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ΠΑΡΟΝΣΔ 

ΑΛΡΞΑΠ ΕΑΛ – ΡΕΔΚΗΙ   ΚΝΠΡΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΓΗΑΛΛΑΟΑΠ ΠΡΑΟΝΠ   ΚΞΑΙΘΑΚΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΔΜΑΟΣΝΠ ΖΙΗΑΠ    ΚΞΔΙΔΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

ΘΔΝΓΥΟΔΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  ΛΗΘΝΙΑΘΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 

ΘΑΞΑΛΡΑΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  ΞΑΞΑΖΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  ΞΑΞΑΚΑΛΥΙΖΠ – ΛΡΝΕΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΙΗΝΠΖ ΑΛΡΗΓΝΛΖ    ΞΑΞΑΛΝΠΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 

ΚΑΡΘΗΝΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ  ΠΑΚΗΥΡΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΚΖΙΗΝΠ ΡΟΦΥΛ    ΠΞΑΛΝ ΚΑΟΗΑ 

ΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ   ΠΥΡΖΟΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΑΛΓΟΗΑΛΝΠ   ΤΑΟΟΑΠ ΚΗΣΑΖΙ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ   ΚΞΔΘΑΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΞΝΠΡΝΙΔΙΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  ΚΞΗΠΡΑΟΑΘΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 

ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ   ΚΞΝΡΠΖ-ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΝ ΑΘΖΛΑ 

ΓΑΙΑΛΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ    ΛΑΠΡΝ ΓΖΚΖΡΟΑ 

ΓΑΛΔΕΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ   ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΗΔΟΝΘΔΝΠ 

ΓΑΛΗΖΙ ΞΔΡΟΝΠ    ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΓΟΝΚΞΝΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΘΑΕΑΘΝΠ ΙΑΚΞΟΝΠ   ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΘΑΛΑΘΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΞΝΙΝΠ ΕΑΣΑΟΗΑΠ 

ΘΑΟΑΚΑΛΗΥΙΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ   ΟΝΠΠΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 

ΘΑΠΡΑΛΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ   ΠΑΚΑΛΗΓΝ ΓΘΑΙΗΛΑ 

ΘΑΡΔΒΑΗΛΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ   ΠΗΓΑΙΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΘΝΟΦΗΑΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   ΠΘΝΦΝΠ ΘΔΝΦΗΙΝΠ 

ΘΝΕΝΙΝΓΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  ΠΝΦΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 
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ΙΔΗΒΑΓΖΠ ΠΞΟΝΠ    ΡΟΗΞΝΓΑΘΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΙΝΓΝΘΔΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ ΞΔΡΟΝΠ 

ΙΓΔΟΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ    ΡΠΗΡΝΟΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  ΦΑΟΑΠΑΙΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΔΟΡΕΑΛΖ ΘΟΗΑΘΖ   ΣΟΠΗΘΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΝΦΝΟΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 

 

ΤΠΑΛΛΗΛOI ΒΔΠ 

ΓΗΑΓΘΑΠ ΚΗΣΑΙΖΠ    ΞΑΞΑΓΑΘΖ ΔΓΔΛΗΑ 

ΡΠΝΙΑ ΔΘΚΗΑ    ΓΖΚΖΡΟΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ 

ΘΑΙΝΞΙΑΠΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ  ΘΑΠΗΚΑΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

ΚΝΕΑΘΗΡΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ   ΙΔΘΑΘΝ ΑΘΑΛΑΠΗΑ 

ΓΔΥΟΓΗΝ ΦΗΙΗΞΞΝΠ   ΠΑΟΟΖ ΔΙΔΛΖ 

ΠΦΟΑΘΖ ΘΑΙΙΗΝΞΖ   ΘΝΙΝΟΑ ΚΑΟΗΑ 

ΓΘΙΔΕΑΘΝ ΑΛΛΑ 

 

ΑΡΙΣΙΝΓΗΝ ΜΔΛΗ 

ΡΠΑΛΡΕΑΟΗΓΖΠ ΛΑΞΝΙΔΥΛ  ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

ΘΑΙΙΗΝΛΡΕΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

 

 

ΔΙΓΙΚOI ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΒΔΠ 

ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ   ΣΑΙΝΦΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 

 

ΔΚ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 

ΚΑΟΝΓΔΛΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ  ΡΠΗΡΝΟΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαηαξρήλ πξνηνχ μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε 

ζέισ λα δψζσ ζπγραξεηήξηα ζηνλ Πχλδεζκν Ζιεθηξνιφγσλ Δγθαηαζηαηψλ ηνπ 

Ξεηξαηά γηα ηελ άπνςε νξγάλσζε πνπ είρε ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ είραλ ε 

Νκνζπνλδία ησλ ειεθηξνιφγσλ φιεο ηεο ρψξαο. Ζηαλ πξαγκαηηθά κηα πνιχ 

αμηφινγε εθδήισζε, κηα Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ είρε θαη νπζία, καο ηίκεζαλ γηα 

δεχηεξε θνξά ζηνλ Ξεηξαηά, ν Ξξφεδξνο είπε λα ηνπο μαλαθαιέζνπκε θαη ηνπ 

ρξφλνπ, ζα είλαη γηα ηξίηε θνξά. Γελ ιέσ ηη είπε γηα ηνλ Νιπκπηαθφ. Θαη πάιη 

ζπγραξεηήξηα ζηνλ Πχλδεζκφ ζαο θαη φπνπ κπνξνχκε θη εκείο λα θαλνχκε 

ρξήζηκνη κε ηηο ιίγεο δπλάκεηο πνπ έρνπκε ζα ην θάλνπκε.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Λα πσ, Ξξφεδξε, θη εγψ δπν θνπβέληεο;  

 Θαιεζπέξα, ζπλάδειθνη. Λα επραξηζηψ θη εγψ απφ ηελ πιεπξά κνπ ην 

Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην πνπ καο ηίκεζε θαη ην Δπαγγεικαηηθφ αιιά θαη ην 

Δκπνξνβηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Γηα άιιε κία ρξνληά, γηα δεχηεξε ρξνληά, 

ζπλερφκελε ρξνληά θαηαθέξακε θαη θέξακε ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 

Νκνζπνλδίαο, ηεο ΞΝΠΔΖ, φισλ ησλ ειεθηξνιφγσλ ηεο ρψξαο ήξζακε θαη 

ηηκήζακε κεο ζηνλ Ξεηξαηά. Απηφ είλαη ηηκή γηα φιν ηνλ Ξεηξαηά. Θαηαιαβαίλεηε 

φηη είλαη έηζη κία ηδηαίηεξε ζηηγκή απηή. Λνκίδσ θαη ν Δκπνξηθφο Πχιινγνο καο 

ηίκεζε αιιά ζα ην πσ θη εδψ απφ ην βήκα, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο βέβαηα ηνπ 

Ξεηξαηά γηα άιιε κηα θνξά δίπια καο θαη φπνηε ηνλ έρνπκε δεηήζεη ηνλ θ. 

Γαβξίιε είλαη πάληα θνληά καο. Ν κφλνο πνπ είλαη απψλ θαη ζα ην πσ λα 

αθνπζηεί θη εδψ πέξα, φπσο ην είπα θαη ρζεο, ζα ην αθνχζαηε θηφιαο, πξνρζέο, 

είλαη ν Γήκνο. Γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά δπζηπρψο ν Γήκαξρνο καο 

απαμίσζε φρη κφλν λα έξζεη, νχηε θαλ λα απαληήζεη ζε επηζηνιέο. Θαη ζαλ 

Ξξφεδξνο ηνπ Ππλδέζκνπ Ζιεθηξνιφγσλ Ξεηξαηά απεχζπλα θαη πξνζσπηθά θαη 

κε ηηο δηνηθνχζεο επηηξνπέο λα κηιήζνπκε, παξ' φιν φηη ήηαλ ζην Γεκαξρείν θαη 

ζαλ Ξξφεδξνο ηεο Νκνζπνλδίαο ηνπ Ξεηξαηά, δπζηπρψο καο απαμίσζε γηα άιιε 

κηα ρξνληά θαη ήηαλ πνιχ ιππεξφ.  
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 Ξνιινί ζπλάδειθνη καο ξσηήζαλε πνχ είλαη ν Γήκαξρνο; Κεο ζηνλ 

Ξεηξαηά έρνπκε έξζεη γηα δεχηεξε θνξά, δπζηπρψο, δελ έθαλε ηελ ηηκή. Θαη δελ 

έζηεηιε νχηε θαλ έλαλ εθπξφζσπν, ηνπιάρηζηνλ λα ζηείιεη έλαλ εθπξφζσπν, ξε 

παηδηά. Δίλαη δπλαηφλ λα είλαη φινη νη θνξείο ηνπ Ξεηξαηά λα βξίζθνληαη κέζα 

εδψ ζηελ πφιε καο, ν Δκπνξηθφο Πχιινγνο, λα έξρνληαη απν ηελ φιε Διιάδα 

470 άηνκα θαηεβήθαλε, δελ ηνπ άξεζε απηφ; Θα ην ζηείισ κε επηζηνιή, 

Ξξφεδξε, ζα ηνπ ην ζηείινπκε, δελ ππάξρεη πεξίπησζε. Νρη κνλν ζα ηνπ ζηείισ 

επηζηνιή αιιά ζα ην αλεβάζσ θηφιαο ην ζέκα απηφ γηαηί πξέπεη λα αθνχγνληαη. 

Δκείο φπνηε καο ρξεηάζηεθε ν Γήκνο ήκαζηαλ πάληα δίπια θαη ζα είκαζηε, γηαηί 

ν Γήκνο δελ καο θηαίεη ζε ηίπνηα. Νη Γήκαξρνη, ηα πξφζσπα έξρνληαη θαη 

θεχγνπλ θαη μαλάξρνληαη.  

 Δπραξηζηψ γηα άιιε κηα θνξά, Ξξφεδξε, επραξηζηψ πάξα πνιχ. Δηιηθξηλά, 

ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ήηαλ θνληά καο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θη εκείο θαη πάιη ζπγραξεηήξηα θαη ηνπ ρξφλνπ πηζηεχνπκε λα ην 

μαλαθάλεηε πάιη.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Δγψ ηνπο είπα φηη φζα ρξνληα ζα παίξλεη ν Νιπκπηαθφο ην 

πξσηάζιεκα, αλ φζα ρξφληα κάιινλ είπα ν Καξηλάθεο ζα παίξλεη ην 

πξσηάζιεκα, εκείο ζα ζαο θαινχκε λα εξρφζαζηε ζηνλ Ξεηξαηά λα θάλεηε ηελ 

Ππλέιεπζε θαη λα ζαο θεξλάκε έλα γαβξάθη θη έλα νπδάθη. Δρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα απηή. Απηφ ην έρνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θη είρακε θαη έλα άιιν γεγνλφο απηέο ηηο κέξεο θαη εδψ κε ηνλ θ. 

Ξαπακαλψιε ηνλ Γηψξγν, πνπ είρακε κηα πξφζθιεζε απν έλαλ πινηνθηήηε πνπ 

έξηρλε έλα θέξπ κπνη, έλα ζθάθνο θηίζηεθε 100 κέηξα ζην Ξέξακα, έγηλε ε 

θαζέιθπζε, καο θάιεζε θαη καο ν πινηνθηήηεο, πήγακε εθεί ην είδακε, έξημε θαη 

έλα άιιν ν ίδηνο πινηνθηήηεο ζην Βφιν θαη θηίδνληαη άιια έμη απηή ηε ζηηγκή ζε 

ειιεληθά λαππεγεία. Γπζηπρψο, απηά πνπ πξέπεη λα πξνβάιινπλ νη ηειενξάζεηο 

δελ ηα πξνβάιινπλ. Νηη ππάξρεη θαη κηα άιιε Διιάδα πνπ αθφκα ζπλερίδεη θαη 
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δνπιεχεη θαη παξάγεη. Ρν κφλν πνπ θηάζακε ζηελ Διιάδα λα αζρνινχκαζηε 

είλαη κφλν πνζν ζχληαμε ζα πάξνπκε θαη αλ ζα πάξνπκε θαη πφζν ΔΘΑΠ ζα 

πάξνπκε. Γελ είλαη ε Διιάδα κφλν ζπληάμεηο, δελ είλαη Διιάδα, ππάξρνπλ θαη 

Διιελεο πνπ πξαγκαηηθά αθφκα επελδχνπλ θαη θάλνπλ δνπιεηέο. Θαη κάιηζηα ζα 

πξνηείλσ θαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα ζηείινπκε θαη κηα επηζηνιή πιένλ. 

Θάλακε έλα δειηίν ηχπνπ εκείο γηα ηελ θαζέιθπζε αιιά λα ζηείινπκε ζ' απηνχο 

ηνπο αλζξψπνπο κηα επραξηζηήξηα επηζηνιή πνπ εκπηζηεχνληαη αθφκα ηα 

ειιεληθά λαππεγεία, γηα ηνπο πινηνθηήηεο κηιάσ, πνπ εκπηζηεχνληαη ηα ειιεληθά 

λαππεγεία θαη ηα ειιεληθά ρέξηα θαη θηίδνπλ πινία εδψ.  

 Θάλακε κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα φκσο, θη εδψ ζέισ λα δψζσ 

ζπγραξεηήξηα ζηνλ Γηψξγν ηνλ Ξαπακαλψιε πνπ ήηαλ θαη ν άλζξσπνο πνπ ην 

θηλήζακε, γηαηί πήγε λα επηβιεζεί έλα ΦΞΑ 23%, ελψ νη άλζξσπνη είραλ 

απαιιαθηηθφ απηνί πνπ ηα θηηάρλνπλ ηα θέξπ κπνη απηά, πήγαλ λα ηνπο 

βάινπλ μαθληθά έλα ΦΞΑ. Θάλακε πξνζπάζεηεο, θηλεζήθακε καδί κε ηνπο 

πινηνθηήηεο, καδί κε ην Δπηκειεηήξην, πεγακε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα, ζηνλ 

πνπξγφ Λαπηηιίαο, πήγακε ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, ζην πνπξγείν Δζληθήο 

Ακπλαο, παληνχ. Ρειηθά θαηαθέξακε ζ' απηά πνπ ρηίδνληαη λα κελ έρνπλ ην 

ΦΞΑ απηφ. Ρψξα ην ζέκα είλαη αλ πξνθχςεη φκσο ΦΞΑ ζηα επφκελα, απηά ηα 

νθηψ ζα είλαη ηα ηειεπηαία. Αξα, ινηπφλ, πξέπεη λα ζπλερίζνπκε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα, λα πάςεη πιένλ απηφ, λα νξηζηηθνπνηεζεί, λα γίλεη φπσο θηίζηεθαλ 

απηά, γηαηί πνιχ απιά ζα πεγαίλνπλ λα θηίδνληαη πιένλ αιινχ. 23% είλαη πνιχ 

αθξηβφ ην θφζηνο ζε κία επέλδπζε πνπ είλαη 2 θαη 3 εθαηνκκχξηα. Ρψξα 24%. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ-δηάινγνη) 

 πάξρεη κηα βηνκεραλία πνπ θαηαζθεπάδεη θέξπ κπνη, γηαηί έρνπλ 

πνπιεζεί πάξα πνιιά θαη κάιηζηα έρνπλ θαη ην θαηφξζσκα φηη πεξλάλε θαη ηνλ 

Αηιαληηθφ απηά. Γειαδή είλαη θέξπ κπνη θαη ηα πεξλάλε, θαηαθέξλνπλ νη 

Διιελεο θαπεηαλαίνη θαη ηα πεξλάλε, πεξλάλε Αηιαληηθφ γηα λα πάλε ηψξα ζηε 
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Σηιή, θαληαζηείηε ηψξα ε Σηιή είλαη, πξέπεη λα πεξάζεηο θαη απφ ηελ θάησ 

πιεπξά ή πεξλάεη απφ πάλσ. Απφ θάησ, πεξλάεη απφ θάησ γηα λα πάεη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ηνπ Δηξεληθνχ ηψξα, λα πεξάζεη ηνλ Αηιαληηθφ λα πάεη ζηνλ 

Δηξεληθφ. Θαη καθάξη απηφ λα γίλεη κηα βηνκεραλία, λα θαηαζθεπάδνπκε. Γη' απηφ 

ιέκε εκείο θάλακε ηα δειηία ηχπνπ, ηψξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα ην 

πξνβάιινπκε θη άιιν, πην αλνηρηά. Ηζσο λα θάλνπκε θαη κηα εθδήισζε πάλσ ζ' 

απηφ εδψ κε ηνπο πινηνθηήηεο θαη κε φια απηά.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: Νια απηά πνπ είλαη γηα ηελ ρψξα καο θαιά πξέπεη λα 

αθνχγνληαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηά φκσο έπξεπε λα ήηαλ ζηα πξσηλάδηθα θαη ζηα κεζεκεξηλά 

θαη ζε φια απηά έπξεπε λα παίδνληαη, γηα λα δείμνπλ ζηα λέα παηδηά φηη κπνξνχλ 

λα θάλνπλ πξάγκαηα. Ρα παηδηά απνγνεηεχνληαη γηαηί βιέπνπλ απηή ηε ζηηγκή 

ην κφλν πνπ καο ελδηαθεξεη ζηελ Διιάδα είλαη πφζν ζα πάξνπκε ηε ζχληαμε. 

Γειαδή, δελ αθνχο ηίπνηε άιιν, πφζν ζα πάξνπκε ζχληαμε.  

ΤΜΒΟΤΛΟ: Θαη λα πνχκε φηη είλαη απφ ηελ θαηαζθεπή ην θαξθί κέρξη ηελ 

ηειεπηαία βίδα είλαη ειιεληθά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη κάιηζηα ήηαλ θαη κηα λέα θνπέια λαππεγφο πνπ ην είρε 

ζρεδηάζεη.  

 Ινηπφλ, κπαίλνπκε ζηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

ΘΔΜΑ 1ο Η.Γ. 

 

Δπικύρωζη Πρακηικών Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 16/03/2016. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θάπνηα παξαηήξεζε; Δγθξίλνληαη. 
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ΘΔΜΑ 2ο Η.Γ. 

 

Δπιμεληηηριακές Δκλογές. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέισ λα ζαο ελεκεξψζσ εδψ, δελ έρσ θάηη λέν λα ζαο πσ. Νη 

Δπηκειεηεξηαθέο εθινγέο κάιινλ - θαηαξρήλ, λα μέξεηε θάηη. Νηη αλ είρε αιιάμεη 

ε επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία έπξεπε ηψξα λα θάλακε εθινγηθέο επηηξνπέο, 

εθινγηθέο επηηξνπέο κεηά πάλε έμη κήλεο νη εθινγέο κεηά ηελ εθινγηθή επηηξνπή, 

αθφκα δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε εθινγηθέο επηηξνπέο, ήξζε έλα έγγξαθν γηα 

κία εκέξα, ηελ επφκελε κέξα ην αλαηξέζαλε, δελ ηζρχεη απηφ. Αξα, ινηπφλ, 

εθινγέο εθ ησλ πξαγκάησλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ δελ ζα έρνπκε. Ρψξα, 

κέρξη λα ςεθηζηεί ε επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία πεξίπνπ ππνινγίδνπλ φηη ζα 

γίλνπλ γχξσ ην Φεβξνπάξην κε ην Κάξηην δειαδή ηνπ ρξφλνπ. Ρν κφλν λεφηεξν 

είλαη απηφ. Ρψξα, επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία, δελ έρνπκε ζηνηρεία. Δρνπλ 

θηηάμεη κηα επηηξνπή, δελ ζπκκεηέρνπλ επηκειεηεξηαθνί. Δζείο ζπκκεηέρεηε απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο, Κηράιε; 

ΓΙΑΓΚΑ: Νρη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νχηε εζείο. Γειαδή ε επηηξνπή απηή πνηα είλαη; 

ΓΙΑΓΚΑ: Γελ ππάξρεη επηηξνπή απηή ηε ζηηγκή. πήξμε κηα νκάδα εξγαζίαο ε 

νπνία έβγαιε έλα πφξηζκα θαη κε βάζε ην πφξηζκα απηφ ηψξα ζπληάζζεηαη έλα 

ζρέδην πξνηάζεσλ πξνο ηα Δπηκειεηήξηα. Απηφ ζπληάζζεηαη. Νρη λφκν. Κεηά ζα 

ζπγθξνηεζεί, ζα ζπγθξνηήζεη κεηά απφ ... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξάλησο, νη εθινγέο πάλε γχξσ ζην Φεβξνπάξην-Κάξηην.  

ΓΙΑΓΚΑ: Ρν ζέκα είλαη ηη θαηεχζπλζε ζα πάξνπλ ηα Δπηκειεηήξηα απφ 'δσ θαη 

πέξα. Αλ ζα παξακείλνπλ έηζη φπσο είλαη, αλ ζα αιιάμνπλ, ηη αξκνδηφηεηεο ζα 

έρνπλ, ηη λνκηθφ θαζεζηψο ζα έρνπλ.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχγνληαη πξνηάζεηο, ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα εληαίν 

ςεθνδέιηην, αθνχγνληαη πξνηάζεηο γηα ελνπνίεζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ, 

ππάξρνπλ πξνηάζεηο, πνιιέο πξνηάζεηο. 

ΓΙΑΓΚΑ: Ξνην είλαη ην εθινγηθφ ζψκα πιένλ. Δθεί ππάξρεη έλα ηεξάζηην ζέκα, 

αλ είλαη ηα κέιε ησλ Δπηκειεηεξίσλ ή αλ είλαη ηα κέιε ηνπ ΓΔΚΖ, γηαηί πιένλ 

κπνξεί λα γίλνπλ εθινγέο κε βάζε ην ΓΔΚΖ, έηζη; Αξα, φια είλαη ππφ 

αλαζεψξεζε.  

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

ΠΡΟΔΓΡΟ: πάξρεη κία πξφηαζε απφ ηελ Θεληξηθή Δλσζε Δπηκειεηεξίσλ, ε 

Θεληξηθή Δλσζε παίξλεη έλα κεγάιν πεξίπηεξν ζηελ Γηεζλή Δθζεζε 

Θεζζαινλίθεο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα ηελ εληζρχζνπλ ηελ Δθζεζε 

Θεζζαινλίθεο. Ρψξα, απφ 'θεη θαη πέξα, αλ ππάξρεη θάπνην ελδηαθέξνλ 

ελεκεξψζηε θάπνηνπο αλζξψπνπο, ππάξρνπλ πνιχ πξνζηηέο θαη ηηκέο θαη ην 

Δπηκειεηήξην ζα βνεζήζεη εθεί. Κπνξνχκε λα πάξνπκε κία, αιιά λα ππάξρεη 

θάπνην ελδηαθέξνλ. Θη απηφ ην ιέσ ζε ζέλα Γηψξγν πνπ είλαη ε ... αιιά θαη 

φπνηνπο άιινπο θνξείο ή νκάδεο λα κπνξνπκε λα πάξνπκε θάπνηα ηεηξαγσληθά 

κπνξνχκε λα πάξνπκε, λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ Δθζεζε Θεζζαινλίθεο ζαλ 

Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην, αιιά πξέπεη, βνιηδνζθνπείζηε θη εζείο λα δνχκε ηη 

ππάξρεη ζηελ αγνξά, θάπνηνη ζπλεξγάηεο... Ρν ζέκα είλαη φηη ζα εηλαη πάξα πνιχ 

νηθνλνκηθφ. Γελ ζα είλαη αθξηβφ, αο βξεζνχλ νη άλζξσπνη πνπ ελδηαθέξνληαη θαη 

ζα ηνπο θάλνπκε θη εκείο ηελ πξφηαζε, λα δνχκε πφζνη ζα είλαη, ηη ζα πάξνπκε.  

ΓΙΑΓΚΑ: (εθηφο κηθξνθψλνπ, δελ έρεη θαηαγξαθεί θαζαξά) 

 πάξρεη έλα ... κπνξεί λα είλαη θαη δσξεάλ. Αιιά νη επηρεηξεκαηίεο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα πάλε λα εθζέζνπλ πξντφληα αο έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ 

πεξεζία καο εδψ γηα λα δνχκε αθξηβψο πφζν ζα είλαη... Δίλαη απφ δσξεάλ 

κέρξη πνιχ ιίγν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξάλησο, είλαη πνιχ ιίγν. Γελ είλαη...  
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ΘΔΜΑ 3ο Η.Γ. 

 

Προγράμμαηα ζηα οποία ζσμμεηέτει ηο ΒΔΠ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ζαο θάλνπκε κηα ελεκέξσζε ζπκκεηνρήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

ζε πξνγξάκκαηα, ζ' απηά πνπ έρνπκε ππνβάιεη ηα πεξηζζφηεξα θαη πεξηκέλνπκε 

ηηο εγθξίζεηο θαη αλ ζπκκεηέρνπκε πιένλ ζ' απηνχο ηνπο θνξείο. Πην πιαίζην ηνχ 

- Κηράιε, έια ιίγν λα ηα δηαβάζεηο ηα πξνγξάκκαηα. Δια πνπ έρεηο αζρνιεζεί. 

ΓΙΑΓΚΑ: Ρν έρνπκε κνηξάζεη, Ξξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν έρνπκε κνηξάζεη; Ρέινο πάλησλ, είλαη αξθεηά ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ έρνπκε δειψζεη ζπκκεηνρή, καθάξη λα εγθξηζνχλ θάπνηα. (παξέκβαζε 

εθηφο κηθξνθψλνπ-δηάινγνη) 

 Θαιχηεξα γηα λα ην κειεηήζεηε θηφιαο, λα ην δείηε. 1) Πην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus + ζηελ δξάζε: «Ππλεξγαζία γηα ηελ θαηλνηνκία θαη 

αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ», κεηέρνπκε σο ζπληνληζηήο εηαίξνο ζε ζχκπξαμε 

ζε ππνδξάζε κε ηίηιν: «Αλάπηπμε Ξξνηχπσλ Ξνηφηεηαο γηα ηελ ππεξάθηηα 

βηνκεραλία ζηελ Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε». Ππκκεηέρνπλ επίζεο ην 

Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηά, νξγαληζκνί απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Θχπξν θαη ε  

εηαηξεία PREMIUM CONSULTING, πνπ ππέβαιε ηελ πξφηαζε. 

 Ρέινο πάλησλ, ν πξνυπνινγηζκφο εάλ εγθξηζεί απηφ ζα είλαη 51.535 

επξψ πνπ ζα δηαρεηξηζηνχκε εκείο.  

 2) Πην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Αζηηθέο Θαηλνηφκεο 

Γξάζεηο Δπξψπεο» κεηέρνπκε κε άιινπο θνξείο ηνπ Ξεηξαηά ζην πξφγξακκα 

πνπ ππέβαιε ν Γήκνο Ξεηξαηά κε ηίηιν "Γαιάδηα Νηθνλνκία γηα ηνλ Νηθνλνκηθφ 

Αλαζρεκαηηζκφ ηνπ Ξεηξαηά. Αλαβάζκηζε ησλ δπλαηνηήησλ ψζηε λα 
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δεκηνπξγεζνχλ λέεο επθαηξίεο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο λένπο 

επηρεηξεκαηίεο». Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ ΒΔΞ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 78.000 επξψ.  

 3) Ρν 2014 εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε Πηξαηεγηθή γηα ηελ 

Καθξνπεξηθέξεηα Αηηηθήο - Ηνλίνπ πνπ δίλεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Δίλαη έλα πξφγξακκα δηαθξαηηθήο επξσπατθήο, 

εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο θαη επηιέμηκεο πεξηνρέο είλαη Διιάδα, κεξηθέο πεξηθέξεηεο 

ηεο Ηηαιίαο, Αιβαλία, Θξναηία, Πεξβία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Πινβελία θαη 

Καπξνβνχλην. Ρν Δπηκειεηήξηφ καο κεηέρεη σο εηαίξνο ζε ηξεηο ζπκπξάμεηο πνπ 

ππέβαιαλ πξφηαζε ζηηο εμήο δξάζεηο, αλαθέξνληαη νη ηίηινη: 3α) «Γηαθξαηηθφ 

δίθηπν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Θαιαζζίσλ 

Ρερλνινγηψλ». 3β) «Θφκβνη ελίζρπζεο πισηψλ νδψλ γεθχξσζεο ηνπ δηθηχνπ 

Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ» θαη 3γ) «Αλαβάζκηζε ιηκέλσλ σο νηθν-επηρεηξεκαηηθφ θαη 

επελδπηηθν θφκβν».  

 Πηα αλσηέξσ εηαηξηθά ζρήκαηα κεηέρνπλ ν ΝΙΞ, νη Νξγαληζκνί Ιηκέλσλ 

Βελεηίαο, Αλθφλα, Γπξξαρίνπ, ην ηηαιηθφ πνπξγείν Κεηαθνξψλ, ην 

Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηά, ην Ξαλεπηζηήκην ηεο Κπνιφληα, ην Δκπνξηθφ 

Δπηκειεηήξην Πεξβίαο θαη Νξγαληζκνί απφ Αιβαλία, Πινβελία, Βντβνδίλα, θ.ι.π. 

Ν πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΒΔΞ αλέξρεηαη ζηηο 165.000 κε 170.000 επξψ γηα 

θάζε πξφγξακκα. Νη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην 

Ξξνψζεζεο Δπξσπατθψλ Ππλεξγεηψλ. 

 4) Ππκκεηέρνπκε επίζεο ζην πξφγξακκα Γηαθξαηηθήο εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο «Βαιθάληα - Κεζφγεηνο 2014-2020», πνπ 

ζηφρν έρεη, κέζσ ησλ ζπλεξγαζηψλ, ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηεο αεηθνξίαο ηεο επηιέμηκεο πεξηνρήο κε ηε ζπκκεηνρή πέληε ρσξψλ: Διιάδα, 

Θχπξνο, Βνπιγαξία, Αιβαλία θαη Πθφπηα. Ρν Δπηκειεηήξηφ καο εηλαη ζπληνληζηήο 

εηαίξνο ζηηο ζπκπξάμεηο πνπ κεηέρεη. Κεηέρεη ζηηο δξάζεηο κε ηίηιν: 4α) «Ζ 

επηρεηξεκαηηθή δηαδνρή σο εξγαιείν γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία». Πηελ 
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δξάζε κεηέρνπλ αθφκα ην Δπηκειεηήξην Καγλεζίαο, ην Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ 

θαη νη Νξγαληζκνί απφ Αιβαλία θαη Βνπιγαξία. Ν πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΒΔΞ 

αλέξρεηαη ζε 200.000 επξψ. 

 4β) «Αλάπηπμε ηεο πξσηνπνξηαθήο Βαιθαληθήο Κεζνγεηαθήο 

Θεξκνθνηηίδαο κε επίθεληξν ηελ πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ λέσλ θαηλνηφκσλ 

επηρεηξήζεσλ σο κέζν δηαζθάιηζεο ηεο βησζηκφηεηαο, βειηίσζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο κειινληηθψλ αιιαγψλ». 

Κεηέρνπλ επίζεο: ηα Δπηκειεηήξηα Γξάκαο, Ζξαθιείνπ θαζψο θαη ηα 

Δπηκειεηήξηα απφ Ιεκεζφ, Βνπιγαξία θαη Αιβαλία. Ν πξνυπνινγηζκνο γηα ην 

ΒΔΞ αλέξρεηαη ζε 242.420 επξψ. 

 5)  Πην πιαίζην επίζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βαιθάληα-Κεζφγεηνο 2014-

2020» ζπκκεηέρνπκε ζηε ζχκπξαμε ζηελ νπνία ζπληνληζηήο εηλαη ην 

Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηά θαη ζπκκεηέρνπλ ην ΡΔΗ Ξεηξαηά, ην Ξαλεπηζηήκην 

Ιεπθσζίαο, ην Δπηκειεηήξην Ιεκεζνχ, ε Ξνιπηερληθή Πρνιή Ρηξάλσλ, ην 

Ρερληθφ Ξαλεπηζηήκην Πφθηαο θαη άιινη νξγαληζκνί. Ρίηινο δξάζεο είλαη: «Ζ 

θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο θαη θαηλνηνκίαο κέζσ δηαθξαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ». Ν πξνυπνινγηζκφο γηα ην ΒΔΞ αλέξρεηαη ζηα 111.055 επξψ.  

 Δίλαη θη απηά εδψ ζπκκεηνρή;  

ΓΙΑΓΚΑ: Νρη, λα κελ ηα βάιεηε ηα άιια. Απηά ηα νθηψ πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

αλέγλσζε ν Ξξφεδξνο είλαη δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα φπσο αληηιακβάλεζηε. Θαη 

ζην βαζκφ πνπ πεηχρνπκε δελ έρεη λα θάλεη κε ηα δηθά καο πξνγξάκκαηα πνπ 

αλνίγνπλ εδψ, ηα ΔΠΞΑ θ.ιπ.. Δίλαη δηαθξαηηθά, θαηεπζείαλ ππνβάιινληαη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζην βαζκφ πνπ εγθξηζνχλ ζα εηλαη κηα ζεκαληηθή 

ππεξαμία γηα ινγαξηαζκν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη δξάζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη ζπκκεηνρή θαη φια. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

18 

ΓΙΑΓΚΑ: Θαη δξάζεηο θαη βεβαίσο επεηδή πξνβιέπεη, είλαη εμσζηξεθείο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο πξνβιέπεη, ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ θαη πνιιέο, θαη 

αξθεηέο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο κε ηα θξάηε θαη κε ηνπο θνξείο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγαδφκαζηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γειαδή, ζσκαηεία, ζπλδηθάηα, φια κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε 

κεηαμχ καο, κέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα έρεη κία...  

 

ΘΔΜΑ 5ο Η.Γ. 

 

Δνημέρωζη για ηην αγορά ηων γραθείων. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νπσο είρακε πάξεη κηα απφθαζε ζην πεξαζκέλν Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ζέινπκε λα αγνξάζνπκε θάπνηα γξαθεία αθξηβψο απφ πάλσ. Απηφ 

ινηπφλ ελψ είραλ πξνρσξήζεη νη δηαδηθαζίεο, πξνρσξήζακε ηα πάληα, 

πξνζιάβακε εθηηκεηή κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, έρεη έλα πξφβιεκα ην θηίξην, 

έλα πνιενδνκηθφ ζέκα. Δρνπκε θάλεη ηξεηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ηδηνθηήηεο θαη 

κεραληθνχο θαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο θαη κε ην Λνκηθφ Ρκήκα ην δηθφ καο θαη κε 

ηνλ κεραληθφ, ηνλ εθηηκεηή πνπ ήξζε κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, έρνπκε 

θνιιήζεη ζε έλα ζεκείν ηψξα. Ρψξα έρεη ςηινβξεζεί κία ιχζε, απιψο 

ελεκεξψλνπκε φηη είκαζηε ζηε δηαδηθαζία απηή ηε ζηηγκή κεο ζηε βδνκάδα, ζην 

δεθαήκεξν ή ζα ηειεηψζεη ή ζα αλαβιεζεί, δελ ζα γίλεη ε αγνξά πιένλ. Δρνπκε 

πάξεη θαη ηελ έγθξηζε θαη καο απνδέζκεπζε θαη ηα ρξήκαηα γηα λα κπνξνχκε λα 

ηα πάξνπκε.  

 Αθξηβψο απφ πάλσ είλαη ηξία γξαθεία. Δίλαη δχν ζπλερφκελα θαη έλα ιίγν 

πην... Ρν ζέκα είλαη φηη απηή ηε ζηηγκή πήξακε, αθξηβψο, πήξακε θαη ηελ 

έγθξηζε, εκείο είκαζηε έηνηκνη, ην ζέκα είλαη φηη έρεη κηά δηαθνξά, έρνπλ θηίζεη 
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ην δηάδξνκν. Ρη έρνπλ θαλεη αθξηβψο, Κηράιε; Δλα θνκκάηη απφ ην δηάδξνκν θαη 

ιέκε ινηπφλ λα μαλαπάεη ζηελ θαλνληθή ηνπ, λα θάλνπκε ηηο δαπάλεο λα πάεη 

ζηελ θαλνληθή ηνπ κνξθή ην θηίξην, λα ην πάξνπκε, λα είλαη λφκηκν, λα κελ 

πξνθχςνπλ, αχξην κπνξεί λα θάλεη έλζηαζε θάπνηνο ζηελ πνιπθαηνηθία, ζην 

θηίξην θαη λα έρνπκε πξνβιήκαηα. Γελ είλαη δηθηά καο αγνξά, είλαη ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, είλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, πξέπεη λα είκαζηε φια 

λνκφηππα θαη ζσζηά. Γελ μέξσ, ηνπ ηδηνθηήηε. Απιψο έρεη έλαλ ελνηθηαζηή 

κέζα ν ηδηνθηήηεο, έλαλ ζπκβνιαηνγξάθν θαη έρνπλ θάπνηεο αληηδηθίεο ιίγν, 

εληάμεη. Δίλαη ζε θαιφ δξφκν πάλησο, πηζηεχσ φηη ζα νινθιεξσζεί ε αγνξά, 

αιιηψο αλ δελ γίλεη απηφ δελ κπνξνχκε λα ηα πάξνπκε. 

 Δκείο έρνπκε θάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο κεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη θαιή ηηκή είλαη πνπ ην έρνπκε βξεη γηα αγνξά, είλαη πνιχ πην 

θάησ απφ ηελ αληηθεηκεληθή αμία θαη ην... (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 64.000 γηα ηα ηξία γξαθεία. Απιψο ελεκέξσζε, ζαο ελεκεξψζακε πψο 

είλαη ε δηαδηθαζία θαη πψο είλαη ε πνξεία γηα ηελ αγνξά ησλ γξαθείσλ.  

 

 

ΘΔΜΑ 6ο Η.Γ. 

 

Δγκριζη Οικονομικού Απολογιζμού 2015-Δκθεζη Ορκωηών Λογιζηών. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρεη θάπνηα παξαηήξεζε θάπνηνο;  Υξαία, εγθξίλεηαη. 
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ΘΔΜΑ 7ο Η.Γ. 

 

Ανακοινώζεις. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρηο αλαθνηλψζεηο ηηο θάλακε πξηλ. Ρν ζέκα είλαη φηη είρακε θαη 

ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ πνπ έγηλε ζηελ Ξξέβεδα 

πξηλ 20 κέξεο. Δθεί έγηλε κηα πξνζπάζεηα απφ ην Δπηκειεηήξην ηεο Αραταο, 

έρνπλ θάλεη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ειιεληθψλ πξντφλησλ, παξάγνπλ ειιεληθά 

πξντφληα, έρνπλ βγάιεη έλα ζήκα, πψο ην ιέλε ην ζήκα, Κηράιε; Ρν ζπκάζαη ην 

ζήκα; Ρν ζήκα κε ηα ειιεληθά πξντφληα πνπ ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ. Νη 

επηρεηξήζεηο φπσο ήηαλ ε Ινπμ, ν Ξξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Ξάηξαο έρεη 

ηε Ινπμ. Καδεπηήθαλε θη άιιεο φπσο είλαη ε Αγθξίλν, επηρεηξήζεηο πνπ 

αζρνινχληαη κε κεηαπνίεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ θη έρνπλ ειιεληθέο κπχξεο, 

ειιεληθά θξαζηά, βγάδνπλ κηα δηαθήκηζε, πεξλάλε έλα ινγφηππν ηψξα πιένλ. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Νρη, δελ έρεη ζρέζε απηφ. Δίλαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, μεθίλεζε απφ 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θάπσο αιιηψο ιέγεηαη. Ρέινο παλησλ, δελ ζπκάκαη, δελ 

κπνξψ λα ζαο ελεκεξψζσ ηψξα. Θα ην βγάινπκε, ζα καο ζηείινπλ πιηθφ θαη ζα 

ην έρνπκε εδψ πέξα. Απιψο απηφ πνπ ζέιακε λα πνχκε, ε ηνπνζέηεζή καο εκάο 

ήηαλ φηη ην εκπφξην θξέκαζε ηελ ειιεληθή βηνηερλία, απηφ πνπ ην είπα θαη 

πξνρζέο ζηε ζπλέιεπζή ζαο. Ρν εκπφξην θξέκαζε ηελ ειιεληθή βηνηερλία γηα 10 

δεθάξεο θαη γηα 5 δεθάξεο. Απηή ηε ζηηγκή πιεξψζεθε απηφ. Ξξέπεη απφ 'δσ θαη 

πέξα θαη ην έδεημα εθεί φηη δελ ήηαλ ν θαηαλαισηήο πνπ ζα ςάμεη λα βξεη, είλαη 

θαη ηη ζα βξεη ζην ξάθη καο. Γειαδή αλ εγψ πνπιάσ βίδεο, βιέπσ ηνλ θ. 

Θσλζηαληφπνπιν ηψξα, αλ εγψ πνπιάσ βίδεο ζην καγαδί κνπ θαη έρσ ηηο βίδεο 

ηηο θηλέδηθεο, ν θαηαλαισηήο ζα έξζεη θαη ζα κνπ πεη εγψ ζέισ δχν βίδεο 516. 
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Ν,ηη ηνπ δψζσ εγψ ζα πάξεη. Αλ ηνπ δψζσ ηηο ειιεληθέο, ζα πάξεη ηηο ειιεληθέο. 

Αξα, ινηπφλ, πξέπεη ην ειιεληθφ εκπφξην λα βάιεη ηα ειιεληθά πξντφληα ζην 

ξάθη ηνπ. Θαη λα ηα ππεξαζπίζεη θαη λα ηα πξνσζήζεη, γηαηί κέζα απφ εθεί ζα 

δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο, ζα δεκηνπξγήζεη ππεξαμία. Κελ πεξηκέλνπκε 

ηψξα φινπο ηνπο άιινπο λα δεκηνπξγήζνπλ αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα. Ν 

θαηαλαισηήο ζα ςάμεη λα ην βξεη, αιιά δελ είλαη φια επψλπκα πξντφληα. 

 Αξα, ινηπφλ, ζειεη κεγάιε πξνζπάζεηα απφ καο λα πείζνπκε ινηπφλ ηνλ 

Διιελα έκπνξν λα βάιεη ην ειιεληθφ πξντφλ ζην ξάθη ηνπ. Κπνξνχκε λα ην 

θάλνπκε. Κε εθδειψζεηο καδί, ήδε εθεί πέξα ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ην είδαλ 

πάξα πνιχ ζεηηθά θαη κάιηζηα είπακε θαη ηα εκπνξηθά Δπηκειεηήξηα λα ην 

πεξάζνπλ, λα ην πξνσζήζνπλ. Λα βάινπκε, λα ζηεξίμνπκε. Ν Γεκήηξεο ηψξα 

είλαη ειεθηξνιφγνο. Ν ειεθηξνιφγνο, ρηιηάδεο πξντφληα είλαη ειιεληθά πνπ 

βγαίλνπλ ζηελ Διιάδα θαη εθαηνκκχξηα είλαη πνπ έξρνληαη απέμσ. Δάλ ν 

ειεθηξνιφγνο .... θαη δεηάεη ην ειιεληθφ πξντφλ, ην ειιεληθφ πξντφλ πνπ λα είλαη 

εθάκηιιν θπζηθά, λα κελ είλαη πξντφλ πνπ λα κελ είλαη αμηφπηζην, κηιάκε 

ππάξρνπλ  ειιεληθά πξντφληα πνπ είλαη πνιχ αμηφπηζηα θαη πνιχ θαιχηεξα 

πνιιέο θνξέο απφ άιια απφ ην εμσηεξηθφ. 

 Ν θ. Κνπζηάθαο έρεη ην ιφγν.  

ΜΟΤΣΑΚΑ: (εθηνο κηθξνθψλνπ, δελ ερεη θαηαγξαθεί θαζαξά) 

 Ξάλσ ζ' απηφ, γηα λα κελ ζεθψλνκαη, δελ πεηξάδεη, αθνχγνκαη θη απν 'δσ, 

έηζη; Ξάλσ ζ' απηφ ην ζέκα ην αθνχζαηε θαη πξνρζέο ζηε Γεληθή καο Ππλέιεπζε 

θαη θαιψο πήξαλε ζέζε ... πάληα φπνπ βξεζνχκε θη φπνπ ζηαζνχκε είλαη ππέξ 

ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, ηεο ειιεληθήο βηνηερλίαο θαη βηνκεραλίαο. Αλ δελ 

ζηεξίμνπκε απηή ηε ζηηγκή πνπ είλαη ε θξίζε ηνπιάρηζηνλ εκείο ζαλ ρψξα 

πξέπεη λα βάινπκε πιάηε. Νπσο είπαηε γηα ηα πξντφληα ηα δηθά καο πξαγκαηηθά 

ππάξρνπλ πνιχ αμηφινγα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ λα δειέςνπλ ηίπνηα απφ ηα 

επξσπατθά. Αληηζέησο, νη Δπξσπαίνη έξρνληαη ζε καο θαη δεηάλε θαη ζηελ 
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πνηφηεηα πιηθψλ, γηαηί ππάξρνπλ εηαηξείαο, ην αθνχζαηε θαη απφ ηνλ πξφεδξν 

πξνρζέο ησλ βηνκεράλσλ ηνλ θ. Αιηκπέξηε πνπ πήξε θαη είπε φηη ...  

 Ρη ζα έιεγα εγψ, θάλνπκε κία πξφηαζε ηψξα εδψ, αο ... θαη ηα 

Δπηκειεηήξηα λα πάξνπλ κηα ζέζε, παίξλνπλ νχησο ή άιισο, πξνο ηα κέιε θαη 

ζηνπο βηνηέρλεο ... λα ζηεξίμνπκε ηα πξντφληα αιιά λα ηα βγάινπκε θη έμσ, λα 

θάλνπκε κηα θακπάληα. Ξξέπεη λα γίλεη φκσο φπσο είπαηε ηψξα πνπ έγηλε κε ην 

Δπηκειεηήξην ηεο Αραταο, γηαηί λα κελ ην θάλνπκε θη εκείο. (Γηάινγνη)  

 Δρνπκε θάλεη ηφζα θαη ηφζα. Αλ δελ ζηεξίμνπκε ηψξα, απηή ηε ζηηγκή, 

πφηε ζα ζηεξίμνπκε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Θαηαξρήλ είπακε θαη θάηη πξηλ, φηη ηελ παξνπζίαζε απηή 

ηνπ θέξπ κπνη πνπ έπεζε ηψξα, πνπ ζπκκεηείρακε εκείο ζηελ θαζέιθπζε, έλα 

ζθάθνο θαηαζθεπαζκέλν απφ ειιεληθά ρέξηα, κε ειιεληθά πιηθά, πνιιά ειιεληθά 

πιηθά, κε ειιεληθφ ζρεδηαζκφ θαη θηίδνληαη νθηψ θαη είπακε πξηλ φηη απηφ πνπ 

είπακε, ζα πξνβάιινπκε θαηαζθεπή θέξπ κπνη. Θαη ηψξα απ' φ,ηη έκαζα απφ 

ηνλ θ. Ξαπακαλψιε απηφ ζα θχγεη λα πάεη γηα ηε Σηιή. Αξα, ινηπφλ, έρνπκε 

θηάζεη θη έρνπκε πνπιήζεη πάξα πνιιά ζε φιεο ηηο ρψξεο απηή ηε ζηηγκή, εηδηθά 

ηεο Ιαηηληθήο Ακεξηθήο, θάλνπκε κία βηνκεραλία θαηαζθεπήο θέξπ κπνη. Ρν 

βάιακε, θάλακε δειηίν ηχπνπ αιιά δπζηπρψο άιιν απφ... Ζ Λαπηεκπνξηθή ην 

έθαλε. Γπζηπρψο θαη νη εθεκεξίδεο δελ ηνπο αξέζεη, ξε παηδί κνπ, ε θαηαζθεπή. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Γηψξγν, δελ πξνβάιινληαη. Απηφ ιέκε ηψξα. Ηζσο ινηπφλ είλαη κηα 

επθαηξία ηψξα απηφ λα γίλεη, λα πξνβιεζεί θαη λα κπνχκε ζε άιιεο ινγηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο, φηαλ ππάξρεη θαηαζθεπή ηέηνηνπ ζθάθνπο λα ζπκκεηέρνπκε, λα ην 

πξνβάιινπκε θαη λα ην πξνσζνχκε θη εκείο γηαηί δπζηπρψο ηα κέζα δελ ηα 

παίδνπλ. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΘΔΜΑ 4ο Η.Γ. 

 

Κόκκινα Γάνεια. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καδί καο εηλαη ν λνκηθφο ν Θάλνο ν Πνχξαο θαη ε Ρδνβάλα Πθνξδά. 

Δίλαη νη λνκηθνί καο είλαη απφ ην γξαθείν, είλαη ζπλεξγάηεο ηνπ θ. Δγγιέδνπ, 

ήηαλ ην γξαθείν ην λνκηθφ πνπ ζπλεξγαδφκαζηαλ ην Δπηκειεηήξηφ καο θαη ζα 

καο θάλνπλ κηα ελεκέξσζε θαη φ,ηη θαηλνχξηεο εμειίμεηο ππάξρνπλ θαη ηη 

πξνσζείηαη, γηαηί αθφκα δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί λνκίδσ φιε απηή ε δηαδηθαζία. 

 Ινηπφλ, θαη πάιη ηνπο θαισζνξίδνπκε πνπ είλαη εδψ ζήκεξα γηα ηελ 

ελεκέξσζε.  

 Καδί καο είλαη ν θ. Σαιφθηεο ν Γηψξγνο, πνπ αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα, 

φ,ηη αθνξά ην ΔΠΞΑ θαη ηα πξνγξάκκαηα, ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, καδη 

καο είλαη θαη ε Αγγειηθή, ε ινγίζηξηά καο, ε Αγγειηθή Πηακνχιε. Θαη ν θ. 

Θπξηαθίδεο, ζπγγλψκε, ζπλεξγάηεο καο ζε λνκνζεηηθά ζέκαηα, πξψελ 

Ξεξηθεξεηάξρεο αλ δελ ην γλσξίδεηε, πξψελ Ξεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο.  

ΟΤΡΑ: Θαιεζπέξα θη απφ καο. Δπραξηζηνχκε απφ ηελ πιεπξά καο ηνλ 

Ξξφεδξν, ηνλ δηεπζπληή, ηελ θα Γεκεηξνπνχινπ, ην ΒΔΞ. 

 Δίκαζηε φπσο είπε θαη ν Ξξφεδξνο ε Ρδνβάλα ε Πθνξδά θαη ν Θάλνο 

Πνχξαο. Θα παξνπζηάζνπκε θάπσο πεξηιεπηηθά ηνλ ηξέρνληα λφκν γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ θφθθηλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, ν νπνίνο αξγνπνξεκέλα ήξζε 

ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ηέζζεξα ρξφληα κεηά απφ ηε ξχζκηζε ησλ θφθθηλσλ 

θαηαλαισηηθψλ θαη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ήηνη ηνπ λφκνπ Θαηζέιε θαη ηνλ 

3869/2010.  

 Ζ πξψηε ξχζκηζε ήηαλ κε ηνλ λφκν Γέλδηα, ηνλ 4307/2014, ν νπνίνο 

πξνέβιεςε ηξεηο ηξφπνπο ππαγσγήο ζε ξχζκηζε επηρεηξήζεσλ κηθξνκεζαίσλ 
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πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο ηξεηο δηαδηθαζίεο.  Ζ πξψηε 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο είλαη εμσδηθαζηηθή, εμσδηθαζηηθή ξχζκηζε ρξεψλ, ε δεχηεξε 

αθνξά έλα δηθαζηηθφ ζρέδην ξχζκηζεο νθεηιψλ, ηνπ νπνίνπ ηελ πξσηνβνπιία 

ιακβάλεη ν νθεηιέηεο πνπ ζε ζπλελλφεζε κε ηηο ηξάπεδεο ππνβάιιεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ έλα ζρέδην ζην δηθαζηήξην, ην νπνίν ην δηθαζηήξην εμεηάδνληάο ην ην 

απνδέρεηαη ή ην απνξξίπηεη θαη ε ηξίηε δηαδηθαζία αθνξά ηελ εηδηθή δηθαζηηθή 

δηαρείξηζε φπνπ αληηζηξφθσο κε ηελ ππ' αξ. 2 πεξίπησζε, ηελ πξσηνβνπιία 

αλαιακβάλνπλ νη πηζησηέο. Θα αλαιχζνπκε δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα ηελ θάζε 

πεξίπησζε μερσξηζηά.  

 Νζνλ αθνξά ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζ' απηφ ην λφκν 

θαη φζνλ αθνξά ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο ξχζκηζεο, δειαδή ηνπο νθεηιέηεο, αθνξά 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, ν φξνο "κηθξέο" εμαξηάηαη απφ ην λφκν ν νπνίνο αλαθέξεη 

φηη θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2013, απφ ηελ 1/1/13 κέρξη 31/12 λα είραλ 

θχθιν εξγαζηψλ κέρξη 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ θαη απηέο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ 

λα έρνπλ νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή, δειαδή κπνξεί λα αθνξά απφ θπζηθά 

πξφζσπα πνπ ηεξνχλ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο κέρξη αλψλπκεο εηαηξείεο, αιιά 

αθνξά θαη επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζε θάπνην εηδηθφ κεηξψν, νη 

λνκηθνί ην Γηθεγνξηθφ Πχιινγν, νη γηαηξνί ηνλ Ηαηξηθφ.  

 Νζνλ αθνξά ηελ έδξα ησλ εηαηξεηψλ ή ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ε έδξα ζηελ Διιάδα, δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ... ή λα έρνπλ δηαθφςεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, δειαδή λα κελ έρνπλ απελεξγνπνηήζεη ην ΑΦΚ ηνπο, δελ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ θάλεη αίηεζε ή λα έρνπλ παξαηηεζεί απφ απηή ηελ αίηεζε γηα 

πηψρεπζε ή ππαγσγή ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Δπηπξφζζεηα δελ ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θάλεη αίηεζε ή λα έρνπλ παξαηηεζεί απφ απηή γηα ηελ ππαγσγή ζην λφκν 

Θαηζέιε, ην νπνίν είλαη ιίγν δχζθνιν γηαηί είλαη αληηηηζέκελνο ν λφκνο Γέλδηα 

ζην λνκν Θαηζέιε γηαηί ν λφκνο Θαηζέιε έρεη σο πξνυπφζεζε ν αηηψλ λα κελ 

είλαη έκπνξνο, λα κελ έρεη δειαδή πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη επηπξφζζεηα δελ 
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ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαδηθαζηεί νη επηρεηξεκαηίεο κε νξηζηηθή απφθαζε γηα ηα 

εγθιήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο ιαζξεκπνξίαο ή απάηεο ζε βάξνο ηνπ 

Γεκνζίνπ.  

ΚΟΡΓΑ: Νη επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή θαηαξράο ν Ξξφεδξνο, ν δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο αιιά θαη νη εηαίξνη.  

ΟΤΡΑ: Νζνλ αθνξά ηελ νθεηιή, κε απηφ ην λφκν ηη ξπζκίδεηαη. Οπζκίδνληαη 

κφλνλ ηδησηηθά ρξέε, δειαδή ηα ρξέε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ δαλεηαθέο 

ζπκβάζεηο, επηρεηξεκαηηθέο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, σζηφζν ζ' απηφ ην λφκν δελ 

ππάγνληαη, δειαδή δελ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ δεκφζηα ρξέε, ρξέε πξνο ηελ 

Δθνξία θαη ηα ΑΠθαιηζηηθά Ρακεία, σζηφζν πξνυπφζεζε είλαη ή λα κελ ππάξρεη 

νθεηιή πξνο ην Γεκφζην ή αθφκα θαη αλ ππάξρεη λα έρεη ξπζκηζηεί. Γειαδή ζην 

δηθαζηήξην ή ζηελ ηξάπεδα, αλάινγα κε πνηα δηαδηθαζία ζα ελεξγνπνηεζεί, ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί σο ζρεηηθφ ε ξχζκηζε ησλ 100 δφζεσλ ή φηη δελ 

ππάξρεη νθεηιή ζην Γεκφζην.  

 Δπίζεο, κηα πξνυπφζεζε πνπ θαζηζηά, πνπ πεξηνξίδεη βαζηθά ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππαρζνχλ ζην λφκν, είλαη φηη αλ σο ηελ 30ε 

Ηνπιίνπ 2014 είραλ ζε ηξάπεδα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ή ... ξπζκηζκέλε 

ηνπιάρηζηνλ 90 εκεξψλ ζε επηρεηξεκαηηθφ δάλεην φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο. 

Γειαδή εθεί πνπ είρακε έλαλ πεξηνξηζκφ σο πξνο ην turn over κηαο επηρείξεζεο 

πνπ ην 2013 είρε turn over  κέρξη 2,5 εθαηνκκχξηα, ηψξα ππάξρεη ε 

πξνυπφζεζε φηη ηελ 30ε Ηνπιίνπ ηνπ 2014 ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ε 

θαζπζηέξεζε πιεξσκήο. Υζηφζν, είλαη δπλαηφλ ζε κία ηξάπεδα λα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε θαη ζε απηή λα ππάξρεη θάπνηα δηθαζηηθή 

δηεθδίθεζε.  

 Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηηο δηαγξαθέο, δελ κπνξεί κηα ηξάπεδα λα δηαγξάςεη, 

εληάμεη, απηφ είλαη ιίγν δχζθνιν ζηελ πξάμε, κηα ηξάπεδα δελ κπνξεί λα 
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δηαγξάςεη πάλσ απφ 500.000 επξψ νθεηιέο αθφκα θαη αλ ν φγθνο ησλ 

απαηηήζεσλ ήηαλ πάλσ απφ εθαηνκκχξην ή 10 εθαηνκκχξηα. Θαη επίζεο απηφ ην 

πνζφ ησλ 500.000 επξψ ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ 

απαηηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο. Γειαδή εάλ έλαο νθεηιέηεο είρε ζε ηξάπεδα 500.000 

επξψ νθεηιή, δελ κπνξεί λα ηνπ δηαγξαθνχλ θαη νη 500.000 γηαηί νη 500.000 

είλαη ην 100%. Αλ φκσο είρε νθεηιή 1 εθαηνκκχξην, νη 500.000 εκπίπηεη γηαηί 

είλαη ην 50%. 

 Νζνλ αθνξά ηψξα ηελ πξψηε δηαδηθαζία, ηελ εμσδηθαζηηθή, ε νπνία 

ήηαλ, θαη ιέκε ήηαλ γηαηί θαη νη ηξεηο δηαδηθαζίεο ζε έλα κήλα εθπλέεη ε 

πξνζεζκία ηνπο... 

ΚΟΡΓΑ: Ν λφκνο απηφο φπσο γλσξίδεηε ήδε είρε πάξεη κηα πξψηε παξάηαζε 

κέρξη ηηο 3 Κατνπ θαη ηψξα πξφζθαηα δφζεθε κηα δεχηεξε κέρξη 30 Ηνπλίνπ. 

Γειαδή απηά πνπ ιέκε ζεσξεηηθά ζα δηαξθέζνπλ έλα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα.  

ΟΤΡΑ: Κε ηελ επηθχιαμε φηη κε ηε λέα ξχζκηζε γηα ηελ πψιεζε ησλ 

δαλείσλ ζην fund ζα ππάξρεη κηα λέα δηαδηθαζία, επειπηζηψληαο φηη ζα είλαη 

θαιχηεξε γηαηί φπσο απνδείρζεθε, ζα πνχκε πην κεηά, δελ εθαξκφζηεθε ηφζν 

πνιχ απηφο ν λφκνο ζηελ πξάμε. 

 Νζνλ αθνξά ηελ πξψηε δηαδηθαζία, πψο ελεξγνπνηείηαη; Κε ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε ζηελ ηξάπεδα κε ζθνπφ ή λα ξπζκίζεη ρξέε ή θαη λα 

δηαγξάςεη κέξνο ησλ ρξεψλ. Ρα θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο απφ ηελ 

ηξάπεδα αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο θαη ην απνηέιεζκα απηήο σο 

πξνο ηηο δφζεηο, ην πνζφ θαη ην ρξφλν απνπιεξσκήο, επαθίνληαη απνθιεηζηηθά 

ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ηξάπεδαο. Γειαδή ν λφκνο δελ δίλεη θάπνηεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο.  

 Δπίζεο καδί κε ηελ αίηεζε ππνρξεσηηθά ππνβάιιεηαη θαη κηα βεβαίσζε 

απν ηνλ νθεηιέηε, ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν είλαη ην εμήο: ν νθεηιέηεο ζα 
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πξέπεη λα αλαθέξεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ επηιέμηκν ηνλ 

νθεηιέηε. Δίλαη απηά πνπ είπακε ζηελ αξρή ζρεηηθά κε ην turn over πνπ έρεη 

θάλεη, κε ηελ θχζε ηνπ σο επαγγεικαηίαο ή σο κηθξή επηρείξεζε. Θα πξέπεη λα 

αλαθέξεη επαθξηβψο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαζαξήο πεξηνπζηαθήο ζέζεο ηνπ. Ρελ 

ηξέρνπζα αληηθεηκεληθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, επίζεο πνιχ 

ζεκαληηθφ είλαη φηη ζα πξέπεη λα αλαθέξεη θαη λα θαηαγξάςεη ηα πιήξε ζηνηρεία 

θάζε επηρείξεζεο κε έλαξμε ιεηηνπξγίαο κεηαγελέζηεξε ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 

2010, ηελ νπνία αζθεί ζπγγελήο Α' βαζκνχ ή ζχδπγνο ηνπ νθεηιέηε θαζψο θαη 

πιήξε ζηνηρεία αθηλήησλ πνπ ηπρφλ κεηαβηβάζηεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ή ηνπο 

ζπλνθεηιέηεο ή εγγπεηέο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη εθεμήο.  

 Δπίζεο, πεξηέρεηαη άδεηα θαη θνηλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ 

θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Θαη, ηέινο, ζπλππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνλ ηπρφλ ζπλνθεηιέηε εγγπεηή γηαηί απηφ ην νπνίν 

ππάγεηαη ζηε ξχζκηζε δελ είλαη κφλνλ ν νθεηιέηεο αιιά ε νθεηιή, πνπ ζεκαίλεη 

φηη ζηε ξχζκηζε κπνξεί λα ππαρζεί θαη ν ζπλνθεηιέηεο. Ξάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

είλαη φηη απηή ε βεβαίσζε επέρεη ηε ζέζε ηνπ βεβαησηηθνχ φξθνπ, πνπ ζεκαίλεη 

φηη αλ δνζεί θάπνην ζηνηρείν αλαιεζέο ή είλαη αλαθξηβέο ή εζθαικέλν, ηφηε ν 

πηζησηήο κπνξεί λα θηλήζεη δηαδηθαζία θαη λα απεπζπλζεί θαη λα αζθήζεη πνηληθή 

δίσμε. 

ΚΟΡΓΑ: Ξνηληθέο επζχλεο αιιά θαη πξφζηηκα πνπ κάιηζηα ιέεη ν λφκνο φηη 

κπνξεί λα θηάλνπλ κέρξη ην χςνο ηεο δηαγξαθήο ηνπ πνζνχ πνπ απνθαζίζηεθε 

ηειηθά λα δηαγξαθεί. Αξα, ζε θάζε πεξίπησζε ην πεξηερφκελν απηήο ηεο 

βεβαίσζεο πξέπεη λα είλαη άθξσο αιεζέο θαη αθξηβέο. 

ΟΤΡΑ: Λαη. Ξνην ... έρεη ε ζπκθσλία. Κείσζε ησλ απαηηήζεσλ, δελ ππάξρεη 

θάπνηνο ζπληειεζηήο, ή παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ή θάπνην άιιν 

πξφζθνξν κέζν φπσο .....  
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 Νζνλ αθνξά ηε δηαγξαθή νθεηιήο, ε νθεηιή κπνξεί λα αθνξά ην 

θεθάιαην ή ηνπο ηφθνπο. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Απηφ αθνξά ... ε ηξάπεδα δειαδή ην ξπζκίδεη απηφ. 'Ζ κπνξεί γηα 

παξάδεηγκα λα ... έλα επηπιένλ δάλεην ε ηξάπεδα ζηελ πεξίπησζε απηή.  

 Νζνλ αθνξά ηψξα ηε δεχηεξε δηαδηθαζία πνπ είλαη ην δηθαζηηθφ ζρέδην 

ξχζκηζεο νθεηιψλ.  

ΚΟΡΓΑ: Λα δηεπθξηλίζνπκε, πξηλ κηινχζακε γηα ηελ εμσδηθαζηηθή δηαδηθαζία, 

θάηη ην νπνίν ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα κελ πξνβιέπεηαη, παξ' φια απηά 

έρεη πξνβιεθζεί. Πνπ ιέεη έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα παο ζηελ ηξάπεδα ππφ απηέο 

ηηο πξνυπνζέζεηο. Ρψξα κηιάκε γηα ηελ ακηγψο δηθαζηηθή νδφ. Γειαδή γηα ηελ 

θαηάζεζε δηθνγξάθνπ.  

ΟΤΡΑ: Ρν νπνίν έρεη παξαηεξεζεί ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζηελ πξάμε, δειαδή 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζην Ξξσηνδηθείν Ξεηξαηά πνπ είλαη θαηά ηφπνλ αξκφδην 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζηνλ Ξεηξαηά νη αηηήζεηο πνπ είραλ γίλεη ήηαλ 

κεδακηλέο. 

 Ξνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηνπο πηζησηέο δαλεηζηέο. Δίλαη 

δπλαηή ε ξχζκηζε θαη αλ ε νθεηιή πξνέξρεηαη απφ κφλν έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα. 

Γειαδή κπνξεί λα απεπζπλζεί ν νθεηιέηεο πξνο ηε κφλν κία ηξάπεδα πνπ έρεη 

ηελ νθεηιή, λα ππνγξάςνπλ κηα ξχζκηζε θαη λα ηελ πάλε ζην δηθαζηήξην γηα λα 

ηελ ξπζκίζνπλ θαη λα ηελ επηθπξψζεη ην δηθαζηήξην. Πηελ πεξίπησζε φκσο πνπ 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη πηζησηέο θαη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί 

ηνπιάρηζηνλ ην 50,1%, δειαδή ε πιεηνςεθία ησλ ηξαπεδψλ, φζνλ αθνξά 

δειαδή ην πνζνζηφ. Θαη ζ' απηφ ην 50,1% ησλ πηζησηψλ ζα πξέπεη λα ππαξρεη 

ην 50,1% ησλ εκπξαγκάησλ ή κε εηδηθφ πξνλφκην αζθαιηδφκελσλ πηζησηψλ. 

Γειαδή κέζα ε πιεηνςεθία ζα πξέπεη λα έρεη έλα, κία εμαζθάιηζε. 
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ΚΟΡΓΑ: Αλαιχνπκε θαη ηελ επφκελε δηαθάλεηα ηνπ ηη κνξθή κπνξεί λα έρεη 

απηή ε εμαζθάιηζε. Γειαδή γηα λα ην πνχκε κε πην απιά ιφγηα ζα πξέπεη λα 

έρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ πηζησηψλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

πξνζεκεηψζεηο, απηά πνπ ζα καο πεη ν ζπλάδειθνο αλαιπηηθά θαη ηελ 

πιεηνςεθία απηψλ ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο.  

ΟΤΡΑ: Θαη νη νπνίεο πνηεο είλαη. Δίλαη ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο, είλαη 

ελέρπξν απαίηεζεο ή πιαζκαηηθφ ελέρπξν ή εμαζθαιηζηηθή εθρψξεζε 

απαίηεζεο. Γειαδή νπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ην πάλσ ρέξη εθείλνη πνπ 

έρνπλ θάπνηα αζθάιεηα.  

 Δπίζεο... 

ΚΟΡΓΑ: Ρψξα λα πνχκε κάιινλ γηα ην πιαζκαηηθφ ελέρπξν γηαηί ινγηθά δελ 

ζα είλαη γλσζηφ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο. Δλψ θαηαξρήλ κε βάζε ην λφκν φηαλ 

ζπζηήλεηαη ελέρπξν ν ελερπξνχρνο νθεηιέηεο παξαδίδεη ην ελερπξεζζέλ ζηνλ 

δαλεηζηή, ζ' απηφλ ηνλ νπνίν ηνπ νθείιεη, ζην πιαζκαηηθφ ελέρπξν γίλεηαη κία 

εηδηθή ζπκθσλία φηη δελ ζα ζνπ παξαδψζσ κελ ην πξάγκα ην νπνίν ζνπ δίλσ 

ζαλ εμαζθάιηζε θαη απηή ε ζπκθσλία εγγξάθεηαη ζε έλα εηδηθφ βηβιίν. Απηφ ελ 

πξνθεηκέλσ δελ καο αθνξά, απιψο ζέινπκε λα ζαο εμεγήζνπκε γηα λα κελ 

βιέπνπκε, λα κελ έρεηε κπξνζηά ζαο πξάγκαηα λνκηθήο θχζεο πνπ δελ 

γίλνληαη θαηαλνεηά. 

 Ξξνρσξάκε ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη καο ξσηάηε φ,ηη ζέιεηε.  

ΟΤΡΑ: Δάλ νη πηζησηέο είλαη πνιιέο ηξάπεδεο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν ηξάπεδεο πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 20% ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ νθεηιέηε. Νζνλ αθνξά ηψξα ηηο νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο, δειαδή ηη 

απαηηείηαη δηθαζηεξηαθά γηα λα πάεη θάπνηνο ζην δηθαζηήξην θαη λα ππνβάιιεη 

ηελ αίηεζή ηνπ. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν, δειαδή 

απηή ... αξκνδηφηεηα, ην ηκήκα ηεο εθνπζίαο δηαδηθαζίαο, ηεο έδξαο ηεο 

επηρείξεζεο. Γειαδή αλ κηα επηρείξεζε έρεη έδξα ζηνλ Ξεηξαηά, ηφηε 
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απεπζχλεηαη ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Ξεηξαηά. Ξνιχ ζεηηθφ είλαη φηη ν λφκνο 

δίλεη έλα, κία βάζε θαη ιέεη φηη ζα πξέπεη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ θαηάζεζε 

ηεο αίηεζεο λα γίλεη δηθαζηήξην, πνπ ζεκαίλεη γίλεηαη κε πνιχ εζπεπζκέλε 

δηαδηθαζία.  

 Νπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο ε ηειεπηαία πξνζεζκία θαηάζεζεο 

αηηήζεσλ είλαη ε 30 Ηνπλίνπ 2016, δειαδή αθξηβψο ζε έλα κήλα. Ν πξψηνο 

λφκνο πξνέβιεπε φηη ζα ήηαλ ε 30 Καξηίνπ 2016, φπσο είπε θαη ε ζπλάδειθνο 

κεηά πήξε παξάηαζε γηα ηελ 30ε Κατνπ θαη ηψξα 30ε Ηνπλίνπ. Ν δηθαζηήο 

δχλαηαη λα θιεηεχζεη ζην δηθαζηήξην θάπνηνλ ή θάπνηνπο απν ηνπο πηζησηέο 

ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

δσληάληα ηεο δίθεο θαη λα αθνπζηνχλ νη πιεπξέο θαη ην πνιχ ζεηηθφ είλαη φηη ν 

λφκνο επίζεο δίλεη, εμαζθαιίδεη φηη κέζα ζε έλα κήλα ζα πξέπεη λα έρεη βγεη 

απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα επηθπξσζεί ην ζρέδην. 

 Ξψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία. Ξξψηα απ' φια γίλεηαη κηα αίηεζε ζε θάζε 

ηξάπεδα μερσξηζηά, εθφζνλ νη ηξάπεδεο ζπκθσλήζνπλ... 

ΚΟΡΓΑ: 'Ζ ηνπιάρηζηνλ ε πιεηνςεθία φπσο είπακε πξηλ.  

ΟΤΡΑ: Λαη, ην 50,1%, πνπ κέζα ζ' απηφ πξέπεη λα ππάξρεη ην 50,1% ησλ 

ηξαπεδψλ κε εμαζθάιηζε, ηφηε ππνγξάθεηαη κηα ζπλνιηθή ζπκθσλία κε ηνπο 

πηζησηέο, δειαδή εθεί πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 50,1% θαη ηφηε γίλεηαη ε αίηεζε 

ζην δηθαζηήξην κε δηθφγξαθν θαλνληθφ πνπ ζαλ ζρεηηθφ πξνζθνκίδεηαη θαη 

εθείλε ε ζπκθσλία. Θαη εθφζνλ ν δηθαζηήο θξίλεη φηη νη πξνυπνζέζεηο είλαη 

πξψηα απ' φια ... ηεο επηρείξεζεο, επηθπξψλεηαη ε ... 

 Ρν πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο έγθεηηαη ζηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ, 

πάιη δελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο, ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ 

πιεξσκήο ή θάζε πξφζθνξν κέζν φπσο ε κεηνρνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ.  
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 Ξνιχ ζεηηθφ είλαη επίζεο φηη, πνιχ ζεηηθφ αιιά επίζεο θαη πνιχ κηθξφ, φηη 

κπνξεί ν πηζησηήο, ν αηηψλ καδί κε ηνπο πηζησηέο λα ζπκθσλήζνπλ φηη ζα 

αλαζηαινχλ νη αηνκηθέο θαη νη ζπιινγηθέο δηψμεηο έσο ηξεηο κήλεο, θάηη ην νπνίν 

είλαη έλα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά ν λφκνο δελ δίλεη κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ πεξηζψξην. 

 Νζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο. Ρη γίλεηαη αθνχ ππνβιεζεί ε αίηεζε. 

Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε αθηλήησλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ αηηνχληνο θαη ησλ 

ζπλνθεηιεηψλ, απηφ πξνο εμαζθάιηζε ησλ πηζησηψλ ψζηε λα θαίλεηαη αθξηβψο 

πνηα είλαη ε πεξηνπζηαθή αμία ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο θαηφπηλ αηηήζεσο 

νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, θπξίσο ησλ πηζησηψλ, δχλαληαη λα 

δηαηαρζνχλ θάπνηα αζθαιηζηηθά κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο δεκίαο, φπσο... 

ΚΟΡΓΑ: Δίλαη ε θαηάζεζε δηθνγξάθσλ κε βάζε ηελ δηαδηθαζία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε αίηεκα λα δψζεη ν δηθαζηήο αξρηθά απφθαζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη πξηλ απ' απηφ πξνζσξηλή δηαηαγή, δειαδή κηα 

απφθαζε πνπ βγαίλεη εθείλε ηε ζηηγκή, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζα θαηαζέζεηο ην 

δηθφγξαθν θαη ιέεη φηη ν νθεηιέηεο δελ δχλαηαη λα κεηαβάιιεη ηελ πεξηνπζηαθή 

ηνπ θαηάζηαζε. Θαηά βάζε δελ δχλαηαη λα ηελ κεηψζεη. Απην γίλεηαη βέβαηα 

γηαηί λαη κελ ν λφκνο ζέιεη λα βνεζήζεη ηνλ νθεηιέηε λα μερξεψζεη φπσο, ηέινο 

πάλησλ, κε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ βιέπνπκε, απφ ηελ άιιε δελ πξέπεη λα 

δηαθπβεχεηαη ζνπ ιέεη θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ πηζησηή.  

ΟΤΡΑ: Νζνλ αθνξά ηη γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο. Δπηθπξψλεηαη 

θαη αλ ε απφθαζε είλαη ζεηηθή ηφηε επηθπξψλεηαη ε ζπκθσλία ... Ξνιχ 

ζεκαληηθφ είλαη φηη δεζκεχεη φινπο ηνπο πηζησηέο, δειαδή αθφκα θη εθείλνη πνπ 

δελ ππέγξαςαλ θαη δελ απνδέρζεθαλ ην ζρέδην. Δπίζεο, αλαζηέιινληαη ηα 

ζπιινγηθά κέηξα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο γηα 12 κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

πηψρεπζε, δειαδή δελ κπνξεί γηα 12 κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο λα 
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γίλεη αίηεζε γηα πηψρεπζε. Δπίζεο αλαζηέιινληαη, απηφ πνπ είπακε 

πξνεγνπκέλσο, σο ηξεηο κήλεο ηα αηνκηθά, νη αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δηψμεηο.  

 Ξάξα πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη, απηφ αθνξά θαη ην δηθαζηηθφ ζρέδην αιιά 

θαη ην κε δηθαζηηθφ ζρέδην, εάλ γίλεη δεθηή ε ζπκθσλία θαη ν νθεηιέηεο γηα 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο δελ ηεξήζεη ηελ ζπκθσλία θαη θπξίσο δειαδή δελ 

πιεξψζεη θάπνηα απφ ηηο δφζεηο, ηφηε θαηαπίπηεη φιν ην πξφγξακκα, 

αλαβηψλνπλ φιεο νη δηαγξαθείζεο ππνρξεψζεηο θαη νη ηφθνη θαη νη πξνζαπμήζεηο 

θαη ηα πξφζηηκα .. ηα νπνία είλαη ακέζσο θαη ιεμηπξφζεζκα θαη άκεζα απαηηεηά. 

Γειαδή αθφκα θαη αλ είρε δηαγξαθεί ην πνζφ κηαο ηάμεσο 50%, ηφηε ε ηξάπεδα 

έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη 100% θαη θαηεπζείαλ. 

ΚΟΡΓΑ: Ξεξαηηέξσ, αλ κνπ επηηξέπεηο Θάλν, ν λφκνο πξνβιέπεη φηη ε 

απφθαζε απηή πνπ επηθπξψλεη ηε ξχζκηζε, είλαη ηίηινο εθηειεζηφο ιέεη ν 

λφκνο, πνπ ζεκαίλεη ζηελ πξάμε ηη. Νηη εάλ θάπνηνο ρξσζηάεη ζηελ ηξάπεδα, 

ζπλήζσο αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία. Ξξέπεη ε ηξάπεδα λα ζνπ επηδψζεη 

εμψδηθν, λα βγεη κηα δηαηαγή πιεξσκήο. Γειαδή πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο 

ηίηινο, θάπνηα δηθαζηηθή απφθαζε γηα λα ζε θπλεγήζεη, αο ην πνχκε έηζη. Νηαλ 

φκσο κπαίλεηο ζ' απηή ηε δηαδηθαζία θαη ππνγξάθεηο ηε ξχζκηζε θαη έξρεηαη  ην 

δηθαζηήξην θαη ζηελ επηθπξψλεη, ηφηε αθφκα θαη αλ νη ηξάπεδεο δελ έρνπλ θάλεη 

ηε δηαδηθαζία πξηλ απηή πνπ πεξηγξάςακε, κε ηηο δηαηαγέο πιεξσκήο ή αγσγέο 

ή νπνηνδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν αλψηαησλ δηθαζηεξίσλ θαη κε κφλε απηή ηελ 

απφθαζε ηεο ξχζκηζεο κπνξεί λα ζε θπλεγήζεη. Λα ζε θπλεγήζεη, ηίηινο 

εθηειεζηφο βαζηθά, γηα λα ην πνχκε απιά, ζεκαίλεη εθηέιεζε. Πεκαίλεη 

πιεηζηεξηαζκφο, έηζη;  

ΟΤΡΑ: Νπφηε ζεκαίλεη φηη ζα πξεπεη λα ην μέξεη απφ πξηλ ν νθεηιέηεο, 

δειαδή κηαο ζνβαξφηαηεο θαηάζηαζεο.. 

ΚΟΡΓΑ: Θεινπκε λα πνχκε δελ εηλαη έλαο ηξφπνο λα θεξδίζεηο ρξφλν, γηαηί 

κπνξεί λα ζνπ γπξίζεη κπνχκεξαλγθ απηφ. Δίλαη κφλνλ εάλ θάπνηνο θξίλεη φηη 
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πξάγκαηη ε επηρείξεζε είλαη βηψζηκε θαη κπνξεί λα πνξεπζεί κε απηή ηε 

ζπκθσλία. Αιιηψο δελ ηνλ ζπκθέξεη.  

ΟΤΡΑ: Δάλ απνξξηθζεί ε απφθαζε ή αλ απνξξηθζεί ην ζρέδην ην δηθαζηηθφ 

ηφηε ρσξεί έθεζε πάιη ζε πνιχ ζχληνκα ρξνληθά πεξηζψξηα. Ξνιχ ζεκαληηθφ 

είλαη φηη ζα πξέπεη ε απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζην ΓΔΚΖ κε πξσηνβνπιία 

θπξίσο ηνπ αηηνχληνο. Ρν ΓΔΚΖ είλαη έλα δεκφζην κεηξψν θαη φπνηνο κπεη ζην 

κεηξψν ηεο επηρείξεζεο ζα δεη φηη ππάξρεη έλα ζρέδην.  

 Δπίζεο, κεγάιν έλαπζκα είλαη ην εμήο: εάλ βγεη ζεηηθή απφθαζε ηφηε ν 

νθεηιέηεο έρεη δηθαίσκα λα θάλεη αίηεζε ή ζηελ Δθνξία ή ζηα Αζθαιηζηηθά 

Ρακεία εάλ έρεη θη εθεί πέξα νθεηιή ξπζκηζκέλε θαη λα αηηεζεί δηαγξαθή έσο 

20% θάπνησλ ηφθσλ ή πξνζαπμήζεσλ ή πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηάβνιεο. 

Σψξηα εθείλσλ πνπ ήδε δηθαηνχην απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Θαη θπξίσο ησλ 

100 δφζεσλ πνπ είλαη ηψξα ζε ηζρχ.  

 Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη ζα πξέπεη κε ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πνπ πξνβιέπεη φηη κέζα ζε 12 κήλεο θαη ζε 12 άηνθεο δφζεηο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ εμνθιεζεί φιεο νη νθεηιέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ξνιχ ζεκαληηθφ 

είλαη λα μέξνπκε ηη ζπκβαίλεη κε ηνπο πηζησηέο πνπ δελ έρνπλ απνδερζεί ηε 

ξχζκηζε, γηαηί φπσο είπακε πξηλ φηη γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα πάεη ζην 

δηθαζηήξην έρνληαο πίζσ ηνπ θαη καδί ηνπ ην 50,1% ησλ πηζησηψλ αιιά κπνξεί 

λα βγεη απφθαζε θαη λα θαιχπηεη θαη ηνπο πηζησηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ 

απνδερζεί ηε ξχζκηζε. Νζνλ αθνξά ηνπο πηζησηέο πνπ δελ έρνπλ 

ζπλππνγξάςεη ηε ζπκθσλία θαη ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο έρνπλ πεξηνξηζηεί 

θαηά ηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ απνδεκίσζε απφ ηνλ 

νθεηιέηε γηα ηελ πξνθιεζείζα ζε εθείλνπο δεκία, εθφζνλ απνδείμνπλ φηη εμ 

αηηίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο ε απαίηεζή ηνπο κεηψζεθε πέξαλ ηνπ 

πνζνχ πνπ επιφγσο ... ή αλ ε απαίηεζή ηεο είρε δπζκελέζηεξε κεηαρείξηζε απφ 

απαίηεζε πηζησηή πνπ βξηζθφηαλ ζηελ ίδηα ζέζε ρσξίο λα ζπληξέρεη ιφγνο 

δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο.  
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ΚΟΡΓΑ: Κε άιια ιφγηα δειαδή, φπσο είπακε πξηλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

έξζεη ην 50,1% ησλ πηζησηψλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ φηη ηειηθά ζα ηα 

κνηξάζνπκε έηζη ηα ρξέε ηνπ νθεηιέηε, ζα πάξεηο ηφζα εζχ, ηφζα εζχ, ηφζα ν 

άιινο. Απηφ πνπ ηνπο ιέεη ν λφκνο είλαη αλ ην 50,1%, απηφ πνπ ππνλνεί κάιινλ 

ν λφκνο είλαη εάλ ην 50,1% ...  λα θάλεη ζπκπαηγλία εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ 

θαη ηειηθά απηφο ν νπνίνο δελ ζπλππνγξάθεη ηε ξχζκηζε ηνλ ξίρλεηο θαηά 

θάπνην ηξφπν, εάλ ε δηαδηθαζία έκπαηλε ζε πηψρεπζε, θαλνληθά ν ζπγθεθξηκέλνο 

ζα έπξεπε λα πάξεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Αιιά εζχ επεηδή έρεηο ην δηθαίσκα 

ηεο πιεηνςεθίαο, έρεηο ην 50,1%, πιαγίσο ζίγεηο ηα ζπκθέξνληά ηνπ. Δάλ 

ινηπφλ δηαπηζησζεί απηφ, ηφηε ν ζηγκέλνο δαλεηζηήο, ε ηξάπεδα, έρεη ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη απνδεκίσζε ηφζν απν ηνλ νθεηιέηε φζν θαη απφ ηηο 

ππφινηπεο ηξάπεδεο πνπ εκπιέθνληαη ζε απην. Γειαδή, ηειηθά δελ θεξδίδεηο 

θάηη. Απηφ πνπ ζνπ ιέεη είλαη κελ παο λα ηα βξεηο κε ην 50,1% γηα λα θάλεηο ηε 

δνπιεηά ζνπ. Θα πξέπεη λα θάλεηο απηφ πνπ εηλαη λφκηκν θαη λνκφηππν. Θαη 

εθφζνλ βέβαηα ην δερζεί ην δηθαζηήξην.  

ΟΤΡΑ: Νζνλ αθνξά ηελ ηξίηε δηαδηθαζία, αίηεζε εηδηθήο δηθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο, πνπ έρεη κεγάιεο δηαθνξέο απφ ην πξνεγνχκελν ζρέδην πνπ 

αλαθέξακε, πξψηα απ' φια ππνβάιιεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπιάρηζηνλ κία 

ηξάπεδα, νη νπνίεο εθπξνζσπνχλ ην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ θαη φρη 

φπσο πξηλ ην 50,1%. Δπίζεο, καδί κε ην δηθνγξάθν ππνβάιινπλ νη ηξάπεδεο ζην 

δηθαζηήξην, ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν, πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ ηνλ 

πξνηεηλφκελν εηδηθφ δηαρεηξηζηή ε απνδνρή ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ αλαηίζεηαη σο 

εηδηθφο δηαρεηξηζηήο. Ρη ηδηφηεηα κπνξεί λα έρεη ν εηδηθφο δηαρεηξηζηήο; Κπνξεί λα 

είλαη ειεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν ή δηθεγφξνο κε νηθνλνκηθνηερληθέο γλψζεηο ή 

δηθεγνξηθή εηαηξεία ή κέινο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Δθείλνο 

αλαιακβάλεη θαζήθνληα γηα 12 κήλεο απν ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο θαη 

εθείλνο νπζηαζηηθά κπαίλεη ζηελ επηρείξεζε, ζηελ εηαηξεία θαη είλαη ην κνλαδηθφ 

φξγαλν εθπξνζψπεζεο απηήο θαη εθηειεζηηθφ φξγαλν. Γειαδή κπνξεί λα 
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ππνγξάθεη, λα θάλεη δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο θαη λα ηξέρεη ηηο θαζεκεξηλέο 

ζπλαιιαγέο.  

 Ξνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ. Δθείλνο δηελεξγεί δεκφζην πιεηνδνηηθφ 

δηαγσληζκφ γηα ηελ εθπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ή 

επηκέξνπο ιεηηνπξγηθψλ ζπλφισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Πε 

πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαηεζεί κφλν κία πξνζθνξά ζπγθαιείηαη ε ζπλέιεπζε 

ησλ πηζησηψλ, ε νπνία κε απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο απνθαζίδεη ηελ ππνβνιή 

έθζεζεο ζην δηθαζηήξην. Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί θακία πξνζθνξά, 

δειαδή ήηαλ άθαξπνο ν δηαγσληζκφο, ε δηαδηθαζία ζεσξείηαη φηη έρεη ιήμεη θαη 

φηη ν εηδηθφο δηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη αίηεζε πηψρεπζεο ζε βάξνο 

ηνπ νθεηιέηε.  

 Ρν πιενλέθηεκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη φηη απνθεχγεηαη ε 

θαηεπζείαλ νπζηαζηηθά ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πηψρεπζεο θαη δίλεη 

κηα ηειεπηαία ράξε ζηελ εηαηξεία. Δληάμεη, απηή ε δηαδηθαζία κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη δελ έρεη εκθαληζηεί θαζφινπ ζηελ πξάμε, δειαδή δελ μέξνπκε θάπνηα 

ζηελ πξάμε επηρείξεζε ή εηαηξεία πνπ λα έρεη ζπκβεί απηφ γηαηί ηα ρξνληθά 

πεξηζψξηα είλαη πάξα πνιχ ζηελά, νη δαλεηζηέο ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, πξάγκα πνιχ δχζθνιν.  

ΚΟΡΓΑ: Θα πξεπεη λα ζπκθσλήζνπλ απηφ ην 40%  ησλ δαλεηζηψλ, ζα πξέπεη 

ε ηξάπεδα ζηελ νπνία ήδε ππάξρνπλ νθεηιέο λα δαπαλήζεη θη άιια ρξήκαηα γη' 

απηφλ πνπ ζα δηνξηζηεί σο δηαρεηξηζηήο θαη ηειηθά ηη γίλεηαη ζ' απηή ηε 

δηαδηθαζία. Νηαλ ιέκε έλαο πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο, ςάρλεηο λα βξεηο θάπνηνλ 

λα αγνξάζεη είηε φιε ηελ επηρείξεζε είηε επηκέξνπο θνκκάηηα ηεο επηρείξεζεο. 

Ρψξα έηζη φπσο είλαη ε θαηάζηαζε ε νηθνλνκηθή, απηφ ζα ήηαλ πάξα πνιχ 

δχζθνιν, νπφηε ηειηθά ε ηξάπεδα βξηζθφηαλ θαη παξαπάλσ δεκησκέλε αλ ην 

επέιεγε. Νπφηε απηφ νπζηαζηηθά ην βιέπνπκε κφλν ζην γξάκκα ηνπ λφκνπ θαη 

πνπζελά αιινχ.  
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ΟΤΡΑ: Κηα κηθξή αμηνιφγεζε. ... πνπ ζα κπνξνχζε κηα επηρείξεζε λα 

αμηνπνηήζεη εάλ ππαρζεί ζην λφκν. Νπσο είπα πξηλ πνιχ ζχληνκα νη δηθνλνκηθέο 

πξνζεζκίεο, κεγάιν εχξνο επηρεηξήζεσλ ή επαγγεικαηηψλ πνπ ιφγσ ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο δνπιεηάο '13, δειαδή κέρξη 2,5 εθαηνκκχξηα ζα κπνξνχζαλ λα 

ππαρζνχλ ζην λφκν. Θξηηήξην είλαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο θαη κία γελλαία 

δηαγξαθή κέξνπο απηνχ, ην νπνίν έρεη ζπκβεί θαη ζηελ πξάμε. Πε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη ηξάπεδεο παίξλνπλ εθείλεο ηελ πξσηνβνπιία γηα λα ελεκεξψζνπλ 

ηνλ νθεηιέηε ψζηε λα δηαθαλνλίζεη ηελ νθεηιή ηνπ. Δπίζεο, είλαη απηφ έλαπζκα, 

πνπ κηιήζακε πξνεγνπκέλσο γη' απηφ, λα δηαγξαθνχλ σο 20% θάπνησλ 

θνλδπιίσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηεο Δθνξίαο θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ θαη 

επηζεο πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη ην δηαγξαθφκελν πνζφ δελ απαιιάζζεηαη απφ 

θφξν.  

ΚΟΡΓΑ: Γειαδή, αλ κνπ επηηξέπεηο, ηνπο δίλεη έλα θίλεηξν. Πνπ ιέεη αλ ην 

θάλεηο απηφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεηο κπεη ζε ξχζκηζε νχησο ή άιισο έρεηο κία 

έθπησζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεηο κπεη ζε ξχζκηζε γηα νθεηιέο ζηελ Δθνξία ή 

ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηθαηνχζαη θάπνηα έθπησζε αλάινγα κε ηελ 

νηθεία δηάηαμε. Δάλ φκσο, ζνπ ιέεη, πξνρσξήζεηο ζηελ επηθχξσζε απηήο ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηε δηθαζηηθή ξχζκηζε κεηαμχ φισλ ησλ πηζησηψλ, ηφηε 

δηθαηνχζαη ζαλ κπφλνπο άιιν έλα 20% ζηα ιεμηπξφζεζκα, ζε πξνζαπμήζεηο, 

ηφθνπο θ.ιπ., ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζνπ ζε ΓΝ ... (παξέκβαζε εθηφο 

κηθξνθψλνπ) 

ΟΤΡΑ: Θαη απηφ είλαη ε αληίζεζε ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ Θαηζέιε, πνπ πιένλ 

ζην λφκν Θαηζέιε κπνξεί εμ αξρήο λα γίλεη αίηεζε θαη λα ππαρζνχλ ζην λφκν 

θαη ηδησηηθά ρξέε θαη δεκφζηα. Γειαδή ... θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζην 

δηθαζηήξην. Δδψ δειαδή είλαη ην αληίζεην. 

 Νζνλ αθνξά ηα εκπφδηα πνπ δελ επηηξέπνπλ ζε κία επηρείξεζε λα ... ην 

λφκν, είλαη φηη ... κφλνλ επηρεηξήζεηο πνπ ην 2013 είραλ θχθιν εξγαζηψλ κέρξη 

2,5 εθαηνκκχξηα. Γειαδή θάπνηεο πνπ ην 2012 ή ην 2014 είραλ εθείλν ηνλ 
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θχθιν, δελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ απηφ. Θαη ην 2013 είραλ κεγαιχηεξν ησλ 2,5 

εθαηνκκπξίσλ επξψ. Θαη επίζεο θξηηήξην είλαη ε θαζπζηέξεζε πιεξσκήο γηα 

ηξεηο κήλεο ηελ 30/6/2014. Θαη απην πνπ είπακε θαη πξνεγνπκέλσο, νηη δελ 

κπνξεί λα κπεη ζηε ξχζκηζε θαη ην Γεκφζην. 

ΚΟΡΓΑ: Ξξέπεη πξψηα δειαδή λα ηα έρεηο ξπζκίζεη απηά γηα λα έρεηο 

δηθαίσκα λα πξνρσξήζεηο.  

ΟΤΡΑ: Δληάμεη, ην νπνίν θάλεη φιν ην λνκηθφ .... πάξα πνιχ δχζπηζην.  

 Θάπνηεο γεληθέο ... παξαηεξήζεηο. Δρεηο κηθξή ... φζνλ αθνξά ηελ 

δηθαζηηθή ... δειαδή ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο ... Κεγάιε γξαθεηνθξαηία ζε 

πξνδηθαζηηθφ επίπεδν θαη επίζεο πνιινί νθεηιέηεο ηειηθά δελ ηήξεζαλ ηελ 

εμσδηθαζηηθή ζπκθσλία αθφκα θαη κε φξν δηαγξαθήο κέξνπο ηεο νθεηιήο.  

ΚΟΡΓΑ: Γελ ζνπ δίλνπλ θαη πνιιά πεξηζψξηα. Πνπ ιέεη αλ γηα ηξεηο κήλεο δελ 

παο ζχκθσλα κε ην γξάκκα πνπ έρεηο ζπκθσλήζεη, αλαβηψλνπλ φια απφ ηελ 

αξρή.  

ΟΤΡΑ: Απηφ πνπ ζέινπκε λα πνχκε είλαη φηη, εληάμεη, ηειηθά κεηά απφ δχν 

ρξφληα θξίλεηαη φηη ν λφκνο ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθφο, επηθείηαη κία λέα 

αλακνξθσηηθή ξχζκηζε ζε έλα κήλα πνπ πηζηεχνπκε θαη επειπηζηνχκε λα είλαη 

πνιχ θαιχηεξε ζε ρξήζε... 

ΚΟΡΓΑ: Ξην ειαζηηθή ηνπιάρηζηνλ, λα κπνξεί πεξηζζφηεξνο θφζκνο λα... 

Νπφηε, πεξηκέλνπκε θάηη θαηλνχξην γηα λα έξζνπκε λα ζαο μαλαζπλαληήζνπκε. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα θάλνπκε κηα εθδήισζε ..., γηα ηα κέιε καο. Ρψξα πήξακε 

απιψο κηα εηθφλα γηα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.... (Γηάινγνη) 

ΚΟΡΓΑ: Αλ κνπ επηηξέπεηε, επεηδή θαηαιαβαίλσ κέρξη λα ζπγθιεζνχλ ηα 

ζσκαηεία θη φια απηά, κάιινλ ζα έρεη ηειεηψζεη, ζα έρεη θηάζεη ε 30/6. Λνκίδσ 

φηη ην πην απιφ, εάλ ην επηζπκείηε είλαη λα θάλεηε κηα αλνηρηή εθδήισζε κε νια 
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ηα κέιε, γηαηί γηα θάζε ζσκαηείν δελ λνκίδσ φηη ρξνληθά ζα ... (παξεκβάζεηο 

εθηφο κηθξνθψλνπ-δηάινγνη) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ γηα ηελ ελεκέξσζε. Ρνλ θ. Σαιφθηε 

ηνλ θσλάδεηε;  

 Θαηαξρήλ γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ αλέθεξα πξηλ επραξηζηνχκε ηνλ θ. 

Σαιφθηε πνπ έρεη δνπιέςεη πάξα πνιχ γη' απηά ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ζπκκεηέρεη ην Δπηκειεηήξηφ καο, αιιά θ. Σαιφθηε, αλ έρεηε θάηη άιιν γηα ηνλ 

αλαπηπμηαθφ λφκν πνπ είπε ν θ. Πηαζάθεο, αλ έρεηε θάπνηεο παξαηεξήζεηο ή 

θάηη λα έρνπκε, αλ πξέπεη λα θάλνπκε θη εκείο θάπνηα παξέκβαζε δειαδή. 

ΥΑΛΟΦΣΗ: Δρνπκε θάλεη ήδε παξαηεξήζεηο ... (εθηφο κηθξνθψλνπ, δελ έρεη 

θαηαγξαθεί θαζαξά) 

 Δκάο ε πξφηαζή καο... ήηαλ λα δψζεη θνξνινγηθά θίλεηξα γηα θέηνο θαη 

ηα ρξήκαηα πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη, λα ηα δηαζέζεη ζ' απηνχο πνπ ρξσζηάεη. 

Γειαδή ππάξρνπλ επελδπηέο απηή ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη 

επελδχζεηο θαη δελ κπνξνχλ, θαη βξίζθνληαη ζε αλακνλή πάλσ απφ 2+ ρξφληα λα 

πάξνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο. Δγψ γλσξίδσ πεξίπησζε ζην Αξγνο πνπ έρεη 

νινθιεξψζεη επελδπηηθφ ζρέδην θσηνβνιηατθψλ, ην έρεη νινθιεξψζεη, δελ έρεη 

πάξεη νχηε 1 επξψ θαη κάιηζηα .....  

 Ρψξα πιένλ ζπκθέξεη κφλνλ θνξνινγηθά θίλεηξα ζηε ρψξα έηζη φπσο... 

Ηζσο ζε δχν ηξία ρξφληα θαη βάζεη ησλ εθζέζεσλ πνπ έβγαιε ... απφ ην '19 θαη 

κεηά πνπ βιέπεη κηα πεξίεξγε αλνδηθή πνξεία, αικαηψδε ζηελ έθζεζή ηεο, ελψ 

ιέεη γηα χθεζε '16, '17, απφ '18 κέζα θαη πάλσ βιέπεη κηα αικαηψδε άλνδν ηεο 

ρψξαο, δελ μέξσ απφ πνχ πξνεξρφκελε αιιά φλησο ηφηε κπνξεί λα αιιάμεη θαη 

ν αλαπηπμηαθφο, ν νπνίνο θάζε ρξφλν αιιάδεη. Ζδε έρνπκε αξγήζεη, ζήκεξα 

θαηαηίζεηαη.... 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: θ. Θπξηαθίδε, κήπσο έρεηε θάηη θη εζείο λα πείηε; Θέιεηε λα πείηε 

θη εζείο θάηη; Ππγγλψκε, ζε δηέθνςα ιίγν γηαηί έθεπγε ν θ. Θπξηαθίδεο. 

(Ξαξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ, δελ έρεη θαηαγξαθεί θαζαξά) 

 Γηψξγν, ζπλέρηζε, ζπγγλψκε πνπ ζε δηαθφςακε πξηλ.  

ΥΑΛΟΦΣΗ: (εθηφο κηθξνθψλνπ, δελ έρεη θαηαγξαθεί θαζαξά) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ην αλαθνηλψζνπκε θη απηφ, φηη ην Δπηκειεηήξηφ καο ζαλ 

αληέλα ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη θαθέισλ ζπλεξγαζηήθακε, έρνπκε θάλεη έλα 

κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΙΑΛΔΡ, ε νπνία ΔΙΑΛΔΡ πιένλ πήξε ην έξγν 

απηφ γηα ηα θαηλνχξηα πξνγξάκκαηα, ηέζζεξα πξνγξάκκαηα λνκίδσ, ηέζζεξα 

πξνγξάκκαηα δελ είλαη απηά ηα θαηλνχξηα; Γηα ηα ηέζζεξα θη έηζη ην 

Δπηκειεηήξηφ καο ζα είλαη κηα αληέλα ηεο ΔΙΑΛΔΡ εδψ. Απηφ είλαη θαιφ, 

βνεζάκε θη εκείο λα πξνρσξήζνπλ πην γξήγνξα νη δηαδηθαζίεο. (παξέκβαζε 

εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, θ. Θπξηαθίδε. Ν Γηψξγνο ζέιεη λα πεη δπν 

θνπβέληεο, ν Γηψξγνο ν Θσλζηαληφπνπινο.  

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Φχγαλε νη θχξηνη εδψ πέξα απφ ηηο ηξάπεδεο. Δγψ 

παηδηά ζέισ λα πσ ην εμήο: 4 εθαηνκκχξηα ζπκπνιίηεο καο ρξσζηνχλ 118 δηο 

ζηηο ηξάπεδεο. Δίλαη αιήζεηα θαη ζπκθσλψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Θπξηαθίδε θαη 

ηε ζθέςε κάιινλ, ε νπνία ιέεη ην εμήο: νη ηξάπεδεο δίλνπλ ζηα θαηαλαισηηθά 

δάλεηα 17% επηηφθηα θαη αγνξάδνπλ ην ρξήκα απφ ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή 

Ρξάπεδα 0,50%. Θαηαιαβαίλεηε φηη ζηα 5 ρξνληα έρνπλ πάξεη ην 100% ηνπ 

θεθαιαίνπ, δηπιαζηάδνπλ ηα ιεθηά ηνπο θαη δίδνπλ ζηα 5 ρξφληα 2,5% επί ηνπ 

θεθαιαίνπ. Ινηπφλ, εδψ πξαγκαηηθά είλαη ιεζηξηθή νξγάλσζε. Δίλαη πάξα πνιιά 

ηα ιεθηά θαη πξαγκαηηθά ζπκθσλψ φηη πξέπεη λα γηλεη ην θνχξεκα πνπ 

πεξηκέλεη ν ιαφο. Γειαδή θαη άκα απηφ γηλφηαλ πξηλ 4-5 ρξφληα ζα είραλ 

δηαζσζεί ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο πνπ ήδε έρνπλ θιείζεη απφ απην ηνλ ηξφπν.  
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 Δίλαη αιήζεηα φηη γηα λα ζηαζεί ε νηθνλνκία πξέπεη θάηη λα αιιάμεη. Δλαο 

πνπ είρε πάξεη έλα δάλεην γηα έλα ζπίηη, έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ π.ρ. 

έπαηξλε 2.000 επξψ ην κήλα κηζζφ θαη ε γπλαίθα ηνπ άιια 2 επί 15 κηζζνχο 

ήηαλ 50.000-60.000 ην ρξφλν. Θα κπνξνχζε θάιιηζηα λα πιεξψλεη 2.000 θάζε 

κήλα ηε δφζε ηνπ δαλείνπ ηνπ. Ρψξα δελ κπνξεί δηφηη παίξλεη καδί κε ηε 

γπλαίθα ηνπ θαη αλ έρεη ηε δνπιεηά ηνπ, άληε 1.500 ην πεξηζζφηεξν. Βάιε επί 12 

επί 2, πφζα βγαίλνπλ; Θάπνπ 30.000, 40.000. Ρα ρξήκαηα απηά έρνπλ ραζεί. 

  

 Αξα ινηπφλ θαη ε αμία ηνπ αθηλήηνπ πνπ είραλ πάξεη κε 100.000-200.000 

είλαη ηψξα 50% πην θζελφηεξε, έρεη απαμησζεί. Ινηπφλ, απηή ε δηαθνξά ζα 

πξέπεη ην θξάηνο λα ηε δεη κε ζπκπάζεηα. Δγψ απηφ ζέισ λα πσ θαη έπξεπε 

απηφ λα είρε γίλεη απφ πνιχ πην πξηλ.  

 Δπραξηζηψ, παηδηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Γηψξγν. 

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε ζπλεδξίαζε έιαβε ηέινο. Δπραξηζηνχκε πάξα 

πνιχ, θαιφ ζαο βξάδπ.  

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 ΑΝΓΡΙΑΝΟ ΜΙΥΑΛΑΡΟ 

 

 

 

                   
 

ΣΗΡΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΕΙ 
 

 

ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟΤ 21    15561 ΥΟΛΑΡΓΟ 
ΣΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 30εο ΚΑΦΝ 2016  
 

  41 

ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ 
 
ΓΗΑΓΘΑΠ: ........................................................................................................... 13, 14, 15, 17 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ: ......................................................................................................... 39 
ΚΝΠΡΑΘΑΠ: ....................................................................................................... 9, 10, 12, 21 
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ................................. 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 37, 38, 39, 40 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

42 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 30εο ΚΑΦΝ 2016  
 

  43 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

44 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 30εο ΚΑΦΝ 2016  
 

  45 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

46 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 30εο ΚΑΦΝ 2016  
 

  47 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

48 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 30εο ΚΑΦΝ 2016  
 

  49 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

50 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 30εο ΚΑΦΝ 2016  
 

  51 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

52 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 30εο ΚΑΦΝ 2016  
 

  53 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

54 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 30εο ΚΑΦΝ 2016  
 

  55 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

56 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 30εο ΚΑΦΝ 2016  
 

  57 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
 

58 

 

 


