τις διευκολύνσεις.  

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

"Βάσιμος λόγος απόλυσης". 

Σχετική ενημέρωση από τους: Αναστασία Χίτου, ειδική σύμβουλο του 

Β.Ε.Π και δικηγόρων Αθηνών και Μάριο Χιώτη, σύμβουλο του Β.Ε.Π. 

και φοροτεχνικό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πούμε κάτι για τις απολύσεις;  

ΧΙΤΟΥ: Συνοπτικά κι εδώ. Να σας πούμε ότι στο νέο νόμο, στον ίδιο δηλαδή, 

τον 4611/2019, εισάγεται πλέον και ο βάσιμος λόγος απόλυσης όπως τον 

έχουμε ονομάσει, στο άρθρο 48. Είναι με βάση τον ευρωπαϊκό χάρτη, μισό 

λεπτάκι να το  βρω να σας το διαβάσω ακριβώς. Είχε κυρωθεί με το Ν. 

4359/2016 και κυρώθηκε ο αναθεωρημένος ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης που 

έχει ψηφιστεί στις 3 Μαϊου του 1996 στο Στρασβούργο, δηλαδή στην Ευρώπη 

έχει εφαρμοστεί εδώ και αρκετά χρόνια ο βάσιμος λόγος απόλυσης για την 

εργασία αορίστου χρόνου.  
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 Αυτό πλέον βάζει ένα ακόμα τυπικό κριτήριο ως προς την απόλυση πέρα 

από τον έγγραφο τύπο, από την καταβολή της αποζημίωσης υποχρεώνει τον 

εργοδότη να εγγράψει και ένα λόγο για την απόλυση στην Εργάνη. Προς το 

παρόν δεν έχουμε δει πρακτικά πώς λειτουργεί αυτό, ωστόσο για αρχή 

θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται απλή αναφορά ενός λόγου. Σε περίπτωση 

όμως που κληθεί να το αποδείξει, πλέον το βάρος απόδειξης πέφτει στον 

εργοδότη. Σε περίπτωση δηλαδή που ο εργαζόμενος θελήσει δικαστικά να 

επανέλθει στην εργασία πρέπει ο εργοδότης πλέον να έχει στα χέρια του κάποια 

όπλα για να αποδείξει είτε δυσλειτουργία της επιχείρησης είτε ανεπάρκεια του 

εργαζομένου και αυτό θα πρέπει ήδη να έχει γίνει, δηλαδή πριν από την 

απόλυση πλέον. Θα πρέπει να οργανώνεται ο εργοδότης και δεν θα μπορεί 

χωρίς κάποιο λόγο να απολύσει τον εργαζόμενο. 

 Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε μία αποζημίωση, επανόρθωση όπως 

λέγεται πλέον στην Ευρώπη, του εργαζομένου που απολύεται χωρίς βάσιμο 

λόγο, δηλαδή πέρα από την τυπική αποζημίωση μπορεί να δοθεί και ένα 

επιπλέον ποσόν από το δικαστήριο. Η συνδρομή του βάσιμου λόγου δημιουργεί 

πλέον ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, έχει και θετικό και αρνητικό αντίκτυπο και 

για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Ο εργαζόμενος υπάρχει πλέον η 

πιθανότητα να στιγματιστεί εάν ο λόγος απόλυσης είναι η ανεπάρκεια, η κακή 

απόδοση. Αυτό θα είναι πλέον γραμμένο. Θα μπορεί να στιγματιστεί σε μία 

επόμενη δουλειά του. Από την άλλη πλευρά ο εργοδότης θα πρέπει να έχει 

αιτιολογήσει, θα πρέπει να έχει προειδοποιήσει τον εργαζόμενο με κάποιο τρόπο 

πριν από την απόλυση. Επομένως, βλέπουμε λίγο ότι θα δημιουργήσει ένα νέο 

καθεστώς και θα οδηγήσει και σε περισσότερες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 

που δεν απαιτούν το σπουδαίο λόγο και την καταγγελία της σύμβασης με 

σπουδαίο λόγο, οπότε θα πάμε σε ένα μοτίβο που ισχύει και στο εξωτερικό. 

Ορισμένου χρόνου εργαζόμενοι που μετά τη λήξη της σύμβασης αποχωρούν.  
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 Αυτά σε γενικές γραμμές. Θα δούμε και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη 

και στην Ελλάδα μέσω των δικαστηρίων. Και στο προηγούμενο και μέχρι τώρα 

στην Ελλάδα υπήρχε η δυνατότητα να προσφύγει ο εργαζόμενος στα 

δικαστήρια και με το 281 καταχρηστική άσκηση, μπορούσε να διεκδικήσει την 

επιστροφή του στην εργασία, ωστόσο έπρεπε να το αποδείξει ο ίδιος ο 

εργαζόμενος. Πλέον θα πρέπει ο εργοδότης, μετατίθεται το βάρος απόδειξης 

στον εργοδότη. Υπήρχαν δηλαδή και πριν, υπήρχε μια προστασία του 

εργαζομένου, τώρα προσπαθούν να την ενισχύσουν. (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου) 

 Αναλόγως τι σχέση εργασίας έχετε. Αορίστου ή ορισμένου; Θα το 

αιτιολογεί με αυτό τον τρόπο. Πρακτικά δεν αλλάζουν και πάρα πολλά ακόμη, 

μέχρι να το δούμε στη δικαστηριακή πράξη, να δούμε πώς θα αποφαίνονται τα 

δικαστήρια. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Προφανώς θα βγουν και εγκύκλιοι που θα ερμηνεύουν και ειδικότερα 

ζητήματα, γιατί δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι κάτω από το ίδιο εργασιακό 

καθεστώς. Θα βγουν και εγκύκλιοι που θα ερμηνεύουν και θα εξειδικεύουν και 

τα δικαστήρια θα πάρουν αποφάσεις αντίστοιχες και θα δούμε πώς το 

εφαρμόζουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύει για όλες τις συμβάσεις αορίστου 

χρόνου εργασίας.  

 Θα θέλατε κάτι άλλο να ρωτήσετε;  

ΧΙΩΤΗΣ: Επειδή προσπαθούμε κι εμείς οι φοροτεχνικοί να δούμε το τεχνικό 

θέμα του βάσιμου λόγου απόλυσης, όπως σωστά είπε η κα Χίτου, είναι καλό 

ειδικά και για εργαζόμενους οι οποίοι είναι, εντός εισαγωγικών, λυπάμαι για την 

έκφραση, "προβληματικοί", δηλαδή από την αρχή δημιουργούν προβλήματα με 

την επιχείρηση και κακώς η επιχείρηση δεν έχει προχωρήσει σε μία κίνηση 

απέναντί του και τον κρατάει για πολλούς χ,ψ λόγους και φτάνει κάποια στιγμή 

που λέμε ο κόμπος στο χτένι, για να μην τον καταδικάσετε στις μετέπειτα 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

32 

εργασίες του και να γράψετε ότι έχει πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων, οπότε 

όποιος θα μπαίνει μετά στο Εργάνη θα το βλέπει και με αυτό τον τρόπο θα 

έχετε μια κόντρα για τον εργαζόμενο, μπορείτε, σας δίνει το δικαίωμα το 

σύστημα εκεί που είναι, υπάρχει ένα νταμάκι που λέγεται "παρατηρήσεις", να 

γράφει ο φοροτεχνικός σας υπάρχει βάσιμος λόγος απόλυσης και μετά όμως να 

υπογράφετε ένα έγγραφο μαζί του, ξεχωριστά με τον εργαζόμενο, το οποίο θα 

το έχετε προς επίδειξη για όποια χρήση απαιτηθεί στο μέλλον. Δηλαδή εκεί θα 

συμφωνήσετε από το έχω οικονομικό...  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Πώς θα το κάνουμε αυτό όμως όταν ο εργαζόμενος πολλές φορές 

απολύεται και δεν έρχεται καν να υπογράψει την απόλυσή του;  

ΧΙΩΤΗΣ: Εχετε τον δικαστικό επιμελητή. Τα προβλέπει ο νόμος. Δυστυχώς, 

είναι κοστολόγιο μεγαλύτερο αλλά ο νόμος τα προβλέπει όλα. Δυστυχώς, αυτό 

προσπαθώ να σας πω, εάν ο εργαζόμενος είναι εντός εισαγωγικών και λίγο 

"προβληματικός", αλλά αυτό όπως είπε και σωστά η κα Χίτου, υπήρχε και πριν. 

Δηλαδή και πριν ο εργαζόμενος θα μπορούσε να προσβάλει την καταγγελία και 

να πει με κάθε επιφύλαξη π.χ. και να προχωρήσει νομικά. Απλά τώρα του δίνει 

ένα κίνητρο παραπάνω, γι' αυτό πολύ σωστά πρέπει να περιμένουμε δικαστικές 

αντιδράσεις τι θα γίνει, γιατί δυστυχώς εδώ όλοι οι νόμοι, καλώς ή κακώς, είναι 

υπέρ των εργαζομένων και για τον εργοδότη τίποτα. Δυστυχώς. Μέχρι και 

οικειοθελή αποχώρηση, όπως ξέρετε πια, αν δεν βάλει υπογραφή πάλι δεν 

ισχύει, έτσι;  

 Λοιπόν, μεγάλη προσοχή γιατί το εργατικό κομμάτι είναι πολύ πολύ 

σοβαρό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, να δώσουμε λιγάκι συγχαρητήρια στην Αντωνία την 

Καρακατσάνη, η οποία εκλέχθηκε με το συνδυασμό του Μώραλη, μας έφερε 

κάποια γλυκά. Είναι καινούρια δημοτική σύμβουλος στον Πειραιά, είναι μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας. Να της ευχηθούμε καλή 
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πορεία και να είναι και ο συνδετήριος κρίκος του Επιμελητηρίου μας με το Δήμο 

Πειραιά.  

 Θέλεις λίγο το λόγο, Αντωνία; Θέλεις να πεις κάτι; Ελα να συνηθίζεις.  

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ: Το μόνο που θέλω να πω δημόσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ 

για τη στήριξή σας, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλα τα μέλη μαζί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε, λοιπόν. Ο κ. Χιώτης έχει πάλι το λόγο.  

ΧΙΩΤΗΣ: Να σας πω και κάτι άλλο πολύ σοβαρό που έφερε ο 4611 για όλους 

τους επιχειρηματίες. Είναι το λεγόμενο Βιβλίο Αδειών, που ξέραμε ότι μέχρι 

τώρα πολύ ωραία με τον λογιστή το φτιάχνατε, το μαγειρεύατε μέχρι και τον 

Γενάρη του επόμενου χρόνου. Με τον 4611 το Βιβλίο Αδειών πρέπει να 

ενημερώνεται μία ώρα στη χειρότερη περίπτωση πριν φύγει ο εργαζόμενος με 

άδεια. Προσέξτε το, είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί συνήθως και οι μικρές 

βιοτεχνίες και οι επιχειρήσεις που είναι μέλη πολλά στο Επιμελητήριό μας, τι 

κάνουν; Γράφουν κάποιες ημερομηνίες, ανάλογα πότε έχουμε το κεσάτι, 

ανάλογα πότε δεν έχουμε δουλειά και φτιάχνουμε μέχρι τον Γενάρη του 

επόμενου χρόνου το βιβλίο αδειών. Τώρα εάν μπει μέσα ο έλεγχος και δεν είναι 

ενημερωμένο το βιβλίο αδειών και τσακώσει εργαζόμενο που τον έχετε δηλώσει 

και καλά με άδεια να δουλεύει μέσα, έχετε την ίδια παράβαση σαν την 

παράβαση που υπάρχει μέχρι και σήμερα για την αλλαγή ωραρίου. Δηλαδή 

δήλωσα έναν εργαζόμενο ότι δουλεύει σήμερα το πρωί, ενώ κανονικά τον 

πιάσαμε το απόγευμα. Προσέχτε το πολύ σοβαρά το βιβλίο αδειών, έτσι; 

Μιλήστε με τους λογιστές σας και κάντε ένα πλάνο αδειών και με το προσωπικό 

σας, να το ανακοινώσετε στο λογιστή σας και από εκεί και πέρα εάν προκύψει 

κάποια αλλαγή ενημερώνετε αμέσως το λογιστή σας να ανεβάσει στο Εργάνη το 

σωστό βιβλίο αδειών.  

 Προσέξτε το, είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνον ο βασικός λόγος 

απόλυσης, είναι και το βιβλίο αδειών σοβαρό.  
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 Αυτά, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Οταν ένας εργαζόμενος, προφανώς θέλεις να μιλήσεις για το θέμα της 

βραχυχρόνιας άδειας, το άνευ αποδοχών. Ποτέ δεν δηλώνουμε άδεια άνευ 

αποδοχών σε εργαζόμενο εάν δεν έχει εξαντλήσει την κανονική του άδεια ο 

εργαζόμενος. Κανόνας. Μην διανοηθείτε δηλαδή να του δώσετε άδεια άνευ 

αποδοχών για να γλιτώσετε το ένσημο και το ημερομίσθιο, τέλος πάντων την 

αναλογία, εάν δεν έχει εξαντλήσει την κανονική του άδεια. Πρώτα εξαντλούμε 

την κανονική άδεια και μετά δίνουμε και με τη συναίνεσή του άδεια άνευ 

αποδοχών. Εξάλλου, τα κεσάτια που ξέραμε όπως για κάποιες 

υποδηματοβιομηχανίες, το 'να τ' άλλο κ.λπ., δεν υπάρχουν. Ολα είναι ό,τι 

γράφουν τα βιβλία. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άψογη 

ενημέρωση που κάνατε και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους 

ανθρώπους που ήρθαν στο κάλεσμά μας. Εμείς θα κάνουμε πάλι στη Σαλαμίνα 

μια τέτοια εκδήλωση αντίστοιχη. Εδώ θα συνεννοηθούμε με τον Πρόεδρο του 

Εμπορικού Συλλόγου να κλείσουμε την ημερομηνία. Και αν κάποιος άλλος θέλει, 

κάποιο σωματείο θέλει κάποια πιο εξειδικευμένη ενημέρωση, πάλι εδώ και ο 

Μάριος και οι δικηγόροι και από τον Δικηγορικό Σύλλογο είναι δίπλα σας να σας 

βοηθήσουν.  

 Αρα, εμείς συνεχίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, σας ευχαριστούμε πάρα 

πολύ.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Κι εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να 'στε καλά, καλή 

συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους.  

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, να σας γνωρίσουμε ένα δημοσιογράφο που 

προσλάβαμε, συνεργαστήκαμε, δηλαδή κάναμε μια συνεργασία μαζί του. Είναι ο 
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Χάρης ο Λαζαρόπουλος, ένας άνθρωπος που είναι της αγοράς, είναι 

δημοσιογράφος της αγοράς. Απλώς, εμείς ως Διοικητική Επιτροπή κάναμε τη 

συνεργασία μαζί του, απλώς σας τον παρουσιάζουμε και στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Θα είναι ένας άνθρωπος που θα εκφράζει τη θέση του 

Επιμελητηρίου μας προς τα έξω, να έχουμε καλύτερη εξωστρέφεια, γιατί 

κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουμε τον τρόπο και ιδιαίτερα να τα 

προβάλλουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι της πιάτσας και της αγοράς και δεν 

πολυβγαίνουμε προς τα μέσα κι όλα αυτά. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή 

τόσο πολύ. Πήραμε γι' αυτό κάποιον ειδικό να έχει το  Επιμελητήριό μας μια 

εξωστρέφεια και να βγάζουμε τουλάχιστον αυτό που κάνουμε, τις θέσεις μας και 

αυτό που πιστεύουμε και κάνουμε.  

 Χάρη, ένα μικρό χαιρετισμό, να σε γνωρίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Χάρης Λαζαρόπουλος, είμαι 

δημοσιογράφος από τη δεκαετία του '90, έχω περάσει από διάφορα πόστα και 

από όλα τα μέσα, εννοώ γραφεία τύπου, διεύθυνση ενημέρωσης, εφημερίδες, 

ραδιόφωνα, περιοδικά, τηλεόραση, διαδίκτυο.  

 Είναι τιμή μου που βρίσκομαι μαζί με τον Πρόεδρο, τον κ. Μιχάλαρο. 

Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, το οποίο 

έχει μακρά ιστορία και εκφράζει ένα κομμάτι δυνατό της αγοράς, που είναι η 

ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας πρώτα απ' όλα και είναι το κομμάτι των 

υγιών επιχειρήσεων που έχουν αντέξει στην κρίση. 

 Στόχος μου είναι να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στην 

εξωστρέφεια και στην προβολή και στην επικοινωνία του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά αλλά και των επιχειρήσεων. Είμαι στη διάθεση του 

Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων σας ούτως ώστε με όποιον 

τρόπο περνάει από το χέρι μου να σας βοηθήσω και να είμαι κοντά σας.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ' ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλορίζικος, ευχαριστούμε 

πάρα πολύ. 

ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι τον Χάρη; Οκέι, Χάρη, 

ευχαριστούμε πολύ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Εφαρμογή του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70Α', άρθρο 238:"Λύση αστικών 

εταιρειών των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ενωσης 

Επιμελητηρίων και ρύθμιση θεμάτων προσωπικού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς κάναμε μία Αναπτυξιακή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν 

προλάβαμε να τη χαρούμε πολύ, δεν πρόλαβε να κάνει πολλά πράγματα, 

αποφάσισε το καινούριο νομοσχέδιο και καταργεί και λύει τις αστικές μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες που είχαν τα Επιμελητήρια και αυτή τη στιγμή είμαστε 

υποχρεωμένοι να πάρουμε μία απόφαση σαν Δ.Σ. να λύσουμε την εταιρεία αυτή 

και ό,τι έσοδα, οτιδήποτε έχει να ξαναέρθουν πάλι στο Επιμελητήριό μας και 

ταυτόχρονα το προσωπικό που είχαμε, τα δύο άτομα, οι δύο κοπέλες, να 

ενταχθούν με ένα νόμο και εάν υπάρχει η δυνατότητα και εάν έχουν τις 

προϋποθέσεις να έρθουν στο δυναμικό του Επιμελητηρίου μας, στο στελεχιακό 

δυναμικό του Επιμελητηρίου μας. Ετσι κι αλλιώς ήταν στο στελεχιακό δυναμικό 

του Επιμελητηρίου μας αλλά τώρα να γίνει αυτή η μεταβολή.  

 Ο διευθυντής έχει το λόγο να σας ενημερώσει με περισσότερη 

λεπτομέρεια.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Η ουσία, τέλος πάντων, της τοποθέτησης είναι αυτή που είπε ο 

Πρόεδρος. Με το νόμο που ψηφίστηκε το 2017 σταμάτησε η χρηματοδότηση 

των αστικών εταιρειών από τα Επιμελητήρια, σταματάει μάλλον στις 30/6/2019. 

Αυτό δυσκολεύει πλέον να υπάρχουν αστικές εταιρείες στα Επιμελητήρια. 

Βεβαίως ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει, δεν ξέρεις τώρα με την αλλαγή της 

κυβέρνησης τι ακριβώς θα προκύψει, τι ακριβώς σκέπτονται να κάνουν με τις 

αστικές εταιρείες αλλά για την παρούσα κατάσταση είμαστε υποχρεωμένοι να 

διακόψουμε, να βάλουμε την εταιρεία σε λύση και εκκαθάριση το προσεχές 

διάστημα και να μεταφέρουμε προσωπικό και πόρους από την αστική εταιρεία 

πάλι στο Επιμελητήριο.  

 Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο ουσιαστικά πρέπει να αποφασίσει αυτή 

τη διαδικασία, για να μπορέσουμε τις επόμενες μέρες να κάνουμε όλες τις 

διαδικασίες που χρειάζονται εμείς για να υποβάλλουμε τα χαρτιά να πάμε σε 

λύση και εκκαθάριση, να στείλουμε στο Υπουργείο, να βγάλει υπουργική 

απόφαση ο Υπουργός που θα μεταφέρει το προσωπικό σε οργανικές ή 

προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται στα Επιμελητήρια. 

 Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Αυτή είναι η διαδικασία που 

είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Εγώ θα έλεγα και ίσως δεν το είπα και στη 

Διοικητική Επιτροπή, κ. Πρόεδρε, και ίσως δεν το είπα και στη Διοικητική 

Επιτροπή που κάναμε, να πάρουμε μία απόφαση λύσης της εταιρείας όπως 

έχουμε πει, αλλά να πάρουμε και μία απόφαση γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί 

στο μέλλον, σύστασης μιας νέας εταιρείας όπως έχουν κάνει κι άλλα 

Επιμελητήρια. Δεν ξέρω, αυτό ας το δούμε. Δεν το συζητήσαμε. Επειδή έχουν 

κάνει κι άλλα Επιμελητήρια σ' αυτή τη διαδικασία, χωρίς να πούμε σήμερα ούτε 

τι προσωπικό, ούτε προσωπικό ούτε πόρους πώς θα έχει, αυτό να το έχουμε ως 

παρακαταθήκη μήπως στο επόμενο διάστημα αλλάξουν κάποια πράγματα με τη 
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νομοθεσία και μπορεί να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε άλλα θέματα που 

μπορεί να προκύψουν.  

 Πάντως, σε ό,τι αφορά το κέντρο που έχουμε δημιουργήσει εμείς, το 

ΚΕΠΑ, θα πρέπει ουσιαστικά να το λύσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ....πώς θα κάνουμε το άλλο. Υπάρχει τρόπος;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, επιτρέπει ακόμη ο νόμος μέχρι 30/6 και γι' αυτό το θέτω. Μέχρι 

30/6 επιτρέπει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ποιο είναι το νόημα να λύσουμε αυτό και να κάνουμε 

καινούριο. Αυτό θέλω να καταλάβω.  

 ............ (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Η περιουσία της εταιρείας και οι υποχρεώσεις και τα προγράμματα 

που έχει αναλάβει η εταιρεία, γιατί πήρε κάποια προγράμματα να υλοποιήσει, 

όλα αυτά θα περάσουν στο Επιμελητήριο και θα υλοποιηθούν από το 

Επιμελητήριο. Ολοι οι πόροι δηλαδή και το προσωπικό. Και τα χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι λύεται και να δούμε με το 

νόμο αν μπορούμε να απορροφήσουμε τα παιδιά, να έρθουν στο Επιμελητήριο. 

Η μεταφορά του προσωπικού να γίνει μέσα σε νόμιμα πλαίσια.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, ακριβώς. Εχουμε σύμφωνη γνώμη λοιπόν του Διοικητικού 

Συμβουλίου για λύση και εκκαθάριση της εταιρείας και να ξεκινήσουμε τις 

διαδικασίες μεταφοράς του προσωπικού στο Επιμελητήριο. Εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να διαβάσω στο Διοικητικό Συμβούλιο την εισήγηση 

της υπηρεσίας:  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, μετά την ενημέρωση και συζήτηση του θέματος που έγινε 

στην Διοικητική Επιτροπή και την σχετική απόφασή της, θέτει υπόψη των 
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μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το άρθρο 238 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 

70/Α/7-5-2019), σύμφωνα με το οποίο τα Επιμελητήρια έχουν τη δυνατότητα, 

μετά από απόφαση του ΔΣ, να προχωρήσουν στη λύση και εκκαθάριση των 

αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών τους που υφίστανται κατά τη δημοσίευση 

του νόμου αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις και 

δικαιώματά τους και να μεταφέρουν το υφιστάμενο προσωπικό των εταιρειών 

αυτών στο Επιμελητήριο εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το 

παραπάνω άρθρο και εντός της προθεσμίας που ορίζει. 

Εδώ σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 7 του Ν.4497/2017 η 

χρηματοδότηση των εταιρειών αυτών σταματά στις 30-6-2019. 

 

Τα Επιμελητήρια μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, να 

αναλάβουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αστικών τους εταιρειών, που 

έχουν συσταθεί πριν την δημοσίευση του νόμου 4497/2017, δηλαδή πριν την 

13 Νοεμβρίου 2017, οι οποίες αστικές εταιρείες λύονται και τίθενται σε 

εκκαθάριση.  

Μετά την απόφαση της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, το Διοικητικό 

Συμβούλιο διατυπώνει την γνώμη του προς τον Υπουργό Οικονομίας και 

Ανάπτυξης περί της μεταφοράς του πάσης φύσεως προσωπικού των αστικών 

αυτών εταιρειών, που έχει προσληφθεί μέχρι τη δημοσίευση του Ν 4497/2017 

(δηλαδή μέχρι την 13 Νοεμβρίου 2017) στο Επιμελητήριο με την ίδια σχέση 

εργασίας (που είχαν στις αστικές εταιρείες) και αν πρόκειται για προσωπικό με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το μεταφερόμενο 

προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με το 

νόμο 4610/2019, αντίστοιχες με τα τυπικά προσόντα που κατέχει.  

Η μεταφορά θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και το 
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προσωπικό μεταφέρεται, είτε με την ίδια σχέση εργασίας, είτε σε 

προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον οι μεταφερόμενοι είναι συμβασιούχοι εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Η όλη διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την 

δημοσίευση του Νόμου 4610/2019, δηλαδή μέχρι την 6-11-2019, ενώ εντός 

τριών μηνών από σήμερα το Επιμελητήριό μας οφείλει να τροποποιήσει τον 

Οργανισμό Λειτουργίας του και να τον  προσαρμόσει στις αρμοδιότητες, που 

αναλαμβάνει από τις λυόμενες αστικές εταιρείες. 

 

Το ΒΕΠ έχει εν ενεργεία μόνο μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία το «ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Κ.ΕΠ.Α.ΒΕΠ Α.Μ.Κ.Ε.), η 

οποία ιδρύθηκε στις 14-6-2017 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 19-6-2017 

με αριθμό 142931208000. 

 

Η εταιρεία, μας παρουσιάζει την σημερινή κατάστασή της όσον αφορά τις 

υποχρεώσεις, τα δικαιώματά της, την ταμειακή κατάσταση και το υφιστάμενο 

προσωπικό της, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφό της. 

 

Επίσης το Δ.Σ. ενημερώνεται από τις υπηρεσίες του, ότι στον προϋπολογισμό 

του τρέχοντος έτους του Επιμελητηρίου υπάρχει πρόβλεψη και επάρκεια 

κονδυλίων για πρόσθετο προσωπικό με δέσμευση των σχετικών πιστώσεων. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και την διαλογική συζήτηση που έγινε, το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά έχοντας υπόψη: 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  
 

  41 

1) το άρθρο 238 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019), 

2) το καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία 

«ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

διακριτικό τίτλο «Κ.ΕΠ.Α.ΒΕΠ Α.Μ.Κ.Ε.» 

3) την ενημέρωση που έγινε από το ΔΣ της παραπάνω εταιρείας,  

4) το ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου σχετικά με 

την κάλυψη των προϋποθέσεων του άρθρου 238 του Ν.4610/2019 και την 

ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό τρέχουσας χρήσης και 

5) την από 10-6-2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 

επιμελητηρίου για τον εν λόγω θέμα, 

ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει: 

α)την λύση και θέση σε εκκαθάριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 

με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Κ.ΕΠ.Α.ΒΕΠ Α.Μ.Κ.Ε.». Ορίζει ως εκκαθαριστές 

της αυτούς που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας, ήτοι τον Πρόεδρο και 

τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 

β) αναλαμβάνει τις πάσης φύσεως αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και δικαιώματα 

της εταιρείας από την λύση και εκκαθάρισή της, 

γ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του Οργανισμού 

Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου ενσωματώνοντας σε αυτό τις αρμοδιότητες που 

αναλαμβάνει από την λύση της παραπάνω εταιρείας και δεν τις προβλέπει η 

σχετική περί Επιμελητηρίων νομοθεσία (Ν.4497/2017),  

δ) μεταφέρει το ακόλουθο προσωπικό της λυμένης εταιρείας στο Επιμελητήριο 

σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση,  
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ε) εκφράζει την γνώμη του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 

(σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 238 του Νόμου 4610/2019), για την 

μεταφορά του κάτωθι προσωπικού της παραπάνω αστικής μη κερδοσκοπικής 

εταιρείας , το οποίο έχει δικαίωμα να υπαχθεί στην ρύθμιση του άρθρου 238 

του Νόμου 4610/2019 (ήτοι, που έχει προσληφθεί μέχρι την 13-11-2017) με 

την ίδια σχέση εργασίας στο Επιμελητήριο, καθώς και για τη σύσταση 

προσωποπαγούς θέσης ΙΔΑΧ ως εξής : μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ του Κλάδου 

Διοικητικού:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ, ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ 

1. Μαρόλια Παρασκευή Κωνσταντίνος ΔΕ / Διοικητικός 

 

Το προσωπικό που δεν εντάσσεται στις διατάξεις του παραπάνω νόμου θα 

παραμείνει έως το πέρας της εκκαθάρισης της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Κ.ΕΠ.Α. ΒΕΠ Α.Μ.Κ.Ε.). 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα θα σας κάνει και ο Γενικός Γραμματέας μια ενημέρωση το τι 

δράσεις κάναμε αυτό το διάστημα, παρ' όλο που ήταν μια προεκλογική περίοδος 

και είχαμε και πάρα πολλούς υποψηφίους και τους δίνουμε συγχαρητήρια παρ' 

όλο το αποτέλεσμα όπως είπαμε για την Αντωνία που εκλέχθηκε, υπήρχαν και 

άλλοι υποψήφιοι, όπως ήταν και ο διευθυντής μας υποψήφιος Δήμαρχος στην 

Αγία Βαρβάρα και πήγε κι αυτός πάρα πολύ καλά, συγχαρητήρια Μιχάλη. Και 

άλλοι σύμβουλοί μας ήταν υποψήφιοι, όπως ο κ. Παπαμανώλης, ο κ. 

Ματθιουδάκης ο Γενικός Γραμματέας, η κα Περηφάνου, είχαμε αρκετούς 

υποψήφιους. Το Επίμελητήριό μας είχε καλή παρουσία στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ας μην έχουν εκλεγεί θα συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις των 

Δήμων και σε όλες τις διαδικασίες. Υπάρχει πεδίο λαμπρό για καλή συνεργασία 

του Επιμελητηρίου μας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση είναι το πρώτο κύτταρο της δημοκρατίας και εμείς είμαστε ένα 

δυνατό κύτταρο της επιχειρηματικότητας και σήμερα μετά από όλα αυτά που 

έχει περάσει η χώρα μας η επιχειρηματικότητα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

πρέπει να πηγαίνουν μαζί για το καλό της χώρας μας και της οικονομίας μας και 

γενικά για το καλό αυτό που λέμε ακριβώς του τόπου μας.  

 Αρα, λοιπόν, Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί και Επιμελητήρια, χέρι χέρι να 

προχωρήσουμε, χωρίς τον Καρατζαφέρη, όμως.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας και από εμένα. Θα μου επιτρέψετε από το 

βήμα του Επιμελητηρίου να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην συνυποψήφιά 

μου, την αγαπημένη μου Αντωνία, ήμασταν μαζί με τον Πειραιά Νικητή. Εκανε 
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έναν τίμιο αγώνα, έναν ειλικρινή αγώνα, την είδα, την έζησα. Θερμά 

συγχαρητήρια για την εκλογή σου από την ψυχή μου. Να ξέρεις ότι και σαν 

Επιμελητήριο αλλά και σαν Θοδωρής, σαν φίλος σου θα είμαι δίπλα σου σε ό,τι 

χρειαστείς, έτσι;  

 Συνεχίζουμε. Για τις ενέργειες που κάναμε από τις 13/5/2019 έως και 

σήμερα.  

 Ο Πρόεδρός μας ο κ. Μιχαλάρος παρέστη και απεύθυνε χαιρετισμό στην 

ημερίδα της Ενωσης Καταστηματαρχών Κατασκευαστών Αλουμινίου και Σιδήρου 

Νικαίας, το γνωστό ΕΝΚΚΑΣ, που είναι πρόεδρος ο κ. Παγιάτης, και τελούσε υπό 

την αιγίδα του Επιμελητηρίου μας, τη Δευτέρα 20 Μαϊου, στις 5 η ώρα, στο 

Πνευματικό Κέντρο "Μελίνα Μερκούρη" στον Κορυδαλλό. Ενα αυτό. 

 Ενα δεύτερο, ότι τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, Τετάρτη 29 Μαϊου, 

υποδεχθήκανε τον υποψήφιο Δήμαρχο του Πειραιά, τον κ. Νίκο Βλαχάκο. 

Δυστυχώς, εγώ είχα μια ανειλημμένη υποχρέωση, δεν μπορούσα να παρίσταμαι. 

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν τα προβλήματα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στους κλάδους της βιοτεχνίας στη λειτουργία τους και στον ιστό 

της πόλης.  

 Το τρίτο είναι η διοργάνωση της εκδήλωσης σε συνεργασία με την 

ΕΛΑΝΕΤ 24/6 στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο με θέμα "Ενίσχυση των 

επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας, 

Πικερμίου, Μαραθώνος" από τις πλημμύρες της 15/11/2017 και τις πυρκαγιές.  

 Εχετε να πείτε εδώ κάτι, Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ να εξηγήσουμε είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο όσες 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σ' αυτές τις περιοχές, στη Μάνδρα, στα 

Μέγαρα και από 'δω στην πλευρά της Ραφήνας, αυτές οι περιοχές αν έχουν 

διαφορά στον τζίρο τους από το διάστημα το '16, που δεν είχε φωτιές και 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  
 

  45 

πλημμύρες, με το '18 και δείχνουν τα στοιχεία αυτό ότι υπάρχει διαφορά, 

μπορούν να πάρουν ένα πολύ μεγάλο ποσό να καλύψει αυτή τη διαφορά, ότι 

είχαν χάσει κέρδη. Αυτό όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται. Δεν είναι 

αν έχουν πάθει ζημιά. Ας μην έχουν πάθει ζημιά. Δηλαδή, επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Τέταρτη ενέργεια είναι η διοργάνωση εκδήλωσης Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας 26/6/2019.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό όπως ξέρετε εμείς έχουμε πάρει κι ένα - Βίκυ, μπορείς να το 

εξηγήσεις λιγάκι αυτό μαζί με την Κλαίρη; Ελα Βίκυ. (παρέμβαση εκτός 

μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ' αυτό όμως, και είναι και η κα Ρισσάκη, η οποία είναι μέλος 

χρόνια στο Επιμελητήριό μας αλλά και από τον συγχωρεμένο τον πατέρα της 

που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να συμμετέχει σ' αυτό το δίκτυο 

και η κα Ρισσάκη σ' αυτό το δίκτυο γυναικών που έχουμε εδώ. Απλώς να έρθετε 

σε επαφή μιας και είναι εδώ η κα Ρισσάκη.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Μάλιστα. Και η τελευταία ενέργεια έχει να κάνει σχετικά με 

το πολυσυνέδριο στις Σπέτσες και τα υλικά, εάν θυμάστε. Σας τα είχαμε στείλει 

με η-μέιλ στα αγγλικά. Αυτή τη στιγμή έχω εδώ πέρα περίπου στα 20 φύλλα 

στα ελληνικά. Αν θέλετε μπορώ να σας τα διαβάσω, αλλά για συντομία χρόνου 

πρέπει να σας πω ότι όσοι θέλουν να στείλουν κάποια υλικά, κα Βίκυ, αν θέλετε 

να μας πείτε, πρέπει να απαντήσετε σύντομα και άμεσα γι' αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανέβα στο βήμα να γράφεται. Αυτό είναι μια πολύ καλή δράση 

νέων παιδιών και καλό είναι να την στηρίξουμε όλοι μας γιατί είναι μια 

παγκόσμια δράση και θα έχει πολύ καλό αντίκτυπο και στη χώρα μας. 

.........: Το πολυσυνέδριο το έχετε βάλει υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου. 

Είχαμε πει σε προηγούμενη Διοικητική που είχαν έρθει από το οργανωτικό του 
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συγκεκριμένου συνεδρίου, ότι κάποιοι ενδιαφέρεστε να τους δώσετε υλικά γιατί 

θα φτιάξουν - ουσιαστικά στο συνέδριο κάνουν αναβίωση παλιών μεταποιητικών 

επαγγελμάτων. Οσοι έχετε ενδιαφέρον, σας το είχαμε στείλει αρχικά στα 

αγγλικά, τώρα μας το έχουν δώσει και μεταφρασμένο. 'Η σας το στέλνουμε πάλι 

και το βλέπετε ή όσοι έχετε κάποια συγκεκριμένα υλικά που θέλετε να δώσετε 

μας τα στέλνετε ηλεκτρονικά για να ενημερώσουμε την υπηρεσία από το 

συνέδριο. Διαφορετικά θα δώσετε κανονικά αυτά που έχετε...  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Αναφέρει τι υλικά χρειάζονται. 

........: Αναλυτικά, ξυλεία, έχει διάφορες κατηγορίες, οικοδομικά υλικά, τα 

πάντα.  

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Βίδες, διάφορα, έχει χίλια δυο πράγματα εδώ. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τελειώσαμε. Τώρα, το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα 

γίνει Ιούλιο, τον Αύγουστο δεν θα κάνουμε. 

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 
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