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ΠΑΡΟΝΣΔ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ    ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΘΑΛΑΘΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ    ΓΑΛΔΕΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΚΑΡΘΗΝΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ   ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΚΑΡΘΑΗΝΠ    ΙΗΝΠΖ ΑΛΡΗΓΝΛΖ 

ΚΝΠΡΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΑΛΓΟΗΑΛΝΠ 

ΛΗΘΝΙΑΘΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ   ΚΞΗΠΡΑΟΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΞΑΞΑΖΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ    ΟΝΠΠΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 

ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΣΗΥΡΖΠ ΚΑΟΗΝΠ 

ΞΑΞΑΚΑΛΥΙΖΠ-ΛΡΝΕΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΞΑΞΑΠΡΑΚΑΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΞΔΟΖΦΑΛΝ ΘΙΔΑΛΘΖ 

ΠΑΚΗΥΡΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΦΑΛΝΟΓΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΣΟΠΗΘΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΤΑΟΟΑΠ ΚΗΣΑΖΙ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ    ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ    ΑΛΡΞΑΠ ΕΑΛ-ΡΕΔΚΗΙ 

ΘΑΙΝΓΔΟΝΞΝΙΝΠ ΠΡΑΟΝΠ   ΒΟΔΡΡΑΘΝ ΚΑΟΗΑ 

ΘΑΟΑΘΑΡΠΑΛΖ ΑΛΡΥΛΗΑ    ΓΟΝΚΞΝΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΘΑΟΝΛΗΑΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ    ΘΑΡΠΥΟΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

ΙΓΔΟΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ     ΚΝΓΑΡΠΝ ΞΖΛΔΙΝΞΖ 

ΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ    ΛΑΠΡΝ ΓΖΚΖΡΟΑ 

ΚΞΑΙΘΑΚΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ    ΛΗΑΟΣΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

ΚΞΟΔΓΗΑΛΛΖ ΔΙΔΛΖ    ΞΟΗΛΗΥΡΑΘΖ ΒΑΟΒΑΟΑ 

ΛΡΝΟΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΞΝΙΝΠ ΕΑΣΑΟΗΑΠ 

ΠΗΒΗΠΗΓΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ 

ΠΥΡΖΟΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 
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ΤΠΑΛΛΗΛOI ΒΔΠ 

ΓΗΑΓΘΑΠ ΚΗΣΑΖΙ      ΞΑΞΑΓΑΘΖ ΔΓΔΛΗΑ 

ΡΠΝΙΑ ΔΘΚΗΑ      ΘΑΙΝΞΙΑΠΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΘΑΠΗΚΑΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ     ΓΘΙΔΕΑΘΝ ΑΛΛΑ 

ΚΝΕΑΘΗΡΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ     ΙΔΘΑΘΝ ΑΘΑΛΑΠΗΑ 

ΓΔΥΟΓΗΝ ΦΗΙΗΞΞΝΠ     ΠΑΟΟΖ ΔΙΔΛΖ 

ΠΦΟΑΘΖ ΘΑΙΙΗΝΞΖ     ΘΝΙΝΟΑ ΚΑΟΗΑ 

ΣΟΖΠΡΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΒΔΠ 

ΔΓΓΙΔΕΝΠ ΚΑΛΥΙΖΠ     ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΚΑΟΝΚΚΑΡΖ ΔΓΝΘΗΑ     ΣΗΡΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ  

    

ΑΡΙΣΙΝΓΗΝ ΜΔΛΗ 

ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ     ΞΑΙΙΑΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΘΑΙΙΗΝΛΡΕΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ     ΡΠΑΛΡΕΑΟΗΓΖΠ ΛΑΞΝΙΔΥΛ 

 

ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ 

ΚΑΟΝΓΔΛΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Μεθηλάεη ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 

ΘΔΜΑ 1ο Η.Γ. 

 

Δπικύρωζη πρακηικών Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 11/11/2019. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο έρνπλ θνηλνπνηεζεί ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ 11/11/2019. Δγθξίλνληαη; 

 Δγθξίλνληαη νκφθσλα. 

 

ΘΔΜΑ 3ο Η.Γ. 

 

Ανακοινώζεις. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  Έγηλαλ πάξα πνιιέο δξάζεηο ηελ πεξίνδν απηή. Δίρακε έλα 

θνξπθαίν πνπ έγηλε ζην Δπηκειεηήξηφ καο, είραηε ελεκεξσζεί, είλαη ην New 

Brain, είλαη έλα πξφγξακκα πξαγκαηηθά ζπκκεηέρνπκε, επξσπατθφ, πνπ 

αζρνιείηαη κε ηα ιηκάληα ηεο Αδξηαηηθήο. Ήξζαλ, ηνπο θηινμελήζακε εκείο, ήηαλ 

ην πξφγξακκα έηζη πνπ έπξεπε λα έξζνπλ ζην δηθφ καο Δπηκειεηήξην, έκεηλαλ 

πάξα πνιχ επραξηζηεκέλνη. Κάιηζηα, εηπψζεθε φηη πέξαζε θαη ε Νινκέιεηα κία 

έγθξηζε αθφκα ελφο πνζνχ πεξηζζφηεξνπ, ην νπνίν ζα ην δηαρεηξηζηνχκε, έλα 

θνκκάηη, έλα κέξνο απηνχ ζα θάλνπκε θη εκείο δξάζεηο. Ζηαλ κηα θαιή επαθή 

ησλ ηηαιηθψλ ιηκαληψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ, είρε έξζεη ην 

εκπνξεπκαηηθφ θέληξν ηεο Βεξφλα, ηαπηφρξνλα ήηαλ ην Κφληε Λέγθξν, ην 
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Καπξνβνχλην, ήηαλ ε Πινβελία θαη ε Θξναηία. Αξα, ινηπφλ, είρακε κηα θαιή 

επαθή κε απηά ηα ιηκάληα ηεο Αδξηαηηθήο, ηαπηφρξνλα κε ην δηθφ καο πνπ είλαη 

ην κεγαιχηεξν ιηκάλη, απφ ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα αλ φρη ην κεγαιχηεξν ηψξα 

πιένλ ηεο Κεζνγείνπ.  

 Αξα, ινηπφλ, ν ξφινο καο ήηαλ θαζνξηζηηθφο, έκεηλαλ πάξα πνιχ 

επραξηζηεκέλνη θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θη εδψ λα δψζνπκε 

ζπγραξεηήξηα θαη ζην πξνζσπηθφ καο, πνπ πξαγκαηηθά ρεηξίδεηαη φιε ηε 

δηαδηθαζία άςνγα θαη πάξα πάξα πνιχ θαιά, ρσξίο λα έρνπκε ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα, δελ ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε απηφ ην θνκκάηη 

πνπ καο αλαινγεί εκάο, ην δηθφ καο θνκκάηη. Ξαίξλνπκε πάξα πνιχ θαιή 

βαζκνινγία θαη απηφ είλαη πάξα πάξα πνιχ θαιφ γηαηί απ' απηέο ηηο δξάζεηο θαη 

απ' απηά ηα πξνγξάκκαηα ην Δπηκειεηήξην αμηνινγείηαη θαη παίξλεη κία 

βαζκνινγία. Ζ βαζκνινγία απηή ζπλέρεηα αλεβαίλεη, έρνπκε πνιχ θαιφ, είκαζηε 

ζε πνιχ θαιή ζεηξά ζηνλ πίλαθα πιένλ θαη κπνξνχκε πνιχ πην άλεηα λα 

εγθξίλνληαη πξνγξάκκαηα πνπ ζα θέξνπλ θαη ηα ζσκαηεία κέιε καο θαη εκείο 

θαη φ,ηη ζα δίλεη ηελ εγγχεζε ην Δπηκειεηήξην ζα είλαη πάξα πάξα πνιχ θαιά θαη 

θαζνξηζηηθά θαη νπζηαζηηθά. 

 

ΘΔΜΑ 2ο Η.Γ. 

 

Ηλεκηρονική ηιμολόγηζη (Δνημέρωζη από ηον κ. Υιώηη Μάριο, 

θοροηετνικό και μέλος ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηοσ Β.Δ.Π.). 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάξηε, πηζηεχσ φηη έρεηο ην ιφγν. Δίκαζηε ιίγνη κελ αιιά θαη θαινί 

πνπ πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληαη.  

ΥΙΩΣΗ: Ξεξίκελα πεξηζζφηεξνπο. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θη εγψ, πεξηκέλακε θη εκείο, δπζηπρψο φκσο είλαη νη γηνξηέο, είλαη 

ε έληαζε ηεο δνπιεηάο.  

ΥΙΩΣΗ: Θαιεζπέξα θη απφ κέλα. Κνπ δεηήζεθε λα ζαο πσ θάπνηα... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαηαξρήλ, λα γξαθηεί γηα ηα πξαθηηθά, ν Κάξηνο είλαη κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, είλαη θνξνηερληθφο, είλαη ν αξκφδηνο θαη ν θαηάιιεινο 

γηα λα κπνξέζεη πιένλ λα ζαο δψζεη θαζνδήγεζε, κάιινλ λα καο θαζνδεγήζεη 

φινπο θαη λα καο βνεζήζεη ην πψο, ηη πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζ' απηφ πνπ ιέγεηαη 

Ζιεθηξνληθή Ρηκνιφγεζε.  

ΥΙΩΣΗ: Ρα ζέκαηά καο, θαιψο ή θαθψο, δελ είλαη κφλνλ ε ειεθηξνληθή 

ηηκνιφγεζε. Δίλαη πνιχ πεξηζζφηεξα. Γηα ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε ζα ζαο 

πσ ζπλνπηηθά δέθα πξάγκαηα, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα απ' απηά αθνξνχλ ηνπο 

θνξνηερληθνχο ζαο θαη ηνπο κεραλνγξάθνπο ζαο, φρη εζάο. Δζάο ζα ζαο πσ 

θάπνηα πξάγκαηα θνπκπηά λα μέξεηε λα θπιαγφζαζηε θαη λα μέξεηε πψο ζα 

επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θνξνηερληθφ ζαο θαη ηνλ κεραλνγξάθν ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππγγλψκε ιίγν, Κάξηε. Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ, ιηγάθη εζπρία. 

ΥΙΩΣΗ: Ξξνθεηκέλνπ λα είζηε έηνηκνη λα αληηκεησπίζεηε απηή ηε λέα 

πξφθιεζε.  

 Πηελ νπζία, ε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, πνπ έρεη 

μεθηλήζεη κε λνκνινγίεο απφ ην 2010 κε ην Λ. 3842 θαη νινθιεξψζεθε κε ην Λ. 

4601 ηνλ πξφζθαην, έγηλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα κπεη φιν ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζηνηρείν ηεο Διιάδνο ζηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο 

ηηκνιφγεζεο, γηαηί απηφ ζηελ νπζία ηη ζέιεη λα επηθέξεη; Λα επηθέξεη ηελ 

αληίιεςε θαη ηελ πεπνίζεζε ζε φινπο καο φηη ζα μεθηλήζεη απηή ε δηαδηθαζία 

ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα νξίδνπλ ηα ζηνηρεία καο καδί κε ηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. Ν ζηφρνο είλαη έλαο: αλά 

πάζα ζηηγκή ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ θαη ηδηαίηεξα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 
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ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξεί ν θαζέλαο απφ καο, είηε είλαη απινγξαθηθά Δζφδσλ-

Δμφδσλ αλά ηξίκελν, είηε είλαη ηα δηπινγξαθηθά, ηα Γ' θαηεγνξίαο πνπ ιέκε κε 

ηηο νξνινγίεο, λα μέξεη κέρξη ηηο 20 ηνπ ηέινπο ηεο θάζε πεξηφδνπ, δειαδή ζην 

ηξίκελν κέρξη ηηο 20 ηνπ 4νπ ή ζην κήλα κέρξη ηηο 20 ηνπ επφκελνπ κήλα, πνχ 

πεξίπνπ είλαη ν ΦΞΑ καο θαη πξννδεπηηθά ε θνξνινγία εηζνδήκαηφο καο. Νιν ην 

θφλζεπη, γηα λα κελ ζαο παηδεχσ κε ηερληθνχο φξνπο, είλαη απηφ. 

 Γειαδή, λα μέξεη αλά πάζα ζηηγκή ην θξάηνο ηη ιεθηά νθείιεη ν θαζέλαο 

καο. Γη' απηφ θαη ζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα - λα ζαο πεξάζεη ιίγν έλα 

άγρνο, απηή ε πιαηθφξκα ππνηίζεηαη ήηαλ λα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά απφ ην 

κήλα, απφ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2019. Γειαδή ζα ιεηηνπξγνχζε πηινηηθά 

Νθηψβξην, Λνέκβξην, Γεθέκβξην, φκσο απηφ θαη κε ηνλ ηειεπηαίν λφκν ηνλ 

θνξνινγηθφ πνπ ςεθίζηεθε ηελ Ξαξαζθεπή πνπ καο πέξαζε ην βξάδπ, ε 

πιαηθφξκα απηή, ε πινπνίεζή ηεο πάεη γηα ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ 2020. 

Ξξνζσπηθά πηζηεχσ φηη ζα πάξεη θη άιιε παξάηαζε. Νη ιφγνη είλαη απινί. Δπεηδή 

ππάξρνπλ θαη πξάγκαηα ηα νπνία αθφκα δελ ηα έρεη ιχζεη, δελ έρεη ζπλδέζεη ην 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα κε ηε λνκνινγία ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, αιιά 

θνβφκαζηε φπσο θαη θάζε ρξφλν εηδηθά εκείο νη θνξνηερληθνί φηη ην ζχζηεκα 

δελ ζα αληέμεη. Φαληαζηείηε, φπσο φινη μέξεηε, ζηελ πεξίνδν ησλ δειψζεσλ 

παίξλνπκε ηελ παξάηαζε ηεο παξάηαζεο. Φαληαζηείηε ηψξα εθαηνκκχξηα 

δεδνκέλα ζ' απηή ηελ πιαηθφξκα πνπ ζα ηξνθνδνηνχκε ε θάζε επηρείξεζε κε 

ηνλ θνξνηερληθφ ηεο ή κε ηνλ κεραλνγξάθν ηεο κέζα ζ' απηή ηελ πιαηθφξκα, 

πφζν ζα αληέμεη.  

 Πε πξψηε θάζε φκσο λα μέξεηε φηη απηφ ζα πινπνηεζεί απφ 1/4 θαη 

ινγηθά ζα καο δψζνπλ θη έλα πεξηζψξην λα βάινπκε κέζα θαη ηα δεδνκέλα ηνπ 

α' ηξηκήλνπ. Γελ ζεκαίλεη δειαδή φηη ζα μεθηλήζνπκε απφ 1ε Απξηιίνπ. Λαη, ζα 

μεθηλήζεη απφ 1ε Απξηιίνπ αιιά ζα βάινπκε θαη δεδνκέλα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ηξηκήλνπ. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 9εο ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2019    13 

 Αλ είραηε παξαθνινπζήζεη, απηφ νπζηαζηηθά έρεη πξσηνμεθηλήζεη απφ 

1/1/19 κε ηα βελδηλάδηθα, κε ηα πξαηήξηα, κε ην ζχζηεκα εηζξνψλ εθξνψλ, πνπ 

φινη νη βελδηλάδεο φπσο μέξεηε είλαη ππνρξεσκέλνη θάζε εκέξα λα ζηέιλνπλ ηα 

δεδνκέλα ησλ εζφδσλ ηνπο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. Θαη 

κάιηζηα, απηφ ην πξφζηηκν ζα ην πξνζέρνπκε γηαηί ζα αθνινπζεί θαη ηε δηθηά 

καο ηε λνκνινγία ηνλ 4601, πνπ νινθιήξσζε ηα ειεθηξνληθά βηβιία θαη ηελ 

ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, γηα θάζε κέξα πνπ δελ ζα θεχγνπλ δεδνκέλα, ζα είλαη 

100 επξψ ε εκέξα πξφζηηκν. Αξα, δελ ην παίξλνπκε αςήθηζηα, φηη, α, δελ 

πεηξάδεη, δελ ζηέιλνπκε κία κέξα δεδνκέλα ή ράιαζε ή θφιιεζε. Θάζε κέξα 

έζησ θαη ππαηηηφηεηα δηθή καο, γηαηί ην ηξαβάσ απηφ θαη κε πξαηήξηα, ην 

ηξαβάκε φινη νη θνξνηερληθνί, κία εκέξα λα κελ θχγνπλ ηα δεδνκέλα, είλαηα 

100 επξψ ην πξφζηηκν. 

 Γεληθά ε θηινζνθία είλαη απηή πνπ ζαο ιέσ. Θη εγψ επεηδή έρσ κηιήζεη 

θαη κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζηήλνπλ ηελ πιαηθφξκα, λα μέξεηε, ην κειινληηθφ 

πξφηδεθη είλαη λα ζαο δεζκεχνπλ θαη ηα ιεθηά ηνπ ΦΞΑ ζηελ ηξάπεδα. Γελ ζα 

ζηακαηήζεη δειαδή ην ζχζηεκα κφλν, νθέη, λα μέξσ θάζε κήλα ή ηξίκελν πνηνο 

είλαη ν ΦΞΑ ζνπ, πνηνο είλαη ν ΦΚ ζνπ, ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ πφζνο είλαη ν 

θφξνο πνπ πξέπεη λα πιεξψζεηο βάζεη θνξνινγηθήο δήισζεο. Ρν ζχζηεκα 

θάπνηα ζηηγκή, δελ μέξσ κεηά απφ πφζν θαηξφ, φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο ρψξεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα ζαο δεζκεχεη θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πνζνχ ζηνπο 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Γειαδή φηαλ ζα ππάξρεη απφιπηε ηαπηνπνίεζε θαη 

ηνπνζέηεζε δεδνκέλσλ, φρη κφλνλ απφ καο γηα ηηο πσιήζεηο καο αιιά θαη απφ 

ηνπο αληηπαξαβαιφκελνπο απφ εκάο, πνπ ζα δειψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πσιήζεηο 

πξνο εκάο, ην ζχζηεκα λα μέξεηε ζα παξαθνινπζεί θαη ηα πνζά ηνπ ΦΞΑ θαη 

δελ ζα ππάξρεη πηα απηφ ην πξάγκα, ε αζπδνζία, θαηά ην θξάηνο, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε θνξνδηαθπγή θαη φια απηά ηα θαηλφκελα 

δπζηπρψο πνπ έρνπλ νδεγήζεη θαη' απηνχο ηελ νηθνλνκία καο ζε άζρεκα 

δεδνκέλα. 
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 Γελ ζα κπσ ζε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο είλαη γηα 

ηνπο θνξνηερληθνχο ζαο, γηα ηνπο κεραλνγξάθνπο ζαο πνπ ζα νξίδνπλ ζηελ 

πιαηθφξκα ηελ θαηεγνξία ησλ παξαζηαηηθψλ, πφηε πξέπεη λα θάλνπλ θάπνηεο 

εγγξαθέο, δελ ζαο απαζρνινχλ. Δκέλα απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη λα θαηαιάβεηε 

ζήκεξα είλαη φηη νπζηαζηηθά ηα ςέκαηα ηειεηψλνπλ θαη απηφ ηψξα πνπ είρακε, 

γηα λα κηιήζσ ηελ θαζνκηινπκέλε φηη, έια ξε παηδί κνπ, ζα ην θφςσ ην 

ηηκνιφγην κεηά, ζα θφςσ ηψξα κηα πξνθαηαβνιή, ζα ην αθπξψζσ, ζα ην θάλσ, 

φια απηά ζηγά ζηγά ζα ζβήζνπλ. Γελ μέξνπκε αλ ζα έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ην 

ηέινο ηνπ ρξφλνπ, αιιά ζίγνπξα κεο ζην 2020 ζα έρεη μεθηλήζεη κηα πνιχ 

ζνβαξή δνπιεηά, νπφηε πξέπεη θη εζείο ζαλ επηρεηξεκαηίεο λα δείμεηε ηε δένπζα 

ζνβαξφηεηα, λα κελ ην πάξεηε αςήθηζηα. Φπζηθά πάληα ζα ππάξρνπλ ηα 

παξαζπξάθηα, ζα ζαο ηα πνπλ απηά θαη νη ινγηζηάδεο ζαο, πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαθπιήζεηε θάηη, φρη λα εμαθαλίζεηε θάηη, ζαο ην ιεψ μεθάζαξα, λα 

κεηαθπιήζεηε θάηη, απηά φκσο ζα ηα δνχκε πην νπζηαζηηθά απφ ηελ ψξα πνπ ζα 

πινπνηεζεί θαη ζα μεθηλήζεη λα δνπιεχεη απνηειεζκαηηθά ε πιαηθφξκα.  

 Απηά σο επί ην πιείζηνλ ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ. Ξξφεδξε, δελ είλαη 

θάηη άιιν νπζηαζηηθά. Φαληαζηείηε θάζε κέξα γίλεηαη θαη έλα δηαθνξεηηθφ 

ζεκηλάξην. Φαληαζηείηε ηελ Ξαξαζθεπή πνπ ςεθίζηεθε ην θνξνινγηθφ 

λνκνζρέδην καο είπαλ γηα πξψηε θνξά φηη ζα μεθηλήζεη απφ 1ε Απξηιίνπ θαη 

απηφ ζα πάξεη πάιη παξάηαζε. Νκσο, δελ ζαο ην ιέσ γηα λα παίξλεηε θνπξάγην 

θαη λα παίξλεηε ειπίδεο επάλσ ζαο, λα έρεηε ειπίδεο. Ρν ζέκα είλαη φηη ζα 

μεθηλήζεη θέηνο, είλαη ηειεησκέλν θαη ζηγά ζηγά ην ζθεπηηθφ ηνπο είλαη λα 

θαηαξγεζνχλ θαη δειψζεηο ΦΞΑ λα κελ θαηαζέηνπκε, ζα ηα βγάδεη φια 

απηφκαηα ην ζχζηεκα, νχηε θνξνινγηθέο δειψζεηο λα θαηαζέηεηε, ρσξίο φκσο 

απηφ, ζαο ην μαλαιέσ, απηφ λα ζεκαίλεη φηη θαηαξγείηαη ην ινγηζηήξηφ ζαο. 

Ξξνζέμηε, γηαηί θάπνηνη ίζσο πνπλ, ε, κσξέ εληάμεη, ζα μεθηλήζεη απηφ, άξα δελ 

ρξεηάδνκαη, ηψξα ην ιέσ θη εγψ απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξνηερληθψλ, αιιά ν 

λφκνο ην ιέεη μεθάζαξα, φηη ηα ινγηζηηθά θνξνινγηθά βηβιία δελ θαηαξγνχληαη. 
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Θα γίλεηαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζηαχξσζε, γηαηί άιιν ην επίζεκν θνξνινγηθφ 

βηβιίν θαη άιιν απηή ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ ζηήλεηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν γηα θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ν 

Διιελαο επηηέινπο κηα ζσζηή θνξνινγηθή ζπλείδεζε ζε ζπλδπαζκφ θπζηθά θαη 

κε ηηο απαιιαγέο, θνξναπαιιαγέο θαη κέηξα πνπ πξνσζεί ην πνπξγείν 

Νηθνλνκηθψλ, φπσο είδακε ηψξα θαη κε ην θαηλνχξην θνξνινγηθφ λνκνζρέδην 

πνπ ςεθίζηεθε θαη λα μέξεηε φηη κέρξη θαη ηνλ Κάην ηνπ επφκελνπ έηνπο ζα 

ςεθηζηεί θαη λέν λνκνζρέδην, ην νπνίν ζηελ νπζία ζα επηθπξψζεη θαη ην 20% 

πνπ δελ ππάξρεη ηψξα ζην ησξηλφ λνκνζρέδην ζπληειεζηή θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα.  

 Πήκεξα ην βαζηθφ πνπ έρεη επηηεπρζεί είλαη φπσο μέξεηε θπζηθά, είκαη 

ζίγνπξνο, φινη ζαο φηη πηα ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ην '19 είλαη 24%, ε 

πξνθαηαβνιή ζαο είλαη ζην 95% θαη λα ζαο δψζσ θαη κηα ζπκβνπιή. Νζνη απφ 

ζαο είραηε θεξδνθφξα απνηειέζκαηα κελ βηαζηείηε λα πάηε λα πιεξψζεηε ηελ 

ηειεπηαία δφζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα κηιάσ πάληα, 

πνπ ιήγεη 31 Γεθεκβξίνπ, γηαηί ζα πάξεηε κηα εθπησζνχια θαη ζα γίλεη 

ζπκςεθηζκνο. Απηφ ην 5% δειαδή ηεο κείσζεο ηεο πξνθαηαβνιήο πηάλεη θαη 

ηελ πξνθαηαβνιή ηεο πεξζηλήο ρξνληάο. Αξα, κελ βηαζηείηε λα δψζεηε ηελ 

ηειεπηαία δφζε πνπ ιήγεη 31/12, γηαηί ζα πάξεηε κία εθπησζνχια, άιινο 

κηθξφηεξε άιινο κεγαιχηεξε θαη είλαη ακαξηία λα πεξηκέλεηε λα ιακβάλεηε, λα 

ηνλ θάλεηε ηνλ ζπκςεθηζκφ ηψξα. 

 Δλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ, Ξξφεδξε, πεηάγνκαη θαη ζε άιια ζέκαηα αλ 

κνπ επηηξέπεηε. Λα πσ ιίγν φια θαη λα κνπ πείηε κεηά ηηο απνξίεο; (παξέκβαζε 

εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Αθνπζέ κε. Ζ επζχλε ηνπ Ηληεξλεη ή κε πνην ηξφπν ζα θχγεη, δπζηπρψο 

είλαη ζηνλ θάζε θνξνινγνχκελν. Θαη ζαο είπα έρσ παξαδείγκαηα κε πξαηήξηα 

θαπζίκσλ, νη νπνίνη κε ηερληθνχο ιφγνπο είπαλ φηη δελ θχγαλε ηα ζηνηρεία θαη 
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φκσο ην θξάηνο ηνπο επέβαιε 100 επξψ ηελ εκέξα πξφζηηκν. Βέβαηα, απηά φια 

πηζηεχσ ζα ιπζνχλ, γηαηί άιιν λα έρεηο έλα πξαηήξην θαη άιιν λα έρεηο δεθάδεο 

ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί. Θα ιπζεί. Αιιά κελ αλεζπρνχκε 

απφ ηψξα γηα πξάγκαηα πνπ δελ μέξσ θαλ αλ πινπνηεζνχλ θαη απφ 1ε Απξηιίνπ. 

 Ρν άιιν ζεκαληηθφ πνπ έγηλε θαη απηφ ζα ην ζπδεηήζεηε ζαο παξαθαιψ 

εθηελψο κε ηνπο θνξνηερληθνχο ζαο, είλαη ην θνκκάηη ηεο κείσζεο ηνπ θφξνπ 

δηαλνκήο θεξδψλ, ησλ ιεγφκελσλ dividen πνπ ιέκε, πνπ πηα έρνπκε απφ ηνπο 

ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο, ην 5%. Απηφ ζα ζαο βνεζήζεη φινπο ζαο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ θπζηθά κε ηελ θαηάζεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ λνκνζρεδίνπ πνπ κεηά 

ηελ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πνπ έθξηλε παξάλνκν ην λφκν 

Θαηξνχγθαινπ πνπ φινη μέξακε ζπλέδεε ηνλ ΔΦΘΑ, ΡΔΒΔ ζαο κε ηα εηζνδήκαηα 

ηα νπνία δειψλαηε. Νια απηά ζα αιιάμνπλ. Νπφηε είλαη έλα θίλεηξν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο λα θαζαξίζεηε ηα ηακεία ζαο, ζαο ηα ιέσ off the record ηψξα, δελ 

μέξσ πψο λα ην πσ, είλαη θαιφ, είλαη θνξνινγηθφ θίλεηξν απφ πνιιέο πιεπξέο, 

λα θαζαξίζεηε ηα ηακεία ζαο. Λα θαζαξίζεηε εθηφο απφ ηα ηακεία ζαο λα 

θαζαξίζεηε θαη ηνπο ιεγφκελνπο 33άξεδεο θαη 53άξεδεο πνπ εηλαη νη ιεγφκελνη 

ινγαξηαζκνί ρξεψλ ζην Γηάθνξνη, Ξηζησηέο Γηάθνξνη, γηα ηα νπνία δπζηπρψο, 

θαιψο ή θαθψο, έξρεηαη ν νπνηνζδήπνηε έιεγρνο κε απνηέιεζκα λα ζαο δεηάεη 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ραξηνζήκαλζε, είηε 1,2 είηε 2,4 ή 3,6 αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε, ή ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε κε ην Λ. 4308 λα ην πεγαίλεη ζην 

άξζξν 14 πεξί παξνρήο ππεξεζίαο θαη λα ζαο δεηάλε θφξν κε 22%. Γηα φ,ηη 

πνζά έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνπο ηζνινγηζκνχο ζαο, ζηα βηβιία ζαο απφ 1/1/14 

θαη κεηά.  

 Ινηπφλ, ε θπβέξλεζε έρεη δείμεη φηη βνεζάεη, ζέιεη λα βνεζήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο, απφ ηελ άιιε φκσο, έρεη δείμεη θαη ην θνκκάηη ηεο απζηεξνπνίεζεο 

θαη θηλεηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο θαη ηνπ θπλεγεηνχ, λα ην πσ έηζη 

απιά, πξέπεη λα πξνζέρεηε γηαηί εθφζνλ κεησζνχλ φινη νη ζπληειεζηέο θ.ιπ., 
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πξέπεη φινη λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία φηη πξέπεη λα πιεξψλνπκε θαη θάηη 

παξαπάλσ, είηε ιέγεηαη θφξνο είηε εηζθνξέο. Βέβαηα, εηζθνξέο ζπλερίδνπκε λα 

είκαζηε απφ ηνπο ρεηξφηεξνπο γεληθά παλεπξσπατθά κε ην ζπληειεζηή ηνπ 42% 

πεξίπνπ λα πνχκε γηα ηα ΡΔΑΚ Κηθηά ηα παιηά πνπ μέξακε, κελ πάκε ζηα βαξέα 

πνπ έρεηε πνιινί απφ ζαο θαη έρεη ππνζρεζεί ν θ. Βξνχηζεο φηη ζα κεηψζεη θη 

εθεί ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ΗΘΑ, ηνπο αζθαιηζηηθνχο ζπληειεζηέο γηα λα 

κπνξέζνπκε λα πάξνπκε κηα αλάζα θη απφ 'θεη, γηαηί δπζηπρψο θη απηφ ην 

θνζηνιφγην είλαη πνιχ ζνβαξφ γηα φινπο εκάο πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ. 

 Απηά εηλαη σο επί ην πιείζηνλ κε ην θνξνινγηθφ. Ρν αζθαιηζηηθφ 

λνκνζρέδην ην πεξηκέλνπκε άκεζα θη απηή ηελ εβδνκάδα. Γελ μέξσ αλ 

αθνχζαηε εηδήζεηο, ζην πνιπλνκνζρέδην ην αζθαιηζηηθφ βάιαλε θάηη γηα κηα 

δεχηεξε επθαηξία γηα ην ΔΦΘΑ θαη γηα ην ΗΘΑ ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ. Δδψ 

ππάξρνπλ φκσο θάπνηα ςηιά γξάκκαηα, γηαηί πνιινί ηα παξεμεγήζαλε, αιιά 

πηζηεχσ ζα ηα αιιάμνπλ κέρξη ηειεπηαία ζηηγκή. Απηή ηε ζηηγκή απηφ πνπ 

ζπκπιεξψζεθε ζαλ ηξνπνινγία ζην πνιπλνκνζρέδην ην αζθαιηζηηθφ είλαη θαη 

ιέεη δίλσ δεχηεξε επθαηξία, κηιάκε πάληα γηα ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, απηφ 

πνπ θαίεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζεσξψ, φρη ηφζν ην ΔΦΘΑ φζν εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο, δίλσ κηα δεχηεξε επθαηξία ζ' απηνχο, ιέεη, πνπ θάλαλε αίηεκα, 

κπήθαλε ζηε ξχζκηζε ησλ 120 αιιά ηε ράζαλε. Θαηαιαβαίλεηε, αθνπζηηθά απηφ 

είλαη θαη ιίγν άδηθν. Γειαδή, ζα δψζεηο δεχηεξε επθαηξία ζ' απηφλ  πνπ έθαλε 

ηε ξχζκηζε θαη ηελ έραζε, θαη πνχ μέξεηο φηη δελ ζα ηελ μαλαράζεη; Θαη δελ ζα 

δψζεηο ζε θάπνηνλ πνπ ιέεη, ηψξα παηδηά εγψ απφ ηηο 7 Νθησβξίνπ κέρξη ηψξα 

βξήθα ιεθηά θαη κπνξψ λα ηα δψζσ θαη ληνχθνπ γηα λα γιηηψζσ ην 100% ησλ 

πξνζαπμήζεσλ ηνπ ΗΘΑ. 

 Δθεί έρνπκε θάλεη θάπνηεο εηζεγήζεηο θαη πξνζσπηθά εγψ ζηε Γηνίθεζε 

ηνπ ΗΘΑ θαη κέζσ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Νηθνλνκηθνχ, πεξηκέλνπκε λα καο 

δψζνπλ κηα δεχηεξε επθαηξία θαη ζε αλζξψπνπο πνπ δελ κπήθαλ ηφηε αιιά 
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ζέινπλ λα κπνπλ ηψξα. Ρν πεξηκέλνπκε. Μέξσ φηη έρεη παξάπνλα ε ηξφηθα 

γεληθά - ε ηξφηθα... πψο λα ην πνχκε, νη Δπξσπαίνη θαη φινη απηνη, γηαηί 

δπζηπρψο ε παξαηήξεζε εηλαη φηη δελ πήγαλ θαιά νχηε νη ξπζκίζεηο ηνπ ΗΘΑ 

νχηε ηεο Δθνξίαο. Γελ είραλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, νπφηε ζε θάζε ηη 

επεξγεηηθφ θαη ζε θάζε ηη πνπ πάεη λα πξνηαζεί γηα δεχηεξε επθαηξία, δπζηπρψο, 

αληηδξνχλ. Αιιά, ιεθηά ρξεηάδεηαη ην θξάηνο, νπφηε θαλείο δελ μέξεη κέρξη 

ηειεπηαία ζηηγκή.  

 Ιίγν ζην ξπζκφ λα ζαο βάισ, απηά είλαη ηα βαζηθά. Αλ έρεηε θάπνηα 

απνξία απ' απηά πνπ είπα, επραξίζησο λα αθνχζσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν Ράζνο ν Ξάιιαο.  

ΠΑΛΛΑ: (εθηφο κηθξνθψλνπ, δελ έρεη θαηαγξαθεί θαζαξά) 

 Απηά ηα κεραλάθηα πνπ ιέγαλε... 

ΥΙΩΣΗ: Ρα POS; 

ΠΑΛΛΑ: Νρη ηα Pos, ε ζήκαλζε πνπ έκπαηλε απφ θάησ ζηα ηηκνιφγηα. 

ΥΙΩΣΗ: Γελ αιιάδεη θάηη απηφ.  

ΠΑΛΛΑ: Απηφ ζα κπεη, απηφ ζα ζηέιλεη ηα δεδνκέλα; 

ΥΙΩΣΗ: Αθνχζηε, ην κεραλάθη πνπ ιέγεηαη ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο, είλαη 

ζηελ νπζία γηα ηε θνξνδηαθπγή θαη νπζηαζηηθά είλαη κφλν γηα ηηο απνδείμεηο 

ιηαληθήο πψιεζεο. Ρν μέξεηε φινη πνιχ θαιά. Γελ ην ρξεζηκνπνηνχκε νχηε ζηα 

δειηία, νχηε ζηα ηηκνιφγηα ρνλδξηθήο, νχηε πνπζελά. Κφλν ζηε ιηαληθή πψιεζε, 

είηε έλα εζηηαηφξην είηε έλα καγαδί κε ξνχρα, ζα έρεηο ή ηακεηαθή ή απηφ. Απηφ 

δελ αιιάδεη. Γελ έρεη θακία ζρέζε. Γελ μέξνπκε αλ ζα ζπλδεζεί, πξνζέρηε ζηα 

ηηκνιφγηα δελ έρεηε ζήκαλζε. Αλ ην θάλεηε είλαη πξναηξεηηθφ, δελ είλαη 

ππνρξεσηηθφ. Ρα ηηκνιφγηα ρνλδξηθήο. Δδψ θαη ιηαλνπνχιη λα είκαη, δειαδή λα 

έρσ καγαδί κε ξνχρα, πνπ έρσ ηακεηαθή ή κεραληζκφ ζήκαλζεο, φηαλ θφβσ 

δειηίν απνζηνιήο λα επηζηξέςσ θάπνηα ξνχρα είλαη αζεψξεην. Ν,ηη ζέισ θάλσ, 
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εληάμεη; Ινηπφλ, είλαη κφλν γηα ηε ιηαληθή, δελ είλαη νχηε θαη ζηελ παξνρή. 

Γειαδή ν γηαηξφο, φινη απηνί θφβνπλ αζεψξεηα. Ρψξα γηαηί ζηελ Διιάδα κε 

ηελ πςειή παξαβαηηθφηεηα η' αθήζαλε φια μέθξαγα, η' αθήζαλε απιά γηα λα 

μέξεηε, γηαηί πνιινί έρεηε ηελ απνξία, γηαηί πνιινί ζέιαλε λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

ηαπηφρξνλα ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε. Γειαδή φηαλ βγάιαλε ην λφκν θαη ηα 

θάλαλε φια αζεψξεηα, είραλ ζην κπαιφ ηνπο φηη ζα ιεηηνπξγήζεη απηφ πνπ 

πάλε λα θάλνπλ ηψξα, ε ειεθηξνληθή δηαζηαχξσζε. Νπφηε ζνπ ιέεη δελ κε 

λνηάδεη, αθνχ θάζε κέξα ζα έρσ ζηνηρεία. Δια φκσο πνπ απηφ έγηλε κε 

θαζπζηέξεζε θάπνησλ εηψλ, νπφηε εθεί ε παξανηθνλνκία δπζηπρψο, θνχζθσζε 

ιίγν παξαπάλσ. 

 Νξίζηε, ζέιεηε άιιν εξψηεκα; 

ΠΑΛΛΑ: Αιιν έλα εξψηεκα. Δπεηδή είκαη απφ ην ρψξν ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ 

θαη πάξα πνιινί ζπλάδειθνη, εηδηθά ηα πην κηθξά καγαδηά πηα, ην κφλν πνπ ηνπο 

έρεη κείλεη είλαη λα ηππψλνπλ απηά ηα ... Ρψξα απηφ ζα ηειεηψζεη;  Κε ξσηάλε 

ζπλέρεηα ...  

ΥΙΩΣΗ: Δλλνείηε ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο, ηα δειηία;  

ΠΑΛΛΑ: Απηά ηα εληαία έληππα πνπ ιέλε.  

ΥΙΩΣΗ: Αθνχζηε ιίγν. Κε ην Λ. 4380 Ινγηζηηθά Ξξφηππα, απηά πηα άκα πάξσ 

εγψ κηα θφιια ραξηί θαη γξάςσ ηηκνιφγην θαη παηήζσ ηε ζθξαγίδα κνπ Σηψηεο 

Κάξηνο, είλαη ζε ηζρχ. Νπφηε ηψξα νη πεξηζζφηεξνη, απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη φια 

αζεψξεηα, ην θηηάρλνπλ κέζα ζε έλα Word ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, ηα πνπιάλε 

ηα πξνγξάκκαηα κε 30 θαη 40 επξψ, δελ λνκίδσ φηη θάλνπλ παξαπάλσ, νπφηε 

ράλεηε εζείο δνπιεηά, γηαηί πηα ηα κπινθ ηα έρνπλ κφλν... 

ΠΑΛΛΑ: Θάπνηεο εηαηξείεο φκσο ζέινπλ λα έρνπλ θάηη ζνβαξφ. 

ΥΙΩΣΗ: Αγνξάδνπλ απηέο νη εηαηξείεο. Ρα βηβιηνπσιεία είλαη γεκάηα κπινθο.  

ΠΑΛΛΑ: Θαη κάιηζηα ε ηάζε ήηαλ λα έρνπλ πάλσ θαη ηε ζθξαγίδα...  
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ΥΙΩΣΗ: Γηα ην πηζηνπνηεκέλν ελλνείηε, φηη είλαη απζεληηθφ; Ρν certified; Γελ 

ππάξρνπλ απηά, ηίπνηα. Δίλαη φια αζεψξεηα. Ρειείσζε ε ηζηνξία. Παο ιέσ, 

παίξλσ κηα θφιια ραξηί, ηειεηψζαλε απηά. Δρνπκε γίλεη Δπξψπε.  

ΜΔΛΟ Γ..: Διεγε ν λφκνο φηη απφ 1/1 ζα ήηαλ πξναηξεηηθφ, εζεινληηθφ... 

ΥΙΩΣΗ: Νια απηά δελ ηζρχνπλ. Ν λφκνο... 

ΜΔΛΟ Γ..: Γειαδή ηνλ Απξίιε πνπ ζα μεθηλήζνπλ... 

ΥΙΩΣΗ: Θα ζνπ πσ. Θα είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φινπο, είηε είζαη πεξίπηεξν είηε 

είζαη εμαγσγηθή βηνκεραλία.  

ΜΔΛΟ Γ..: Θαη ζα είλαη ζε θαζεκεξηλή βάζε; Γειαδή κε ηελ έλλνηα... 

ΥΙΩΣΗ: Θα ζνπ πσ. Νρη. Πηελ αξρή πηινηηθά γηα λα κελ κπνπθψζεη ην 

ζχζηεκα, ζπγγλψκε γηα ηελ έθθξαζε θηφιαο, ηη ζα θάλεηο; Θα θαηαζέηεηο, ην 

είπα θαη ζηελ αξρή αλ άθνπζεο, αλ είζαη κε ην κήλα κε Γ' θαηεγνξίαο 

δηπινγξαθηθά, ζα έρεηο θαηξφ κέρξη ηηο 20 ηνπ επφκελνπ. Θάπνηα ζηηγκή ζα γίλεη 

εκεξήζην γηα φινπο καο, θάπνηα ζηηγκή, αιιά ην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη έηνηκν 

λα ηα δερζεί. Ρψξα κηιάκε γηα εθαηνκκχξηα δεδνκέλα ηελ εκέξα. Δδψ ηηο 

δειψζεηο ππνβάιινπκε θαη πέθηεη, έηζη; (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Ρξίκελν. Ξνηα είλαη ε εκεξνκελία ηνπ ΦΞΑ ζνπ; Ρξίκελν. Πηηο 20 ηνπ 

4νπ. Πηηο 20 ηνπ 4νπ κήλα ζα έρεηο ππνρξέσζε. 20 Απξηιίνπ. Ρψξα, ινγηθά, 

αθνχ καο μεθηλάεη απφ ηνλ Απξίιην, Απξίιην, Κάην, Ηνχλην ζα καο πεη κέρξη 20 

Ηνπιίνπ, εμάκελν. Γηαηί ιείπεη ην πξψην ηξίκελν, εληάμεη;  

 Αιιε απνξία ζρεηηθά πξηλ πσ θαη θάηη ηειεπηαίν; Ινηπφλ, ζην θχιιν ηεο 

Λαπηεκπνξηθήο ηεο Ξαξαζθεπήο, δεκνζίεπζε γηα απηνχο πνπ έρεηε θάπνηεο 

κνλάδεο θαη ζέιεηε λα θάλεηε κηα πνιχ δπλαηή επέλδπζε ζην κεραλνινγηθφ ζαο 

εμνπιηζκφ αιιά θαη ζε κεηαθνξηθά κέζα, κέρξη 28 Φεβξνπαξίνπ λα θαηαζέζεηε 

πξνηάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ κεραλεκάησλ πνπ ε επέλδπζε κπνξεί λα είλαη 

αλά ηνκέα ηεο επηρείξεζήο ζαο κέρξη θαη 5 εθαηνκκχξηα επξψ ή θαη 10 
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εθαηνκκχξηα αλά εηαηξεία. Φπζηθά, ην εληφο εηζαγσγηθψλ "αζηείν" ηνπ ζέκαηνο 

είλαη φηη ην θνλδχιη είλαη 150 εθαηνκκχξηα επξψ. 28/2.  

ΜΔΛΟ Γ..: Δρεη πάξεη παξάηαζε γηα ηξίηε θνξά, 28/2. Ρν θνλδχιη έρεη 

εμαληιεζεί θαη ζα γίλεη, ζα δνζεί... Θέιεη ίδηα θεθάιαηα. Θαη έρεη θαη πφζελ 

έζρεο. Απηφ λα ην ιάβεηε φινη ζνβαξά ππφςε.  

ΥΙΩΣΗ: Θνίηαμε, απηφ ιίγν ην πξάγκα, κε δάλεηα λα ελερεηξηάδσ ην ΔΠΞΑ γηα 

λα πάξσ δάλεηα, απηφ γηα κέλα θάπνηα ζηηγκή...  

ΜΔΛΟ Γ..: Γελ είλαη κφλν δάλεηα. Πηα 5 εθαηνκκχξηα ην 25% πξέπεη λα είλαη 

ίδηα ζπκκεηνρή.  

ΥΙΩΣΗ: Γελ είλαη ιάζνο απηφ. Ρψξα λα κηιήζνπκε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

κεγεζψλ θαη φρη απφ ην ηη ζπκθέξεη ηνλ θαζέλα καο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

θάλνπκε δνπιεηέο κε μέλα ιεθηά. Ρν λα έρεηο 25% ίδηα ζπκκεηνρή ζε κία 

επέλδπζε δελ είλαη παξάινγν γηα κέλα. Δίλαη πνιχ πνιχ ζσζηφ. Ρν ζέκα είλαη 

φηη είλαη ιίγα ηα θνλδχιηα θαη ζα ηα πάξνπλ πάιη νη κεγάινη. Αλάινγα κε ηελ 

Ξεξηθέξεηα ζα βγάιεη θαη πνζνζηψζεηο θαη αλάινγα κε ηη επέλδπζε ζα θάλεηο. 

Αιιά είλαη... Γειαδή άκα πάκε εκείο λα θάλνπκε γηα 1 εθαηνκκχξην ζα πάξεη 

απηφο πνπ ζα θάλεη πξφηαζε γηα 10. Θα πξνηηκεζεί. Θαη θπζηθά... (παξεκβάζεηο 

εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Θα βάιεη θαη ζπλάξηεζε θαη ην πξνζσπηθφ; Κνλάδεο εξγαζίαο; Νπσο 

πάληα. Γίλεη πνιιά κφξηα, πάληα. Νια ηα ηειεπηαία πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 

δίλνπλ πνιιά κφξηα αλ πξνζιάβεηο πξνζσπηθφ. Δληάμεη, εληάμεη. Κα θαη ην φηη 

ηα θνλδχιηα είλαη ζπγθεθξηκέλα ζεκαίλεη φηη δελ ζα παίμεη πνιχ γηα  ηνλ πνιχ 

ηνλ θφζκν. Θα είλαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ-

δηάινγνη) 

ΜΔΛΟ Γ..: Κηιήζακε γηα άκεζε δέζκεπζε ΦΞΑ. Θα ππάξρεη θαη άκεζε 

απφδνζε επηζηξνθήο;  
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ΥΙΩΣΗ: Δ, βέβαηα. Κα απηφ κελ μερλάο φηη ήδε ζρεηηθά έρεη μεθηλήζεη γηα ηηο 

πγηείο επηρεηξήζεηο. Γειαδή, απηή ηε ζηηγκή κηα επηρείξεζε ε νπνία θάλεη γηα 

πξψηε θνξά αίηεκα επηζηξνθήο ΦΞΑ, δελ μέξσ πνηνη απφ ζαο ην έρεηε ληψζεη, 

θαηά κεγάιε πηζαλφηεηα πεξλάεη έλαλ πξψην έιεγρν, ηα επφκελα αηηήκαηα 

ινγηθά επηζηξέθνληαη άκεζα ρσξίο άιιε δηαδηθαζία ειέγρνπ. Θαη ζα γίλεη θαη 

απηνκαηνπνηεκέλν καδί κε απηφ πνπ ιέκε ηψξα. Γειαδή ζα κνπ παίξλεηο ηα 

ιεθηά ηνπ ΦΞΑ, αιιά φηαλ ηα δεηάσ ζα ηα παίξλσ θη εγψ κέζα ζε 10 κέξεο.  

ΜΔΛΟ Γ..: Ρν 24% ζα εηλαη γηα φια ηα πξφζσπα, θπζηθά θαη λνκηθά;  

ΥΙΩΣΗ: Ινηπφλ,  ην 24% ζε πξψηε θάζε είλαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα. Καο 

έρνπλ πεη φηη κέρξη ην Κάην ζα πηάζνπλ θαη ηα θπζηθά πξφζσπα, απηφ πνπ 

έθαλε φκσο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα έθαλε κηα βειηίσζε ησλ ζπληειεζηψλ, 

ρσξίο λα εμαηξεί αλ είζαη ηδηψηεο ή αλ είζαη αηνκηθή επηρείξεζε. Γειαδή, ζνπ 

ιέεη γηα ηα πξψηα 10.000 ζα ζε πάσ ζην 9%. Κεηά  ζα ζε πάσ ζην 22%. Απηφ 

είλαη κηα αλάζα, γηαηί φινη μέξακε νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο απφ ην 1ν επξψ ήηαλ 

ζην 22%. Ν ζπληειεζηήο ν κεγάινο ηνπ 45% έπεζε ζην 44% θαη γεληθά έγηλε 

κηα απνθιηκάθσζε ζπληειεζηψλ, φρη βέβαηα ηφζν αηζζεηή φζν αηζζεηφ είλαη γηα 

ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έπεζαλ νη κνλάδεο 4, βάιε θαη 5 κνλάδεο πξνθαηαβνιή, 

δελ είλαη ιίγν. Θαη απφ ηνπ ρξφλνπ, πξψηα ν Θεφο, ζα πάκε πηα ζην 20%.  

ΜΔΛΟ Γ..: Θαη ε πξνθαηαβνιή πνχ ζα πάεη;  

ΥΙΩΣΗ: 95%. Γελ μέξνπκε αλ ζα κείλεη. Γειαδή έρνπλ πεη ζίγνπξα γηα ηψξα 

ηνπ ρξφλνπ. Θξαηάηε κηθξφ θαιάζη.  

ΠΑΛΛΑ: Θέισ λα πσ επεηδή, απηφ ηψξα, θακηά θνξά δεκηνπξγεί, δειαδή 

φηαλ αλεβαίλεη ε πξνθαηαβνιή θαη έρεηο θαη κηα ρξνληά πνπ έρνπλ αλέβεη ιίγν 

θαη ηα θέξδε, δεκηνπξγείηαη κηα ηεξάζηηα, δπζαλάινγε επηβάξπλζε, φπσο έγηλε 

πέξζη. Φέηνο ζα ππάξρεη θαη κηα δπζαλάινγε κείσζε.  

ΥΙΩΣΗ: Νηαλ έρεηο ζηαζεξά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ε πξνθαηαβνιή είλαη 
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αλεπαίζζεηε, γηαηί πιεξψλεηο κηα θνξά θαη κεηά πεγαηλνέξρεηαη. Ρν πξφβιεκα 

είλαη ζηηο απμνκεηψζεηο φπσο ιέηε. Γειαδή, μαθληθά εθεί πνπ είκαη κε 

θεξδνθνξία θάλσ κηα δεκηά, άληε λα πάξεηο ζπκςεθηζκφ... Θαη κεηά μαλαθάλσ 

θέξδε, άληε μαλαδψζε ην 95%. Δίλαη δπζηπρψο...  

ΠΑΛΛΑ: Φέηνο φκσο κε ηε κείσζε, έζησ απηή ηε κηθξή κείσζε ηεο 

πξνθαηαβνιήο ζπλ ηε κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ, αθφκα θαη κε ηα ίδηα ηα 

πεξζηλά εηζνδήκαηα, αλ ήηαλ ηα πεξζηλά πεξηζζφηεξα ζα ππάξρεη δπζαλάινγε 

κείσζε. Κεγαιχηεξε κείσζε απ' φ,ηη πεξηκέλεηο.  

ΥΙΩΣΗ: Απηφο πνπ έρεη πιεξψζεη παξαπάλσ ζα σθειεζεί πεξηζζφηεξν. 

ΠΑΛΛΑ: Δκείο, λα ζαο πσ έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Κε κηα αχμεζε 

ηδίξνπ 20% θαη κηα αχμεζε θεξδψλ 15% καδί κε ηελ πξνθαηαβνιή πέξζη 

πιεξψζακε αθξηβψο ηα δηπιά ιεθηά απ' φ,ηη πξφπεξζη. Φαληάδνκαη φηη ηψξα, 

θέηνο, κε ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θαη κε ηε κείσζε, κε ηα ίδηα πάιη θέξδε ζα 

είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξα.  

ΥΙΩΣΗ: Δλλνείηαη, ελλνείηαη. Κα κηιάκε νπζηαζηηθά γηα 9 κνλάδεο ζρεδφλ. 

Ρνπ ρξφλνπ ζα είλαη αθφκα θαιχηεξα. Θαη βιέπνπκε.  

 Θέιεηε θάηη άιιν;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαηαξρήλ, πξνηνχ ζπλερίζνπκε ηελ ελεκέξσζε απφ ηε λνκηθή 

καο ζχκβνπιν γηα αζθαιηζηηθά ζέκαηα, ζα ήζεια εδψ λα ζπκπιεξψζσ, φρη λα 

ζπκπιεξψζσ, κάιινλ λα αλαθνηλψζσ, είρακε θάπνηα ηξαγηθά γεγνλφηα πνπ 

έγηλαλ απφ ζπλαδέιθνπο καο. 

 Θαηαξρήλ, ράζακε έλαλ πνιχ αγαπεηφ ζπλάδειθν, ν νπνίνο ρξφληα 

δηεηέιεζε ζχκβνπινο ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηά, έρεη πξνζθέξεη 

πάξα πνιιά, έλαλ πνιχ ζνβαξφ επηρεηξεκαηία, ήηαλ ν Θεφθηινο ν Πθνχθνο. 

Δλαο άλζξσπνο ν νπνίνο πξαγκαηηθά ηνλ Θεφθηιν, έλαο λένο άλζξσπνο, 

δπζηπρψο είρε απηή ηελ αξξψζηηα πνπ ηαιαλίδεη ηψξα απηή ηε ζηηγκή θαη 
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βαζαλίδεη πνιινχο αλζξψπνπο θαη πνιιέο νηθνγέλεηεο θαη θεχγνπλ λένη 

άλζξσπνη. 

 Ν Θεφθηινο ινηπφλ ήηαλ έλα άηνκν ην νπνίν πξαγκαηηθά πξνζέθεξε 

πάξα πνιιά ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηά. Ζηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ 

πίζηεςε ηφηε ζην Βηνηερληθφ Ξάξθν ηνπ Πρηζηνχ πνπ έγηλε, πνπ ήηαλ έλα 

δεκηνχξγεκα απηνχ εδψ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ απφ ηηο πεξαζκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ν 

Θεφθηινο ήηαλ έλα κέινο απηήο ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο. Ρν καγαδί ηνπ 

κάιηζηα, ε επηρείξεζή ηνπ, καγαδί ην ιέσ, κηα επηρείξεζε ζνβαξή, έλα 

κεραλνπξγείν ππεξζχγρξνλν θαη κε πάξα πνιχ κεγάιεο δνπιεηέο, είλαη αθξηβψο 

κε ην πνπ κπαίλνπκε ζην Βηνηερληθφ Ξάξθν  ηνπ Πρηζηνχ αξηζηεξά ην πξψην 

καγαδί. Ρν πξψην, θαίλεηαη θαη απφ ην δξφκν. Δλαο επηρεηξεκαηίαο κε κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο, νη εξγαδφκελνί ηνπ πξαγκαηηθά ηνλ ιάηξεπαλ, έλαο άλζξσπνο πνπ 

θαληάζνπ αθφκα είρε πξνζθέξεη θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ηφζν πνιχ, δειαδή 

εγψ πνπ μέξεηε πνιχ θαιά φηη κέλσ ζηα Κέγαξα, απφ πάλσ αθξηβψο, ην μέξεηε 

φινη γηαηί έρεηε πάεη γηα κπάλην εθεί ζην Αιεπνρψξη, Τάζα, πην αξηζηεξά είλαη ν 

Πρίλνο. Ξξηλ ηνλ Πρίλν είλαη έλα θπζηθφ ιηκάλη, ήηαλ ε Καπξνιίκλε. Δθεί έθηηαμε 

έλα θαηαπιεθηηθφ ιηκάλη, ην νπνίν ην ρξεζηκνπνηνχζαλ φινη νη ςαξάδεο ηεο 

πεξηνρήο ζπλ φινη απηνί νη άλζξσπνη πνπ είραλ ηηο παξαζεξηζηηθέο ηνπο 

θαηνηθίεο, έλα ιηκάλη θφζκεκα, έλα ιηκάλη πνπ δέλαλε ζθάθε, ήηαλ δεκηνχξγεκα 

δηθφ ηνπ θαη δελ ην έθαλε γηα λα βγάιεη θέξδε απ' απηφ, ην έθαλε κφλν θαη κφλν 

γηα λα βνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, γηα λα αμηνπνηήζεη ηελ πεξηνρή. 

Αζρεηα αλ ζηελ πνξεία ππάξρεη ηφζν κεγάιε δήηεζε θαη πηζηεχσ φηη κπνξεί λα 

είλαη θαη κηα θεξδνθφξα επέλδπζε.  

 Ρν επφκελν ηξαγηθφ ζπκβάλ πνπ είρακε ήηαλ ηνλ Ππχξν ηνλ Αιεμφπνπιν 

ηνλ μέξεηε, έλα ζχκβνπιν πάιη ρξφληα ζην Δπηκειεηήξην. Ν Ππχξνο ινηπφλ 

έραζε ηε γπλαίθα ηνπ, κηα λέα γπλαίθα, πάιη κε ηελ ίδηα αξξψζηηα. Ξάιη κε ην 

ίδην απηφ, είρακε έλα ηξαγηθφ ζπκβάλ, κηα λέα γπλαίθα, θάησ απφ ηα 60. 
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Γπζηπρψο, θη απηή έραζε ηε δσή ηεο. Θαη έλαο άιινο ζπλάδειθφο καο 

πξφζθαηα, ν Ιεπηέξεο ν Ληθνιαθάθεο έραζε ηε κεηέξα ηνπ, δσή ζε ζαο 

Ιεπηέξε, λα είζαζηε θαιά λα ηε ζπκφζαζηε.  

 Δίρακε ινηπφλ απηά ηα ηξία ζπκβάληα, πνπ δπζηπρψο, έπξεπε λα ηα 

αλαθνηλψζσ, αιιά εηδηθά γηα ην Θεφθηιν, πνπ ήηαλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη θπζηθά θαη γηα ηηο δχν  γπλαίθεο, θαη ηε κεηέξα ηνπ Ιεπηέξε 

αιιά θαη ηε γπλαίθα ηνπ Ππχξνπ, έπξεπε λα ην αλαθνηλψζνπκε. 

 Ρψξα ζα δψζσ ην ιφγν ζηε λνκηθή καο ζχκβνπιν, είλαη λνκηθή 

ζχκβνπινο εμεηδηθεπκέλε ζε ζέκαηα αζθαιηζηηθά, έρεηο ην ιφγν. Ρν θνξνινγηθά 

ζέκαηα καο ηα είπε ν Κάξηνο, παξ' φιν πνπ ζνπ πήξε ιίγν απφ ηε δνπιεηά ηε 

δηθηά ζνπ αιιά δελ πεηξάδεη.  

ΝΟΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ: Θαιεζπέξα. Γελ μέξσ αλ έρεη κηιήζεη ν ζπλάδειθνο γηα 

ζέκαηα γηα ην λέν πνπ επίθεηηαη; Γελ μέξσ.  

 Ινηπφλ, εγψ λα ζαο ελεκεξψζσ ιηγάθη. Ζ επηθαηξφηεηα απηή ηε ζηηγκή 

είλαη ην λέν πνιπλνκνζρέδην πνπ αλακέλεηαη απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο ηνλ 

Γελάξε λα ςεθηζηεί, ηέινο Γελάξε κε Φιεβάξε. Ξξνβιέπεηαη γηα ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο, ζα ππάξρνπλ δηαηάμεηο γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Θα 

ελαξκνληζηεί ζηελ νπζία ην αζθαιηζηηθφ κε ηηο απνθάζεηο, ηηο ηειεπηαίεο 

απνθάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ 4 

Νθησβξίνπ ηνπ 2019 θαη ζα πξνβιέπεη αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αλαπιήξσζεο γηα 

φζνπο έρνπλ απφ 30 έηε αζθάιηζεο θαη άλσ. Γειαδή απηνχο πνπ είρε αδηθήζεη 

ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα, ν λφκνο Θαηξνχγθαινπ θαη επίζεο ζα έρνπκε θαη 

αιιαγή ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θαη απηφ ζα 

νδεγήζεη πάιη ζε κία ζηαδηαθή αχμεζε ησλ επηθνπξηθψλ γηαηί θαη απηέο είραλ 

ππνινγηζηεί κε αλαινγηζηηθέο κειέηεο, νη νπνίεο δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζηηο πξαγκαηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ είραλ απνδψζεη 

νη εξγαδφκελνη, κε απνηέιεζκα λα αδηθεί πνιιέο θαηεγνξίεο ζπληαμηνχρσλ θαη 
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ηνπ ΗΘΑ θαη ηνπ ΝΑΔΔ.  

 Δπνκέλσο, αλακέλνπκε απηφ ην λνκνζρέδην, ην αλακέλνπκε κε ηελ 

ειπίδα φηη ζα βειηηψζεη θάπνηα θαθψο θείκελα ηνπ πξνεγνχκελνπ λφκνπ. Θα 

δψζεη κία αλάζα ζηνπο ζπληαμηνχρνπο κε θάπνηεο απμήζεηο θαη εηδηθά ζηνπο 

λένπο ζπληαμηνχρνπο πνπ επίθεηηαη λα βγνπλ απφ 'δσ θαη ζην εμήο θαη κάιηζηα 

ζα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 4 Νθησβξίνπ. Γειαδή φζνη έρνπλ θαηαζέζεη γηα 

ζχληαμε απφ 4 Νθησβξίνπ θαη απφ 'δσ θαη εθεμήο ζα θαηαζέηνπλ γηα ζχληαμε, 

ζα δνπλ κηα αχμεζε ζην αληαπνδνηηθφ ζθέινο ηεο ζχληαμήο ηνπο.  

 Απηά θπξίσο αλακέλνπκε. Θα ηα δνχκε βέβαηα θαη κεηά ηα Σξηζηνχγελλα 

ζα ππάξρνπλ θαη αλαθνηλψζεηο γηα ην λνκνζρέδην, γηα ην ηη ζα ςεθηζηεί. Απηά, 

δελ ππάξρεη θάηη άιιν. Θα ηα δνχκε θαη αλαιπηηθφηεξα απφ Γελάξε.  

 Ξείηε κνπ.  

ΠΑΛΛΑ: Κέρξη ηψξα ππήξραλ κε ην λφκν Θαηξνχγθαινπ δχν θαηεγνξίεο 

αζθαιηζκέλσλ. Απηνί πνπ ήηαλ κέρξη ην '12 ... θαη φινη νη άιινη κεηά.  

ΝΟΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ: Λαη, έρνπκε δχν θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ. Δρνπκε 

απηνχο πνπ είλαη πξν ηνπ '93 θαη κεηά ην '93, παιαηνί θαη λένη αζθαιηζκέλνη. 

Απηφ πνπ άιιαμε ν λφκνο Θαηξνχγθαινπ είλαη φηη φζνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ κέρξη θαη ην '12 κε παιαηφηεξεο δηαηάμεηο 10.500, λα 

ζπκπιεξψζνπλ απηά ηα έλζεκα, κπνξνχζαλ λα βγνπλ κε κεηαβάζεηο. Ξιένλ 

φκσο, φζνη δελ ζπκπιεξψλνπλ κέρξη θαη ην 2012 απηφ πνπ ιέκε ηελ 35εηία, 

ηνπο νδεγεί ν λφκνο ζηα γεληθά φξηα ζπληαμηνδφηεζεο 62 κε 40 έηε αζθάιηζεο, 

67 θ.ιπ.. Πηα γεληθά πιαίζηα νδεγνχληαη φινη. Θαη απηφ νθείιεηαη ζην λφκν ηνπ 

'15 πνπ αχμεζε ηα φξηα ειηθίαο. Νζνη δελ είραλ ζπκπιεξψζεη κέρξη ηηο 18 

Απγνχζηνπ 2015 ηα φξηα πνπ φξηδε ν λφκνο γηα ηηο κεηαβάζεηο νδεγνχληαη 

ζηαδηαθά ζηα 62. 62 ή 67 αλαιφγσο κε ην...  

ΠΑΛΛΑ: Απηνί πνπ ήηαλ νη παιηνί αο πνχκε, ηνπ '92, είραλ κηα πξνζσπηθή 
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δηαθνξά πνπ ήηαλ ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ βγαίλνπλ κεηά. Θα 

επαλππνινγηζηνχλ φιεο νη ζπληάμεηο θαη ησλ παιηψλ θαη ησλ θαηλνχξησλ ή 

κφλνλ ησλ θαηλνχξησλ;  

ΝΟΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ: Νρη, κφλνλ νη λένη ζπληαμηνχρνη ζα δνπλ δηαθνξά. Κε 

βάζε απηά πνπ αθνχγνληαη κέρξη θαη ηψξα νη αιιαγέο ζην αληαπνδνηηθφ ζθέινο 

ηεο ζχληαμεο ζα αθνξά κφλνλ φζνπο θαηαζέηνπλ γηα ζχληαμε, έρνπλ θαηαζέζεη 

απφ 4 Νθησβξίνπ θαη ηνπο λένπο ζπληαμηνχρνπο πιένλ. Νη παιαηέο ζπληάμεηο 

έρνπλ ήδε, φζνη είραλ βγεη πξν ηνπ λφκνπ Θαηξνχγθαινπ έρνπλ ήδε 

αλαπξνζαξκνζηεί, έρνπλ βγεη ήδε ηα ελεκεξσηηθά ηνπ Γελάξε, ηα νπνία 

βιέπνπκε πνηνη έρνπκε πξνζσπηθή δηαθνξά, ζεηηθή ή αξλεηηθή, νη πεξηζζφηεξνη 

έρνπλ πξνζσπηθή δηαθνξά, νη παιαηνί ζπληαμηνχρνη, θαη κάιηζηα αξλεηηθή, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζηαδηαθά κε απμήζεηο πνπ ζα γίλνληαη δελ ζα ηηο βιέπνπλ ζηελ 

νπζία ζηελ ηζέπε ηνπο, γηαηί ε πξνζσπηθή δηαθνξά κπνξεί λα κελ έρεη 

ελεξγνπνηεζεί αιιά θξαηάο ζηάζηκεο ηηο ζπληάμεηο γηα ηα επφκελα έηε. Αξα, νη 

παιαηνί ζπληαμηνχρνη ζηελ νπζία δελ επλννχληαη, κέλνπλ ζηάζηκνη. Νη λένη 

ζπληαμηνχρνη κε πνιιά έηε αζθάιηζεο φκσο, απφ 'δσ θαη ζην εμήο ζα δνπλ κηα 

κεγαιχηεξε ζχληαμε. Ρψξα, απηφ δεκηνπξγεί κηα αδηθία, ζα δνχκε ζηελ πξάμε 

πψο ζα νδεγεζεί. Ηζσο νδεγήζεη πάιη ζε αγσγέο, αλνίμεη έλαο λένο θχθινο, ζα 

δνχκε. Αιιά πάλησο ε θπβέξλεζε δελ έρεη δεζκεπζεί γηα ηνπο πξν ηνπ 

Νθησβξίνπ ζπληαμηνχρνπο κε πνιιά έηε αζθάιηζεο πνπ ήδε έρνπλ αδηθεζεί θαη 

αδηθνχληαη ζπλερψο θαη κε ηνλ επαλππνινγηζκφ θαη γεληθφηεξα. Γη' απηνχο δελ 

έρεη αθνπζηεί θάηη.  

 Ξξνζπαζνχλ λα δηνξζψζνπλ θάπνηα πξάγκαηα αιιά ζίγνπξα θάπνηεο 

θαηεγνξίεο κέλνπλ πίζσ ζπληαμηνχρσλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηνί κε αλήιηθα παηδηά θ.ιπ., ηζρχεη. 

ΝΟΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ: Απηέο νη δηαηάμεηο ηζρχνπλ. Αιιά φζν νδεγνχκαζηε, 

απηέο νη δηαηάμεηο ηζρχνπλ αλ ηηο πηάλεηο κέρξη ην '10, ην '11 ή ην '12. Κεηά γηα 
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ηνπο πην λένπο ζηελ νπζία έρνπλ θαηαξγεζεί ζησπεξά θαη νδεγνχλ ζηα γεληθά 

φξηα ζπληαμηνδφηεζεο. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Κέρξη ηψξα ηζρχεη φηη, ην θαζεζηψο ηνπ απαζρνινχκελνπ ζπληαμηνχρνπ, 

ν νπνίνο κπνξεί λα βγεη πιένλ ζηε ζχληαμε θαη λα ζπλερίζεη εξγαζία. Αιιά 

πεξηθφπηεηαη ην 60% ηεο ζχληαμήο ηνπ. Ιακβάλεη δειαδή κφλν ην 40%. Απηφ 

είλαη άιιε κία πξφηαζε πνπ κάιινλ ζα εληαρζεί ζ' απηφ ην λνκνζρέδην, ζα 

αιιάμεη. Θα θφβεηαη ην 30%, άξα ζα ιακβάλεη ην 70% ηεο ζχληαμεο. Δίλαη 

κεγάιε δηαθνξά. Δίλαη έλα ζεηηθφ κέηξν θη απηφ. Αθνχγεηαη θη απηφ θαη κάιινλ 

ζα ηζρχζεη, αθνχγεηαη δειαδή έληνλα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ αθξηβψο είλαη έλα πξφβιεκα πνπ έρνπλ, γηαηί ηα παηδηά 

εθπξνζσπνχλ ηνλ θιάδν, έλα δπλακηθφ θιάδν θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο αιιά 

θαη γεληθά ηεο αγνξάο πνπ είλαη ηα ζπλεξγεία ησλ απηνθηλήησλ. Γεληθά νη 

επηζθεπαζηέο απηνθηλήησλ. Απηνί ινηπφλ ρξεηάδνληαη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη άδεηα 

εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο. Θέινπλ λα κεηαθέξνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηα παηδηά 

ηνπο ή λα ζπλερίζνπλ θαη ππάξρεη πξφβιεκα θαη πνιινί δελ ζπληαμηνδνηνχληαη 

γηαηί δελ κπνξνχλ λα θιείζνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο. Αξα, ινηπφλ απηνί νη 

άλζξσπνη, πξέπεη θη εκείο, θαιφ είλαη αθνχ είζηε θαη ζχκβνπινο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ καο, λα καο δψζεη θάηη, έλα έγγξαθν, λα θηηάμνπκε έλα έγγξαθν 

πνπ λα  ην ηνλίζνπκε απηφ, λα ην ζηείινπκε θη εκείο επάλσ, λα έρεη ηε 

ζθξαγίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ αιιά λα καο θαζνδεγήζεηε εθεί πψο κπνξνχκε λα 

πείζνπκε θαη ην πνπξγείν λα ηνπ ζθεθηεί απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, γηαηί 

πξαγκαηηθά δελ κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ απηνί νη άλζξσπνη γηαηί δελ 

κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο, γηαηί έρνπλ θφξεο, έρνπλ 

νηηδήπνηε άιιν... (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Γελ είζαη κφλν εζχ, είλαη ρηιηάδεο ηέηνηνη. Σηιηάδεο. Νπσο θαη νη 

ειεθηξνιφγνη ην ίδην. Γειαδή έρσ θίιν ειεθηξνιφγν πνπ δελ βγαίλεη ζηε 

ζχληαμε γηαηί ν γηνο ηνπ έρεη ηειεηψζεη ΡΔΗ Απηνκαηηζκνχο θαη δελ ηνπ επηηξέπεη 
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λα βάδεη πξίδεο. Γειαδή ε λνκνζεζία είλαη ηέηνηα, ελψ έρεη ηειεηψζεη 

Απηνκαηηζκνχο δελ ηνπ επηηξέπεη λα πεξάζεη έλα δίθηπν, έλα θαιψδην λα βάιεη 

κηα πξίδα ή λα θηηάμεη έλαλ πίλαθα. Δίλαη ηα παξάινγα ηεο λνκνζεζίαο, πνπ 

δπζηπρψο πξνζπαζνχκε λα ηα αιιάμνπκε θαη δελ ζπληαμηνδνηείηαη πιένλ απηφο 

ν άλζξσπνο γηαηί έρεη δνπιεηέο θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη. Κέρξη λα 

ζπκπιεξψζεη φξην ν γηνο ηνπ ηψξα λα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα λα κπνξεί λα ηνπ 

δψζεη πξνυπεξεζία γηα λα βγάιεη άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο.  

ΝΟΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ: Ζδε είραλ πξνζπαζήζεη λα ην ιχζνπλ απηφ δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα λα εξγάδεηαη θάπνηνο ελψ βξίζθεηαη ζε ζχληαμε, αιιά ηνπ θφβνπλ 

ην κεγαιχηεξν κέξνο θαη ζπλέρηδαλ λα ηνλ θνξνινγνχλ θηφιαο θαη λα απνδίδεη 

εηζθνξέο, κε απνηέιεζκα φιν απηφ λα νδεγνχζε ζε αδηέμνδν. Γελ ην έθαλε 

θαλείο. Γίλεηο θαη εηζθνξέο θαλνληθά. Δηζθνξέο ζαλ λα εξγάδεζαη θαλνληθά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηά πξέπεη λα απνηξέςνπκε. Γειαδή πήξεο ζχληαμε, ηειείσζε. 

Λα κελ πιεξψλεη νχηε εηζθνξέο, λα κπνξεί λα θξαηήζεη ηελ επηρείξεζε κέρξη λα 

ζπκπιεξψζεη ηε δηάδνρε θαηάζηαζε γηα λα πξνρσξήζεη λα θχγεη. Υξαία.  

ΠΑΛΛΑ: Θάηη αθφκα ζέισ λα ξσηήζσ. Γειαδή, εάλ έρνπκε κηα Ν.Δ. ζηελ 

νπνία έλαο εηαίξνο έρεη ζπκπιεξψζεη θαη ηα ρξφληα θαη ηελ ειηθία, ζα κπνξεί λα 

ζπλερίζεη λα είλαη εηαίξνο ράλνληαο ην 30%, ζα πάξεη ζχληαμε, ζα ράλεη ην 

30%, κπνξεί λα ζπλερίζεη, ρσξίο λα ππνρξεσζεί λα δηαθφςεη θαη λα κεηαβάιιεη 

ην κεξίδηφ ηνπ.  

ΝΟΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ: Λαη, λαη. Θα κπνξεί λα ζπλερίζεη θαη ζα ράλεη απφ ηε 

ζχληαμή ηνπ ην 30%.  

ΠΑΛΛΑ: Απηφ έρεη ςεθηζηεί;  

ΝΟΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ: Ρψξα ην Γελάξε ζα πεξάζεη ζην θαηλνχξην λνκνζρέδην. 

Αλ πεξάζεη, λαη.  

ΥΙΩΣΗ: 'Ζ ηελ θάλεηε ΗΘΔ, ζα κείλεη απιψο εηαίξνο, απιά λα κείλεη ε άδεηα. 
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Θαη δελ ράλεηε  ηίπνηα.  

ΝΟΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ: Αλακέλνπκε λα  ην δνχκε, αιιά αθνχγεηαη φηη απηφ ζα 

ηζρχζεη γηαηί πάξα πνιιέο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ έρνπλ δηακαξηπξεζεί γη' 

απηφ θαη θάπσο πξέπεη λα ιπζεί, γηαηί ήηαλ κηα δηάηαμε πνπ δελ είρε ηζρχζεη 

ζηελ νπζία κέρξη ηψξα.  

ΠΑΛΛΑ: Ρνπιάρηζηνλ ζα ζηακαηήζεη λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο;  

ΝΟΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ: Νρη. Θα ζπλερίζεη ζαλ λα ήηαλ εξγαδφκελνο θαλνληθά. 

Απιά ζα πεξηθφπηεηαη έλα κέξνο ηεο ζχληαμεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Θέιεηε θάηη λα ξσηήζεηε; Γηαηί ήξζαηε ηψξα εδψ, λα 

μέξεηε θάηη. Ν,ηη έρεηε ζέκαηα θαη ζπλαδέιθνπο κε αζθαιηζηηθά ζέκαηα, γηαηί 

φινη θνληεχεηε γηα ζχληαμε, ε θπξία είλαη ζχκβνπιφο καο, έρεη δσξεάλ 

πιεξνθνξίεο γηα φινπο ζαο, είλαη θάζε δεχηεξε Γεπηέξα ηνπ κήλα, θάζε κήλα, 

ζαο ηα έρεη πεη θαη ν Ιεπηέξεο, ζηε δηάζεζή ζαο φ,ηη ζέιεηε λα ζαο βνεζάεη θαη 

ηα ηειέθσλά ζαο φια. Δίλαη αμηφινγε, είλαη, εληάμεη, είλαη κηα νκάδα αλζξψπσλ 

πνπ εηλαη πξαγκαηηθά πνιχ γλψζηεο θαη εμεηδηθεπκέλνη ζην θνκκάηη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ζεκάησλ. Θα παίξλεηε πιεξνθφξεζε θαιή θαη αμηφπηζηε θαη 

ζνβαξή. 

 Ρψξα, ηνλ Κάξην ηνλ θνξνηερληθφ καο, αλ ζέιεηε θάηη, γηαηί αξγήζαηε 

ιίγν λα έξζεηε. Αλ ζέιεηε θάηη άιιν ζπγθεθξηκέλν κε ηα ζπλεξγεία, αλ έρεηε 

θάπνηα εξψηεζε.  

ΥΙΩΣΗ: Αλ έρεηε θάηη ζπγθεθξηκέλν ξσηήζηε.  

ΜΔΛΟ Γ..: Γηα ην ειεθηνληθφ ηηκνιφγην πνπ ζα γίλεη.  

ΥΙΩΣΗ: Γηα ηα ειεθηξνληθά βηβιία. Νπζηαζηηθά ζα μεθηλήζνπλ απφ 1ε Απξηιίνπ 

θαη βιέπνπκε. Γειαδή κε ηε λνκνινγία πνπ ςεθίζηεθε ηελ Ξαξαζθεπή πνπ καο 

πέξαζε, ζα μεθηλήζνπλ απφ 1ε Απξηιίνπ θαη εθφζνλ είλαη φια εληάμεη. Νπφηε 

έρεηε θαηξφ αθφκα, ζα δείηε πνιιά πξάγκαηα.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Μέξεηε ηη γίλεηαη; Δρνπκε πνιινχο θιάδνπο πνπ ζέισ λα ηνπο 

δνχκε ιηγάθη πην... Γειαδή θιάδνη πνπ έρνπλ άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο 

θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο, έρνπλ κηα... Γελ είλαη φινη νη θιάδνη ην 

ίδην. Γειαδή, απηνί νη θιάδνη πξαγκαηηθά δελ κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ νη 

άλζξσπνη. Δρνπλ πξνβιήκαηα, γηαηί δελ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο, δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ κεηαβηβάζεηο. Ρα ζπλεξγεία είλαη πνιχ 

δχζθνια, γηαηί έρνπλ ζέκαηα πεξηβαιινληηθά, είλαη παιηέο άδεηεο, έρνπλ ζέκαηα 

πνιενδνκηθά, πνιιά ζέκαηα. Γειαδή, ζειεη ιηγάθη... Απηνί νη άλζξσπνη πξέπεη 

λα ζπληαμηνδνηεζνχλ, φκσο. Δηλαη πάξα πνιινί. Ξάξα πνιινί ζπλάδειθνη καο 

ιέλε θαζεκεξηλά δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε ζχληαμε γηαηί έρνπκε πξφβιεκα. 

Γειαδή απηφ πξέπεη λα ηνπο βνεζήζεη απηνχο. Γειαδή απηνί νη άλζξσπνη πνπ 

είλαη ηεο παξαγσγήο, είλαη άλζξσπνη πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηειηθά άκα ήηαλ 

έκπνξνη, κηα ραξά, φια θαιά ζα ήηαλ. Θα κεηαθέξαλε ην καγαδί. Γειαδή επεηδή 

δελ είλαη έκπνξνη ηηκσξνχληαη. 'Ζ πξεπεη λα θάλνπλ κατκνπδηέο, δειαδή λα ηνπο 

πάκε ζηελ παξαλνκία, λα δείμνπλ θσδηθνχο φηη είλαη έκπνξνη, γηα λα δνπιεχνπλ 

παξάλνκα φηη θάλνπλ, βάδνπλ εμαξηήκαηα, βάδνπλ ην 'λα η' άιιν, γηα ην πην 

απιφ, λα δνπιέςνπλ.  

 Θαη θάηη άιιν πνπ έρεη δίθην ν Κάξηνο γηα ηηο επηδνηήζεηο. Ν θαιφο 

ινγηζηήο, είλαη απηφ πνπ είπε πξηλ ν Κάξηνο. Νηη ζήκεξα φηαλ θξχβεζαη θαη ιεο 

πάσ λα δειψζσ 5 ρηιηάξηθα, έρσ θαιφ ινγηζηή γηαηί κε έβαιε λα δειψζσ ιίγα, 

ζα ηα βξεηο κπξνζηά ζνπ. Δίζαη έμσ απφ ηα πάληα. Ξαο κε 5 ρηιηάξηθα λα πάξεηο 

επηδφηεζε θαη βγαίλεηο θαη ιεο πνιχ απιά, μέξεηο, ηα πξνγξάκκαηα ηα παίξλνπλ 

επηηήδεηνη. Ξνηνη επηηήδεηνη; Κε 5 ρηιηάξηθα δελ έρεηο λα δήζεηο, παο λα 

δηεθδηθήζεηο λα πάξεηο θαη ρξήκαηα λα θάλεηο επέλδπζε; Γειαδή δελ κπνξείο λα 

ηα θαιχπηεηο φια.  

 Ινηπφλ, πξεπεη λα κάζνπκε λα είκαζηε, λα κελ πάκε λα γιηηψζνπκε ην 1 

επξψ γηαηί γιηηψληαο ην 1 επξψ ράλεηο ηα 50.  
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ΥΙΩΣΗ: Θαη νη ηξάπεδεο δελ δίλνπλ πηα ηίπνηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ δίλνπλ ηίπνηα. Γειαδή λα γιηηψζεηο έλα επξψ γηα λα κελ 

πιεξψζεηο 5 ρηιηάξηθα εθνξία ή 4 ην ρξφλν, κπνξεί λα ράζεηο 50 απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ ζνπ. Κπνξεί λα είζαη έμσ απφ φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηηθά 

βιέπεηε ην ΔΠΞΑ απνξξνθήζεθε ην 30%. Ρν ππφινηπν 70% δελ έρεη 

απνξξνθεζεί ηίπνηα. Δγψ ραίξνκαη πνπ βιέπσ ηνλ Ράζν ηνλ Ξάιια, εηιηθξηλά, ν 

Ράζνο ν Ξάιιαο δελ ππήξρε πξφγξακκα πνπ λα κελ ήηαλ κέζα θαη λα κελ έθαλε 

εθζπγρξνληζκνχο θαη λα κελ ην θψλαδε απηφ. Ν Ράζνο είλαη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπο βηνηέρλεο πνπ έρεη σθειεζεί ηφζν πνιχ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δλσζε θαη απφ ηα πξνγξάκκαηα, αιιά νη δειψζεηο ηνπ φκσο, ήηαλ δειψζεηο. 

Γειαδή δελ δήισλε 5 ρηιηάξηθα ην ρξφλν γηα λα πάεη λα δηεθδηθήζεη. Ππλέρεηα 

άιιαδε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη δελ μέξσ αλ ζπλερίδεη θαη ηψξα λα ην θάλεη. Γηαηί 

φηαλ ινηπφλ πξνζπαζείο λα γιηηψζεηο 1 επξψ ζα ράζεηο 50. Μεθάζαξα. Απηφ πνπ 

είπε ν Κάξηνο έρεη απφιπην δίθην. Θαη πξέπεη λα αιιάμνπκε ηε ινγηθή θαη ηε 

λννηξνπία φηη, μέξεηο, θξπβφκαζηε θαη θιείλνπκε ηηο πφξηεο. Απηά  ηειεηψζαλε. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Ινηπφλ, ζαο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ θαη αλ έρεηε θάπνηα άιιε 

εξψηεζε... Ξάλησο, ζηε δηάζεζή ζαο εδψ φινη νη ζχκβνπινί καο. Ν Κάξηνο δελ 

είλαη ζχκβνπινο εμσηεξηθφο, είλαη θαη ζχκβνπινο εθιεγκέλνο ζην Δπηκειεηήξηφ 

καο, φ,ηη ζέιεηε, καο ην έρεη μαλαπεί, είλαη ζηε δηάζεζή ζαο.  

ΥΙΩΣΗ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, λα 'ζηε θαιά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θη εκείο ζ' επραξηζηνχκε, Κάξηε. 

ΜΑΣΘΙΟΤΓΑΚΗ: Θη επεηδή δηαλχνπκε ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο δεθαεηίαο, λα 

επρεζνχκε ζε φινπο θαιέο γηνξηέο, κε ραξά ην 2020 λα καο βξεη, ε λέα 

δεθαεηία θαη πγεία ζε φια ηα ζπηηηθά ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη πξηλ ιίγν, λα ζαο ελεκεξψζσ, θη εγψ λα ζαο πσ ρξφληα πνιιά 
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θαη θαιή ρξνληά, φηη πήξακε θαη κία απφθαζε λα θφςνπκε ηελ πίηα καο ζε έλα 

πνιχ σξαίν καγαδί, ηψξα ζα ην δνχκε φκσο, δελ ην ιέκε αθφκα θαη ζα είλαη 

κεζεκέξη, ζα ην θαλνλίζνπκε κεζεκέξη Ρεηάξηε ή Γεπηέξα, πξέπεη λα πάκε 

κέρξη ην βξάδπ θαη πξέπεη λα παξεπξεζείηε θαη λα έξζεηε φινη. Δίζηε θη εζείο 

θαιεζκέλνη, ζπλαδέιθνη, ζα πσ κέζσ ηνπ Ιεπηέξε λα έξζεηε.  

 Θαη πάιη θαιφ ζαο βξάδπ θαη θαιέο γηνξηέο. Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
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