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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, σε 

συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε κοντά μας τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου 

Πειραιά, τον Γιώργο τον Σταματογιάννη και την αγαπητή συνάδελφό του και 

την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας, την Γιώτα Μπουρλετίδου.  

 Θα ξεκινήσουμε, να δούμε αν θα έχουμε απαρτία για το Διοικητικό 

Συμβούλιο, θα μας κάνει μία ενημέρωση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, 

ρύθμιση οφειλών, αυτό το καινούριο που ψηφίστηκε νομοσχέδιο, να δούμε 

περίπου πώς πηγαίνει και νομίζουμε, το θεωρούμε υποχρέωσή μας ο 

Δικηγορικός Συλλογος του Πειραιά να μας κάνει αυτή την ενημέρωση.  

 Το ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε άψογη συνεργασία με τον Δ.Σ. Πειραιά, 

έχουμε κάνει και το Κέντρο Διαμεσολάβησης, άσχετα αν δεν το έχουμε 

δουλέψει εμείς ακόμα καλά. Αυτό έπρεπε, δεν ξέρω πώς έπρεπε να το 

στηρίξουμε ακόμα περισσότερο, θα το δούμε στο μέλλον.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εδώ βγαίνει, μέσα εδώ είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πολύ ωραία.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μας. Εγώ νιώθω άνετα, έχουμε έρθει 

αρκετές φορές, είμαστε της πόλης άνθρωποι.  

 Κοιτάξτε, στις 3 του Μάη ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, ο 4469, πριν από 

μια βδομάδα δηλαδή, 4-5 μέρες, ψηφίστηκε αυτός ο νόμος για τον 

εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών. Είναι περίπτωση ένας νόμος 

που τον περίμενε ο επιχειρηματικός κόσμος, τον περίμεναν οι έμποροι, 
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γινόντουσαν απελπισμένες προσπάθειες στο παρελθόν να ενταχθούν κάποιες 

μικροεπιχειρήσεις και μικροέμποροι να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη που ήταν ο 

νόμος ο αντίστοιχος για τα φυσικά πρόσωπα, ο οποίος είχε πάρει μία, από το 

2010 είχε πάρει μια πορεία και εκεί πέρα πολλοί πολίτες πολύ δίκαια, κάποιοι 

άδικα, βρήκαν ένα καταφύγιο στο να μπορέσουν να κοιμούνται τα βράδια, να 

το πω έτσι απλά, πηγαίνοντας στο δικαστήριο, να κοιμούνται τα βράδια, να μην 

τους τρώει ότι θα χάσουν το σπίτι τους την επόμενη μέρα και θα ξέρουν πού θα 

βρίσκονται.  

 Το αντίστοιχο είναι αυτό που συμβαίνει τώρα με τον έμπορο, με την 

επιχείρηση. Αν μπορεί αυτή η επιχείρηση η οποία είναι αυτή τη στιγμή σε κακή 

οικονομική κατάσταση και θα δούμε κάποιες προϋποθέσεις, αν εσείς νιώθετε ότι 

μέσα απ' αυτό το νόμο μπορείτε να ξαναγεννηθείτε. Να ξαναϋπάρξετε, να 

προχωρήσετε σαν έμποροι σαν επιχειρηματίες. Είμαστε λοιπόν σ' αυτό το νόμο 

ο οποίος πέρασε από πολλές, από μία διαβούλευση, υπήρξαν προτάσεις, η 

αλήθεια είναι σ' αυτό που δόθηκε αρχικά σαν νομοσχέδιο μπήκαν εμβόλιμα 

κάποιες διατάξεις και εκεί πέρα δόθηκε τέλος πάντων, αυτό είναι το τελικό 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. 

 Οταν έχουμε ένα νόμο καινούριο, σ' αυτό το νόμο τον καινούριο πάντα 

προσπαθούμε να δούμε, να διαβάσουμε, να καταλάβουμε τι λέει και όταν πάμε 

να τον εφαρμόσουμε βρίσκουμε πάντα κάποια εμπόδια μπροστά μας. Ετσι είναι 

με όλους τους νόμους, ειδικά αυτούς που έχουν πολύ σφικτές προθεσμίες, 

έχουν πολλές προϋποθέσεις, έχουν ποσοστά, έχουν έννοιες τις οποίες πρέπει να 

τις εξειδικεύσουν οι αρμόδιοι για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό και να 

φτάσει σε ένα τελικό αποτέλεσμα, τελικό αποτέλεσμα που λέγεται δικαστική 

απόφαση, η οποία θα δίνει ένα τελικό αποτέλεσμα υποχρεωτικότητας. Δηλαδή 

μέσα απ' αυτη τη διαδικασία να υποχρεωθεί ο οφειλέτης και ο πιστωτής, οι 
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πιστωτές, να συμφωνήσουν ότι θα πορευθούν μ' αυτό τον τρόπο που θα 

συμφωνήσουν.  

 Λέω λοιπόν ότι, λέμε μάλλον εδώ πέρα ότι αυτός ο νόμος έχει 

προϋποθέσεις, θα μπούμε σε κάποιες επιμέρους, όσο μπορούμε, όσο μπορούμε 

να ξέρουμε, κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις. Αυτό που κύρια πρέπει να 

καταλάβουμε εδώ είναι ότι εάν νιώσετε ότι, εάν πιστέψετε ότι έχετε κάποιες από 

τις προϋποθέσεις αυτές ψάξτε το, διεκδικήστε το, αξίζει. Αυτό που υπήρχε μέχρι 

σήμερα οι κατά μόνας συμφωνίες με τις τράπεζες, ειδικά αν είχατε με 

περισσότερες τράπεζες να κάνετε ή με Δημόσιο, με ασφαλιστικούς φορείς και με 

φυσικά πρόσωπα, προμηθευτές, δανειστές σας, είτε χανόσασταν σ' αυτή την 

ιστορία. Εδώ πέρα υποτίθεται, όχι υποτίθεται, μπαίνουν όλοι και αν δεν μπουν 

όλοι μπαίνουν ένα ποσοστό. Και αυτό δημιουργεί μια υποχρεωτικότητα. Ομως, 

είναι σίγουρο οτι για να μπορέσετε να προχωρήσετε θα χρειαστείτε, γιατί είναι 

σύνθετο αυτό το σύστημα εδώ πέρα, θα χρειαστείτε τη βοήθεια ενός, 

ενδεχόμενα ενός λογιστή, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησής σας, ανάλογα 

με το τι βιβλία τηρείτε, το απλογραφικό ή το διπλογραφικό σύστημα, θα 

χρειαστείτε ενδεχόμενα ένα δικήγορο. Και οι δύο είναι προαιρετικοί, όχι 

υποχρεωτικοί, για να μπορέσετε να πάτε σωστά να υποβάλλετε αυτά τα 

έγγραφά σας, τα δικαιολογητικά σας. 

 Λάβετε υπόψη ότι μπαίνει σε ισχύ αυτός ο νόμος, ναι μεν ψηφίστηκε 

προχθές, αλλά μπαίνει σε ισχύ, θα γίνεται ηλεκτρονικά, θα δημιουργηθεί μια 

πλατφόρμα ηλεκτρονική με την οποία θα διαβιβάζονται όλα αυτά τα έγγραφα 

ηλεκτρονικά από τις 3 Αυγούστου και μετά, 3 Αυγούστου του '17, τότε που θα 

είναι έτοιμη αυτή η πλατφόρμα για να δέχεται αυτές τις αιτήσεις. Μέχρι τότε 

υπάρχει εναλλακτικά μία δυνατότητα αλλά εάν δεν έχετε το μαχαίρι στο λαιμό 

καλό είναι να περιμένετε μέχρι τις 3 Αυγούστου και να μην κάνετε κάποιες 
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ενέργειες βεβιασμένες με δισκέτες και με τέτοια ζητήματα που μπορεί να 

απευθυνθείτε αρμοδίως.  

 Εχει δημιουργηθεί αυτή η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης του Ιδιωτικού 

Χρέους, η οποία συντονίζει όλο αυτό το σύστημα. Παράλληλα, δημιουργούνται 

κάποιοι θεσμοί οι οποίοι λέγονται συντονιστές, λέγονται Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Δανειοληπτών, τα οποία Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών δίνουν καταρχήν 

κάποιες συμβουλές αν εντάσσεστε ή δεν εντάσσεστε κάπου και οι συντονιστές 

είναι αυτοί οι οποίοι παραλαμβάνουν τα όποια δικαιολογητικά σας, τα 

παραλαμβάνουν για να μπορέσουν να δουν αν η υπόθεσή σας υπάγεται σ' αυτό 

το νόμο, σ' αυτή τη διαδικασία. Οι συντονιστές  είναι κάποια πρόσωπα οι οποίοι 

είναι διαμεσολαβητές που είπε και ο Πρόεδρος πριν από λίγο, πιστοποιημένοι 

από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι όχι αποκλειστικά δικηγόροι, δικηγόροι και 

μη δικηγόροι, ο καθένας μπορεί να είναι διαμεσολαβητής αρκεί να έχει 

πιστοποιηθεί αρμοδίως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στην Περιφέρεια Αττικής 

που μας ενδιαφέρει καταρχήν είναι 120 άτομα αυτά και στη συνέχεια ανάλογα 

με τον κύκλο εργασιών που θα προκύψει από αυτή την εφαρμογή του νόμου 

αυτοί θα γίνουν 240, θα γίνουν 300 και ούτω καθεξής. Ο καθένας απο αυτούς 

μπορεί να αναλάβει μία υπόθεση.  

 Κοιτάξτε τώρα, να μπούμε στο προκείμενο για να μπορέσουμε να δούμε 

αν εμείς είμαστε κάπου εδώ πέρα μέσα. Φαίνεται καταρχήν ότι πρέπει να έχει 

μία ζημιά η επιχείρηση, η ατομική επιχείρηση, ο έμπορος, μιλάμε ξεκάθαρα για 

έμπορο, για επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα φυσικά πρόσωπα, αυτά που δεν 

έχουν πτωχευτική ικανότητα δεν εντάσσονται στο νόμο αυτό. Ούτε καταρχήν οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν μια δυνατότητα εναλλακτικά να 

εντάξουν τις υποχρεώσεις τους, τις οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία και 

στο Δημόσιο. Οχι όμως στα πιστωτικά ιδρύματα. Ενώ αντίθετα οι έμποροι και οι 
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επιχειρηματίες, αυτοί που έχουν πτωχευτική ικανότητα εντάσσονται στο νόμο, 

στο σύνολο των υποχρεώσεών τους, των οφειλών τους.  

 Εχουμε λοιπόν τρεις, ζητιέται καταρχήν εδώ πέρα, επιμέρους 

λεπτομέρειες η αγαπητή συνάδελφος η κα Μπουρλετίδου που έχει εντρυφήσει 

περισσότερο και σε εισήγηση που έχει κάνει και στο σύλλογό μας γι' αυτή την 

κατεύθυνση, θα προσπαθήσουμε κι εμείς θα κάνουμε κάτι, έτσι, συνολικά και 

θα δώσουμε μια δημοσιότητα και θα ήταν χαρά μας να σας δουμε κοντά μας, 

πιο συγκεκριμένοι και πιο αναλυτικοί γιατί θα έχει περάσει λίγος καιρός για να 

ξέρουμε κάτι περισσότερο να σας πούμε, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ζημιά 

τουλάχιστον 20.000 ευρώ ανά χρήση τουλάχιστον, όμως μπήκε εμβόλιμα μία 

διάταξη που λέει ότι εάν είσαι σε διαδικασία λύσης της επιχείρησης αλλά δεν 

έχει λυθεί ακόμα η επιχείρηση ή δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν έχει βγει δικαστική απόφαση που να τα αποφασίζει αυτά τα 

πράγματα κι εσύ σαν Διοίκηση της επιχείρησης αποφασίσεις την αναβίωση της 

επιχείρησης, τότε την αναβιώνεις και κάνεις την αίτηση μετά για να ενταχθείς 

στο νόμο, έστω και για μία, για την τελευταία, για την τελευταία αυτή περίοδο. 

 Αυτό είναι ένα μονοπάτι που δόθηκε τελευταία, ενώ ήταν καθαρό ότι 

έπρεπε να έχεις μια θετική χρήση, έπρεπε να μην έχεις καθόλου μάλλον, να 

έχεις τρεις ζημιογόνες χρήσεις, έτσι δεν ήταν; Δύο και μία ήταν.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Οχι, ουσιαστικά ζητάει την τελευταία τριετία η μία χρήση να 

είναι θετική.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, και τώρα λέει ότι μπορείς να δίνεις τη δυνατότητα 

να κανεις αναβίωση της επιχείρησης για να θεωρηθεί ότι ειναι θετική η 

επιχείρηση αυτή. Μπήκε εμβόλιμα αυτή η διάταξη για να καλύψει το θετικό, που 

ήταν απαραίτητα θετικό, σου λέει και τρεις αρνητικές να έχεις, εάν είσαι στη 

διαδικασία την αρνητική και αποφασίσεις να την αναβιώσεις την επιχείρηση, 

θεωρείται οιονεί θετικό αυτο το πράγμα. Με αυτή την έννοια. 
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 Λοιπόν, αυτή είναι μία διαδικασία η οποία είναι σφικτή θα την 

χαρακτήριζα από άποψη προθεσμιών. Δεν θα ξεκινήσουμε κάτι τώρα και θα 

έχουμε απόφαση μία από κάνα δυο χρόνια απ' όλη αυτή τη διαδικασία. 

Τάσσονται προθεσμίες συγκεκριμένες, δύο ημερών, πέντε ημερών, 15 ημερών, 

οι οποίες πιστεύουμε θα τηρηθούν. Βέβαια, οι προθεσμίες είναι και για να 

καταστρατηγούνται πολλές φορές όταν δεν μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει 

λόγω φόρτου εργασίας. Οταν μπουν πολλές επιχειρήσεις τότε είναι σίγουρο ότι 

δεν θα μπορέσει ενδεχόμενα να ανταποκριθεί αυτοί που έχουν το βάρος γι' 

αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν, όμως, έχουμε σφικτές προθεσμίες. Και αυτό 

πρέπει να το αναγνωρίσουμε.  

 Λοιπόν, λέμε ότι, δεν το λέω για να... Είναι κάτι που οι περισσότεροι από 

σας νομίζω ότι το θέλατε, το περιμένατε για να δείτε εάν μπορεί να προχωρήσει 

η επιχείρησή σας. Με βάση αυτά τα δεδομένα λοιπόν κάποιες βασικές γραμμές, 

το τι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί θα σας πει η συνάδελφος η κα 

Μπουρλετίδου και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις στη συνέχεια πάνω στις... ο 

καθένας στη δική του περίπτωση ή κάτι άλλο που μπορεί να σκεφτεί και 

ξαναλέω, μπορούμε να σας απαντήσουμε αυτή τη στιγμή αιτιολογημένα λόγω 

του πολύ νέου της νομοθεσίας, εδώ είμαστε να σας βοηθήσουμε. 

 κα Μπουρλετίδου, το λόγο. 

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Λοιπόν, γεια σας και από εμένα. Ευχαριστώ που είπατε, κ. 

Πρόεδρε, ότι έχω εντρυφήσει περισσότερο, παρ' όλα αυτά είναι ένας εντελώς 

καινούριος νόμος που πραγματικά είναι λίγο σύνθετος. 

 Θα προσπαθήσω εδώ να μην μπω σε πολύ βαθιές λεπτομέρειες 

διαδικαστικές που θα σας κουράσουν και μπορεί να μην τις καταλάβετε, αλλά να 

σας δώσω γενικότερα το πλαίσιο να βάλετε κάποια πράγματα στο μυαλό σας 

ώστε να τα δουλέψετε και να δείτε πάνω κάτω μια πρώτη εικόνα για το πώς 

λειτουργεί όλο αυτό.  
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 Η προσπάθεια η συγκεκριμένη που έχει γίνει είναι πιο σύνθετη σε σχέση 

με αυτό που όλοι ξέρουμε για το Ν. 3869, το νόμο των υπερχρεωμένων. 

Δηλαδή, με τη διαδικασία εκείνου του νόμου που πολλοί έμποροι προσπάθησαν 

να μπουν ξέραμε ότι θα πάμε σε ένα δικηγόρο, θα κάνουμε, θα δώσουμε τα 

χαρτιά μας, θα κάνουμε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό, μια αίτηση στο 

δικαστήριο, θα δικαστεί αυτό το πράγμα, θα πάρουμε και μια προσωρινή και θα 

βγει μια απόφαση αν μπαίνουμε ή όχι στο νόμο.  

 Εδώ λοιπόν επιχειρείται να γίνει το εξής: πρώτα απ' όλα δημιουργήθηκε 

αυτή η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα έχει το 

συντονισμό όλης αυτής της ιστορίας μαζί με κάποια Κέντρα Εξυπηρέτησης 

δανειοληπτών που λειτουργούν μέσα σ' αυτήν. Αυτή θα δημιουργήσει την 

ηλεκτρονική περιβόητη πλατφόρμα, η οποία θα έρθει τις αιτήσεις των 

επιχειρηματιών να τις δεχθεί την αίτηση για την υπαγωγή.  

 Προβλέπει ο νόμος ότι υπάγονται όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων, 

μικρές, μεγάλες, μεσαίες, ατομικές επιχειρήσεις. Ολες. Και μάλιστα βάζει τις 

μεγάλες τις θεωρεί, δίνει και κάποια όρια, όσες έχουν πάνω από 2,5 

εκατομμύρια ευρώ οφειλές, οι μικρές κάτω απο αυτό το ποσό. Πάντως, όλοι 

όσοι έχουν εμπορική δραστηριότητα, είτε ατομική είτε με επιχείρηση όπως το 

είπαμε.  

 Λοιπόν, η λογική ειναι ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι που υπάρχουν 

προϋποθέσεις και σε όλο αυτό που είπαμε και θα τις πούμε σε γενικές γραμμές, 

έχουν τη δυνατότητα αφού συγκεντρώσουν έναν μεγάλο όγκο δικαιολογητικών 

να τον υποβάλουν σ' αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα, έχοντας βέβαια κατά 

νου ήδη απο μόνοι τους και τις δυνατότητές τους. Απαιτείται να αποδειχθεί 

κατά κάποιο τρόπο ότι η επιχείρησή σας έχει βιωσιμότητα. Αυτή είναι και η 

λογική του νόμου. Να πείσετε δηλαδή με όλο τον όγκο των στοιχείων που θα 

προσκομίσετε οτι το ζητάτε αυτό το πράγμα ακριβώς γιατί υπάρχουν ελπίδες 
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βιωσιμότητας, άρα δώστε μου τη δυνατότητα να υπάγω τα χρέη μου. Κι όταν 

λέμε χρέη εννοούμε τα πάντα. Δηλαδή και τις οφειλές προς τις τράπεζες και τις 

οφειλές στους ιδιώτες ακομα και ό,τι έχετε από την επιχειρηματική 

δραστηριότητα με ιδιώτες, διαταγές πληρωμής που έχουν βγει, αλλά και τα χρέη 

προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς σας. Ολα τα βάζει ο οφειλέτης 

μέσα στη διαπραγμάτευσή του αυτή.  

 Απαιτείται πριν το κάνετε επίσης να έχετε εικόνα πραγματικά τι μπορείτε 

να δίνετε, ποιες είναι δηλαδή οι δυνατότητές σας οι οικονομικές και απαιτείται 

και από την πλευρά σας η διάθεση να ξέρετε ότι θα αποκαλύψετε όλο το εύρος 

των οικονομικών σας δεδομένων, τα περιουσιακά σας στοιχεία, τις μεταβιβάσεις 

που έχετε κάνει την τελευταία πενταετία, αυτά όλα προσμετρώνται. Είναι μέρος 

των δικαιολογητικών που θα υποβάλλετε. Υποβάλλονται λοιπόν αυτά. Με το 

που υποβάλλονται έχει ήδη ενεργοποιηθεί η διαδικασία ενεργοποίησης των 

συντονιστών - διαμεσολαβητών μέσω αυτής της Γενικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αυτοί οι άνθρωποι θα κληρωθούν, θα μπουν στη 

διαδικασία να είναι έτοιμοι, stand by, ούτως ώστε μόλις κατατεθούν οι αιτήσεις 

να χρεώνεται σε κάθε συντονιστή από αυτούς που είναι μες στην πλατφόρμα 

αυτή του Υπουργείου, να χρεώνεται μία υπόθεση. Ο συντονιστής θα πάρει τα 

χαρτιά, θα ελέγξει εάν τις προϋποθέσεις τις καλύπτετε, εάν υπάρχουν κάποιες 

ελλείψεις, θα έρθει σε επαφή και επικοινωνία με τους πιστωτές σας γιατί σ' αυτά 

τα δικαιολογητικά είναι και ολες οι απαιτήσεις που θα βάλετε μέσα όπου και αν 

έχετε, θα συντονίσει λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία, το λέω πολύ περιληπτικά, 

της όποιας διαπραγμάτευσης της δικής σας με τους πιστωτές σας που σ' αυτους 

θα ειναι και το Ελληνικό Δημόσιο, το Ελληνικό Δημόσιο με προνομιακούς όρους 

στην όλη διαπραγμάτευση, να τα πούμε κι αυτά, και αν επιτευχθεί αυτός ο 

συμβιβασμός, η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών όπως λέγεται, τότε αυτό 

φεύγει και πάει στο δικαστήριο και επικυρώνεται από δικαστήριο σαν δικαστική 
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απόφαση. Και τότε πια έχετε ρυθμίσει το σύνολο των απαιτήσεων που 

υπάρχουν και θέλετε να ρυθμίσετε.  

 Ελπίζω να σας έδωσα να καταλάβετε λίγο το πολύ γενικό πλαίσιο, πώς 

γίνεται η διαδικασία.  

 Τώρα, στο ποιες, ποιοι υπάγονται με βάση το άρθρο 2 του 

συγκεκριμένου νόμου, λέει λοιπόν ότι υπάγεται κάθε φυσικό πρόσωπο με 

πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο, δηλαδή μπορεί να 

συμμετέχετε σε κάποια εταιρεία κι εσείς, κάποιοι να μην έχουν ατομική 

επιχείρηση, να έχουν εταιρεία, και κάθε νομικό, λοιπόν, πρόσωπο που αποκτά 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην 

Ελλάδα, εφόσον πρώτα απ' όλα οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές ξεπερνούν 

το ποσό των 20.000 ευρώ. Υπάρχει αυτό το πλαφόν. Δηλαδή αν κάποιος έχει 10 

χιλιάρικα συνολικά δεν μπορεί να μπει.  

 Επίσης, δεύτερη προϋπόθεση είναι τον Δεκέμβριο του '16 να είχε προς 

χρηματοδοτικο φορέα, δηλαδή Δημόσιο και τράπεζες και οτιδήποτε, οφειλή από 

δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή μετά την 1η Ιουλίου του 

2016 να είχατε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση. Δηλαδή 

το γκρουπάρει ό,τι έχετε ληξιπρόθεσμα μέχρι το τέλος του '16. Αυτές οι 

οφειλές. 

 Επίσης, για να υπαχθείτε πρέπει η τρίτη προϋπόθεση είναι να πληρούνται 

τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως λέγονται. Τι είναι λοιπόν αυτά τα περίεργα 

κριτήρια επιλεξιμότητας; Είναι το σύστημα απλογραφικό ή διπλογραφικό που 

τηρεί η επιχείρηση. Για όσους έχουν απλογραφικό, λοιπόν, πρέπει να 

αποδείξουν αυτό που έλεγε και ο Πρόεδρος πριν, ότι υπάρχει θετικό 

αποτέλεσμα προ των φόρων για μία τουλάχιστον από τις τελευταίες χρήσεις 

πριν την υποβολή και για τους άλλους που έχουν το διπλογραφικό, όπως 

ακριβώς το λεει, μισό λεπτό, γιατί κι εμείς πάμε με το νόμο στο χέρι. Οσοι 
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λοιπόν έχουν διπλογραφικό πρέπει να αποδεικνύεται ότι σε μία από τις 

τελευταίες τρεις χρήσεις ή είχαν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων ή 

αποσβέσεων ή είχαν έστω μία θετική καθαρή θέση.  

 Αυτά είναι τα βασικά, οι βασικές πολύ χοντρές προϋποθέσεις για να 

σκεφτείτε εάν υπάγεστε ή όχι.  

 Από 'κει και πέρα τώρα, υπάρχουν υποκατηγορίες για το ποια νομικά 

πρόσωπα, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία μια τράπεζα για τον 

εαυτό της ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτοί όλοι δεν 

μπορούν να το κάνουν, να μπουν σ' αυτή τη διαδικασία. 'Η κάποια φυσικά 

πρόσωπα που έχουν ήδη προσφύγει σε διαδικασίες πτωχεύσεως, όσοι δηλαδή 

έχουν κάνει άλλες τέτοιες διαδικασίες ή θα πρέπει να αποδείξουν ότι 

παραιτήθηκαν από αυτές τις διαδικασίες για να μπουν σ' αυτό το νόμο ή θα 

πρέπει να μην έχει βγει γενικά δικαστική απόφαση που να αφορά πτώχευση 

κ.λπ.. Γι' αυτό και στα προαπαιτούμενα έγγραφα είναι το ότι δεν έχετε υποβάλει 

αίτηση για πτώχευση ή δεν έχετε κηρυχθεί σε πτώχευση. Επίσης, δεν μπορεί να 

την υποβάλει ένα φυσικό πρόσωπο αυτή την αίτηση αν έχει διακόψει την 

επιχειρηματική του δραστηριότητα. Υπενθυμίζω πάντα ότι στο μυαλό τους είναι 

να αποδειχθεί ότι ο επιχειρηματίας που πάει να το κάνει θα έχει μια 

βιωσιμότητα. Εδώ λοιπόν αστερίσκος, καταλαβαίνετε ότι είναι η πρώτη φάση 

που λέμε, ότι πριν αποφασίσετε θα πρέπει σίγουρα να απευθυνθείτε σε 

δικηγόρο και λογιστή και ειδικά στο λογιστή σας γιατί είναι ένα κομμάτι καθαρά 

οικονομοτεχνικό αυτό, ούτως ώστε να δείτε αν πραγματικά μπορείτε να 

αποδείξετε στην πορεία των χρόνων των επόμενων ότι, ναι, εγώ το δικαιούμαι 

για να σωθώ, γιατί θα τα καταφέρω, να το πω έτσι απλά.  

 Ποιες οφειλές δεν υπάγονται με τίποτα. Λίγο, επειδή είναι σύνθετο και αν 

μου κάνετε τώρα ερώτηση θα το χάσω κι εγώ, πιστέψτε με. Κρατήστε το λίγο 

και θα το πούμε.  
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 Ποιες οφειλές δεν υπάγονται; Οσες έχουν γεννηθεί μετά την 31η 

Δεκεμβρίου του 2016. Δηλαδή ό,τι τρέχει τώρα στο '17 δεν μπορείτε να το 

βάλετε.  

 Κάτι καλό που έγινε. Στην αρχή λέγανε, θα το είχες δει κι εσύ Πρόεδρε, 

ότι λέγαμε ότι εάν το 85% των οφειλών σας το είχε ένας πιστωτής εκεί 

αποκλειόταν το να... 

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γινόταν διμερής διαπραγμάτευση εκεί.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Οχι, όχι, αποκλειόταν. Και τώρα, τώρα, ενώ λέγανε ότι δεν 

μπορείς αν ήταν το 85%, δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνεις 

κατευθείαν, μέσω του συντονιστή, μια διμερή διαπραγμάτευση κι αυτό είναι 

κάτι καλό, γιατί ήταν κι ένας προβληματισμός μας όταν το κοιτάγαμε αυτό το 

πράγμα στο σχέδιο. Λέγαμε ότι, τι θα γίνει; Αν δηλαδή όντως πολλοί 

επιχειρηματίες έχουν με μία συγκεκριμένη τράπεζα χρόνια συναλλαγή πώς 

μπορείς να το αποκλείσεις; Τουλάχιστον πρόβλεψαν αυτό και σε στέλνουν σε 

διμερή διαπραγμάτευση.  

 Χονδρικά αυτοί είναι οι άξονες και οι πόλοι, με πολλές ακόμα επιμέρους 

διαφοροποιήσεις, που δεν θα σας κουράσω εδώ αλλά γκρουπαριστά αυτές είναι 

οι βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής ή μη υπαγωγής.  

 Ο μεγάλος ντόρος με το κριτήριο επιλεξιμότητας έχει γίνει. Τώρα, ένα 

θέμα που είναι αξιοσημείωτο πριν την υποβολή της αίτησης είναι η ύπαρξη των 

συνοφειλετών στα δάνειά σας. Οπως το διαβάζουμε και όπως το έχουν φτιάξει, 

δηλαδή πολλά δάνεια έχουν παρθεί με συνοφειλετές είτε συγγενικά πρόσωπα ή 

εγγυητές. Οπως δίνει λοιπόν την κατεύθυνση αυτός ο νόμος, είναι υποχρεωτική 

η συνυποβολή της αίτησης και από τους συνοφειλέτες. Ειδικά δε εάν πρόκειται 

για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, εκεί δεν το συζητάμε, έτσι; ότι είναι 

100% υποχρεωτικό. Το καλό είναι ότι για τον οποιονδήποτε συνοφειλέτη που 
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θα συνυποβάλλει την αίτηση, αυτό γίνεται βέβαια για να δουν και τις 

δυνατότητες σε περιουσιακά στοιχεία και εισοδηματική κατάσταση και των 

συνοφειλετών, για να έχουν πλήρη εικόνα στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης 

στο τι τελικά μπορούν να δώσουν. Να δοθεί, να ρευστοποιηθεί σε περιουσία, 

αυτή ειναι η λογική. Πάντως, θα εμπλακούν αναγκαστικά και όποιοι άνθρωποι 

έχετε εσείς τέτοιου είδους σχέση συνοφειλετη/εγγυητή στη διαδικασία τη 

συγκεκριμένη. Και προσοχή και το ξαναλέω, Ο.Ε. και Ε.Ε. οπωσδήποτε γίνεται η 

αίτηση από κοινού. Το καλό είναι οτι για τον συνοφειλέτη κατά βάση, όπως σε 

πρώτη φάση με τις επιφυλάξεις πάντα το λέω, όπως το διαβάζουμε, για τον 

συνοφειλέτη δεν θέλει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τον 

αρχικό που κανει την υπαγωγή, που είναι πολλά αυτά που ζητάει. Πιο πολύ 

δηλαδή θέλει για τον συνοφειλέτη την περιουσιακή του κατάσταση, ΑΦΜ του, 

πράγματα, περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα για να κρίνει ακριβώς από πού 

μπορούν να πάρουν οι δανειστές τέλος πάντων να μπουν στη διαδικασία για να 

βρεθεί μια συμφωνία.  

 Να μπω τώρα στη λογική των δικαιολογητικών; Είναι αρκετά, είναι πάρα 

πολλά τα δικαιολογητικά αλλά αυτά νομίζω ότι και στο Ιντερνετ να μπείτε να τα 

διαβάσετε, δηλαδή βλέπετε θέλει φορολογικά στοιχεία, θέλει Ε1, Ε9, 

συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών των τελευταίων 5 ετών, 

ΕΝΦΙΑ, εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους, περιοδικές δηλώσεις του 

ΦΠΑ για όποιους υπάγονται, καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την 

φορολογική διοίκηση, πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως. Εχει πάρα πάρα πάρα 

πολλά, τα οποία τα μαζεύετε. Η λογική σε όλο αυτό θέλω να καταλάβετε, πως 

όταν αυτά τα πάτε ουσιαστικά θα δηλώσετε και τις μεταβιβάσεις σας μέσα στην 

τελευταία πενταετία. Αυτό το ζητάει. Τώρα, πώς κρίνεται, αναφορικά, 

αναφορικά πιστεύω, κρίση είναι τώρα αυτό, για να ξέρει τι εισόδημα 
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αποκομίσατε από πιθανές μεταβιβάσεις ή αν ήταν μεταβιβάσεις καταδολιευτικές 

προς συγγενικά πρόσωπα και δημιουργούν κάτι τέτοιο. Το ζητάει, να το ξέρετε.  

 Ο συντονιστής, από την ώρα λοιπόν που γίνεται όλο αυτό, τα πάτε όλα 

έτσι γιατί εμπίπτετε, είπαμε μπαίνει ο συντονιστής στη μέση και ο συντονιστής 

ξεκινάει μια διαδικασία να τα ελέγξει. Σε πολύ σύντομες προθεσμίες ειδοποιεί 

όλες τις πλευρές, εντός δύο ημερών, εντός πέντε ημερών, γενικά η διάθεση του 

νόμου είναι μέσα σε χρονικό διάστημα συνολικά, αν το έχω προσμετρήσει καλά, 

2 μηνών να έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Να φύγει για το δικαστήριο αν 

γίνεται, έτσι; Δεν μπορώ να σας κουράσω και δεν θέλω με το πώς γίνεται η 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, γιατί ειναι έργο του συντονιστή. Απλώς να πω 

ότι για τις μικρές επιχειρήσεις δίνεται η δυνατότητα να διοριστεί ένας 

εμπειρογνώμονας, τον οποίο επιβαρύνεται ο οφειλέτης, εμπειρογνώμονας ο 

οποίος θα δώσει μία μελέτη αναφορικά με τη βιωσιμότητα. Βέβαια, αυτή έχετε 

την δυνατότητα να την έχετε κάνει και νωρίτερα και να την πάτε αν θέλετε 

αυτό το στάδιο να το ξεπεράσετε. Είναι προαιρετικός ο εμπειρογνώμονας για τις 

μικρές επιχειρήσεις, υποχρεωτικός για τις μεγάλες. Γιατί οι μεγάλες, τώρα 

καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για οφειλές από 2,5 εκατομμύρια και πάνω μιλάμε 

και για άλλα μεγέθη. 

 Ολα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, γίνονται ψηφοφορίες, στη 

διαπραγμάτευση δηλαδή είναι ένα αρκετά, το έργο του συντονιστή είναι και με 

ασφυκτικές προθεσμίες αλλά και να συντονίσει προτάσεις και αντιπροτάσεις που 

πέφτουν εντός προθεσμιών στο τραπέζι, αναφορικά με τη λύση και το να 

καταλήξουμε σε μία συγκεκριμένη συμφωνία. Ολο αυτό το λειτουργεί ο 

συντονιστής, αν κληθείτε από τον συντονιστή να φέρετε κάποια έγγραφα και 

δεν το κάνετε εντός προθεσμίας 5 ημερών, γίνεται πρακτικό ότι απέτυχε. Αν 

στο πρώτο στάδιο που λείπουν κάποια χαρτιά, δεν τα φέρετε εντός πεντε 

ημερών, γίνεται πρακτικό ότι απέτυχε αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, όταν μπείτε 
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θα είσαστε πάντοτε συγκεντρωμένοι και θα λέτε ότι σας ζητείται θα το δίνετε, 

για να μην χαθεί κάποια προθεσμία και να μην συνταχθεί ένα πρακτικό 

αποτυχίας. 

 Το Ελληνικό Δημόσιο θέλω να πω εδώ, διέπεται ο συγκεκριμένος νόμος 

από δύο άρθρα που μιλάνε για την υποχρεωτικότητα των όρων της σύμβασης 

αναδιάρθρωσης, έτσι λέγεται η συμφωνία, σύμβαση αναδιάρθρωσης. Το άρθρο 

9 μιλάει για κάποιες λίγο πιο γενικόλογες έννοιες τύπου ότι πρέπει να πεισθούν 

τα μέρη όλα ότι αυτή η συμφωνία δεν θα ήταν επαχθέστερη και από τους 

δανειστές αν εκείνοι είχαν τη δυνατότητα να βγάλουν τα ακίνητά σας στον 

πλειστηριασμό, είναι κάτι τέτοια γενικόλογα πράγματα που είναι υποχρεωτικά να 

διέπουν την πνοή αυτής όλης της συμφωνίας, αλλά υπάρχει ένα πολύ πιο 

τεχνικό κομμάτι στην υποχρεωτικότητα, το λεγόμενο άρθρο 15, που έχει να 

κάνει με τους όρους της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου. Δηλαδή, εφόσον 

- κι εδώ λίγο θέλω να το βλέπω κιόλας γιατί είναι τόσο μεγάλο αυτό το άρθρο. 

Οταν αποφασίσετε λοιπόν να πάτε τις οφειλές σας βάζοντας και το Δημόσιο, 

σίγουρα θα πρέπει να ξέρετε πρωτίστως ότι δεν μπορείτε να καταλήξετε σε 

καμία συμφωνία, ακόμα και αν όλοι οι άλλοι συμφωνούν, εάν οι όροι ως προς 

την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του Δημοσίου δεν ειναι οι εξής:  

 Η αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις 120 δόσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εσείς έχετε έλεγχο με το λογιστή σας 

ότι αν έχετε στο μυαλό σας ότι το Δημόσιο θα το αποπληρώσετε σε 1.000 

δόσεις, ξεχάστε το, ό,τι προτείνετε θα είναι στο πλαίσιο των 120 δόσεων. Η 

τμηματική αποπληρωμή αυτών των οφειλών του Δημοσίου θα γίνεται αυστηρά 

μηνιαία, γιατί μπορεί με τους άλλους δανειστές σας για παράδειγμα να 

συμφωνήσετε -διαπραγμάτευση ειναι έτσι;- να συμφωνήσετε διμηνιαίες 

καταβολές. Για το Δημόσιο είναι αυστηρά μηνιαίο αλλιώς θα είναι άκυρη η 

συμφωνία. Δεν μπορείτε στο Δημόσιο να δώσετε, να προτείνετε και να 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΜΑΪΟΥ 2017  
 

  23 

αποφασιστεί καταβολή δόσης χαμηλότερη από 50 ευρώ. Δεν μπορείτε με το 

Ελληνικό Δημόσιο να έχετε περίοδο χάριτος, που ενδεχόμενα μπορεί να έχετε 

με μία τράπεζα, με κάποια από τις τράπεζες.  

 Επίσης, μιλάει για ικανοποίηση των δανειστών είτε με χρηματικά ποσά 

είτε με άλλα ανταλλάγματα. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ποια ειναι τα 

άλλα ανταλλάγματα, πάντως για το Ελληνικό Δημόσιο λέει ότι δεν μπορείτε να 

συμφωνήσετε άλλα ανταλλάγματα, μόνο χρηματικό ποσό, αυστηρά.  

 Απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου -μισό λεπτό εδώ πέρα-, μέχρι 20.000 

ευρώ, έτσι; Βάζει ένα πλαφόν 20.000 ευρώ, το οποίο έχει μια ευελιξία στο εξής 

στη συμφωνία για το Ελληνικό Δημόσιο: ότι αν οι  βασικές οφειλές είναι μέχρι 

3.000 ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο η αποπληρωμή αυτών των επ' αυτών 

προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής θα μπορεί να γίνεται 

τμηματικά σε 36 δόσεις κατ' ανώτατο όριο, αν έχετε 3 χιλιάρικα θα πάτε με 36 

δόσεις και μηνιαία δόση ελάχιστη 50 ευρώ. Αν είναι από 3.000 μέχρι και 20.000, 

τότε εκεί μπαίνετε στις 120 δόσεις και 50 ευρώ μηνιαία δόση.  

 Λοιπόν, έχει διάφορα για το Δημόσιο πρεπει να σας πω, που πρέπει να 

είσαστε επίσης προετοιμασμένοι και εσείς και ο δικηγόρος και ο λογιστής, να 

έχετε κάνει το πλάνο σας πριν πάτε σε όλα αυτά.  

 Εστω, λοιπόν, ότι καταλήγει όλο αυτό το πράγμα σε μία συμφωνία 

αναδιάρθρωσης. Αυτή φεύγει από το συντονιστή και κατατίθεται στο Πολυμελές 

Πρωτοδικείο της έδρας σας, για να γίνει ένα δικαστήριο και να την επικυρώσει 

το δικαστήριο. Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα και να απορρίψει τη 

συγκεκριμένη αίτηση, γιατί - δεν μπορώ να μπω στο σύνθετο νομικό κομμάτι 

της διαπραγμάτευσης, είναι νομικό, διαμεσολαβητικό. Θα κουράσω και δεν θα 

περάσει και στον κόσμο. Εδώ θέλουμε τα πολύ high light να πούμε. Αλλα 

υπάρχει δυνατότητα εάν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει κάποια ακυρότητα, 

δηλαδή συμπεριελήφθηκε όρος ο οποίος εκ του νόμου είναι απ' αυτούς που 
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απαγορεύονται για το Ελληνικό Δημόσιο, μπορεί να το ακυρώσει. Κρίνει ότι δεν 

τηρήθηκαν κάποιες, κάποια ισότητα μεταξύ των, μέσα στην συμφωνία ότι 

καποιος δανειστής προνομιακά σε σχέση με έναν άλλον ικανοποιείται. Εκεί 

μπορεί να κριθεί άκυρη η συμφωνία.  

 Πάντως, επικυρώνεται αυτή η συμφωνία και από 'κει και πέρα τι είναι το 

καλό για σας; Εχουμε τη λεγόμενη αναστολή εκτέλεσης των καταδιωκτικών 

μέτρων. Δηλαδή, προστατεύεστε από τις κατασχέσεις, από όλο αυτό που τέλος 

πάντων, αλλά για τις οφειλές οι οποίες μπήκαν σε ρύθμιση. Γιατί μπορεί να 

καλέσετε όλους τους πιστωτές σας, κάποιοι να συμμετέχουν, κάποιοι να μην 

συμμετέχουν και άλλους να καλέσετε, άλλοι να συμμετέχουν και άλλοι τελικά να 

είναι αυτοί οι οποίοι θα υπογράψουν τη ρύθμιση. Το καταλάβατε αυτό που σας 

είπα; Το καταλάβατε; Οπότε, από τη στιγμή που θα λειτουργήσει αυτό το 

πράγμα, τουλάχιστον γι' αυτές που έχουν μπει στη ρύθμιση είσαστε 

προστατευμένοι από την αναγκαστική εκτέλεση, από τις κατασχέσεις. Αν όμως, 

προσέξτε με, για ένα τρίμηνο δεν πληρώσετε αυτη τη ρύθμιση, τότε 

ενεργοποιούνται διαδικασίες ακύρωσής της. Αν δεν πληρώσετε τους ιδιώτες επί 

ένα τριμηνο, οι ιδιώτες πρέπει να κάνουν δικαστήριο για να αναγνωρίσουν την 

ακυρότητα. Αν όμως επί τρεις δεν πληρώσετε το Ελληνικό Δημόσιο, το Ελληνικό 

Δημόσιο αυτοδικαίως, και τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν λέω Δημόσιο εννοώ 

Εφορία και Ταμεία, αυτοδικαίως χωρίς να κάνει δικαστήριο αναβιώνει τα 

καταδιωκτικά μέτρα για το Δημόσιο. Οπότε, όποιος τελικά αποφασίσει να μπει 

θα πρέπει να έχει και στο μυαλό του ότι δεν μπορεί να κάνει, αν το επιλέξει και 

το εξυπηρετήσει, το εξυπηρετεί εξ ολοκλήρου. Δεν μπορείς εύκολα να πεις ότι 

το παίζω και δεν πειράζει, πληρώνω τους ιδιώτες μου κι αφήνω μωρέ το 

Δημόσιο. Εχεις πάντα το Δημόσιο πάνω από το κεφάλι σου, το οποίο έχει, με 

συνοπτικές διαδικασίες. Οταν λέω το Δημόσιο εννοώ Εφορία και Ασφαλιστικά.  
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ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία, τα χρέη στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ολα αυτά θεωρούνται με μία ευρεία 

έννοια Δημόσιο. Εχουν προνομιακή μεταχείριση με λίγα λόγια οι υποχρεώσεις 

προς το Δημόσιο. Υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε τόκους πάλι με... 

Αυτό βέβαια έχει το καθένα που λέμε την ανάλυσή του, έτσι; Υποπεριπτώσεις 

περιπτώσεων. Γενικότερα όμως δίνεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε 

τόκους, προσαυξήσεις αναφορικά με την Εφορία και τα Ταμεία. Φυσικά πάντα η 

ίδια δυνατότητα υπάρχει θεωρητικά και για τους πιστωτές τους άλλους, έτσι; 

Τράπεζες, εισφέρονται οι οφειλές ως έχουν με όλα και γίνεται μία 

διαπραγμάτευση. Λέτε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτή τη βιωσιμότητα έχω. 

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία τα ρευστοποιήσιμα, τόσα είναι τα κουκιά. Αμα δεν 

βγαίνουν, αν δεν κάνετε κι εσείς ένα κούρεμα, πώς θα βγει. Εκεί είναι το 

κομμάτι της διαπραγμάτευσης πια, έτσι;  

 Νομίζω ότι δεν έχω, δεν θέλω παραπάνω να σας πω πράγματα για να 

μην σας κουράσω, σας έδωσα περίπου λίγο το πλαίσιο πώς είναι και για μας 

είναι διερευνητέο γιατί ειναι ολοκαίνουριο και πάμε βήμα βήμα.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να προσθέσω λίγο και αμέσως στις ερωτήσεις, ότι όλη 

αυτή η διαδικασία αν δεν πετύχει τελικά, όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν δοθεί 

εξαφανίζονται, χάνονται, γιατί υπάρχει μια υποχρέωση εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας σε όλα τα μέρη και αυτά δεν... 

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Για τρία χρόνια όμως.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για τρία χρόνια, ναι, αυτά δεν μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Απλά παραμένουν στη βάση δεδομένων στην... Εκεί 

μένουν.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να κάνω μια ερώτηση; Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση ειναι 

σε πτώχευση και υπαίτιος είναι το Δημόσιο. Εκεί τι γίνεται; 

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Εφόσον είστε σε πτώχευση δεν μπορείτε να μπείτε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πάει σε πτώχευση.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τι πάει να πει "πάει σε πτώχευση"; Πώς το εννοείτε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Χρωστάει. Δηλαδή χρωστάει το Δημόσιο.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εχει γίνει η δικαστική διαδικασία; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εχεις κανει κάποιο έργο στο Δημόσιο και δεν σε πληρώνει. Αυτο 

εννοώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρέωσεις του.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, δεν έχει βγει απόφαση πτωχεύσεως από το 

Πρωτοδικείο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οχι, ας το πούμε πάει για πτωχευση. Εκεί τι γίνεται;  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η 

διαδικασία λέει εδώ πέρα ότι μπορείτε να ενταχθείτε, εφόσον παραιτηθείτε απο 

τη διαδικασία της πτώχευσης αυτής. Εσύ μπορεί να έχεις ζητήσει ο ίδιος να μπω 

σε διαδικασία πτώχευσης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ας πούμε ότι πάει για πτώχευση, οτι δεν πάει καλά.. Εκεί τι 

γίνεται, τα βάζουμε με το Δημόσιο;  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Ναι, το πάει κι ένα βήμα παραπέρα ο κύριος. Είναι καθαρά 

χρήματα τα οποία κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις μέσα, έτσι; Το ευνοεί το 

Δημόσιο, δεν είναι ότι δεν το ευνοεί, να μην... Να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι 

κάποιες οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται του Δημοσίου. Να δω δύο λεπτά, για 

να μην... Και δεν ξέρω αν είστε εκεί. Εσείς ουσιαστικά έχετε μια σύμβαση με το 

Δημόσιο και δεν σας πλήρωσε, αυτό λέτε. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οχι εγώ, παράδειγμα.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Λέμε. Και περιμένεις να πληρωθείς από το Υπουργείο τάδε 

ας πούμε.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τη διαδικασία αυτή που συζητάμε μπορεί να την αιτηθεί 

και το Δημόσιο και ο ασφαλιστικός φορέας. Οι τράπεζες δεν μπορούν να 

αιτηθούν αυτή τη διαδικασία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αρα, το Δημόσιο μπορεί να αιτηθεί. Μια ΔΕΗ δηλαδή που 

χρωστάει σε κάποιους μπορεί να αιτηθεί. Είναι υποχρεωτικό όμως από την ΔΕΗ 

να μπεί ή αν το ζητήσει ο ιδιώτης ειναι υποχρεωμένη να μπει;  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Μπορεί να το ζητήσει και το Δημόσιο και να σας καλέσει και 

να σας πει, μου χρωστάς αυτό, έλα εδώ να τα βρούμε. Του δίνεται η 

δυνατότητα σας λέω. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού κάποιων απαιτήσεων εφόσον έχουν 

γεννηθεί πριν την 31/12/16. Γι' αυτό σας λέω, είναι πράγματα τα οποία θα τα 

δούμε και στην πράξη. Ομως, δίνει ακόμη...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν κατάλαβα, τι είπατε;  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων του ιδιώτη 

έναντι των πιστωτών του, μπορεί να έχει μια απαίτηση έναντι της τράπεζας ή 

έναντι του Δημοσίου. Υπάρχει δυνατότητα τέτοιου συμψηφισμού. Υπάρχει, τη 

δίνει. Αρκεί όλα αυτά που λέμε να έχουν καταληκτική ημερομηνία 31/12/16. 

Ολο αυτό το κομμάτι που έχει δημιουργηθεί είναι μέχρι τέλος του '16, όχι το 

από 'δω και πέρα.  

 Και κάτι άλλο. Αυτή η αίτηση αν θα την κάνετε μέχρι το τέλος του '18, 

έτσι; Εχει συγκεκριμένη ...  
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ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Να ρωτήσω. Εάν ένας επιχειρηματίας έχει ένα δάνειο π.χ. 

στεγαστικό, το οποίο λόγω της κρίσης κ.λπ., δεν μπορεί να πληρώσει και η 

τράπεζα διεκδικεί να πάρει είτε το μαγαζί του είτε οτιδήποτε. Σ' αυτή την 

περίπτωση το δάνειο εντάσσεται σε όλο το πλαίσιο το στεγαστικό του ...;  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Ναι, ναι.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή ειναι στεγαστικό και δεν είναι επιχειρηματικό 

λέτε. Δεν γίνεται διάκριση εδώ πέρα. Εδώ δεν γίνεται διάκριση. Λέμε, μας 

ενδιαφέρει αν είναι επιχειρηματίας αυτός, αν έχει πτωχευτική, αν είναι έμπορος, 

αυτό.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ωραία. Οι τόκοι και οι προσαυξήσεις προς το Δημόσιο και τα 

ασφαλιστικά ταμεία εκπίπτουν ή εντάσσονται; 

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μέσα είναι κι αυτές.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Αρα, λοιπόν, υπολογίζονται όλοι οι τόκοι και ό,τι χρωστάς με 

τις προσαυξήσεις για να κάνεις τον διακανονισμό.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μέσα είναι. Απ' όσο ξέρω μέσα είναι.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Και οι ρυθμισμένες, ξεκινάμε με το μέσα είναι και απο 'κει 

και πέρα μπορεί να γίνει παζάρι. Αυτή είναι η λογική. (Ερώτηση εκτός 

μικροφώνου) 

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η απάντηση καταρχήν είναι ναι. Εάν η προέχουσα 

ιδιότητά του είναι η εμπορική ή η επαγγελματική; Από άποψη τζίρου, κύκλου 

εργασιών δηλαδή. Εντάσσεται εδώ πέρα.  

 Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μπήκε μία διάταξη, μισό λεπτό να σας πω. 

(Διάλογοι εκτός μικροφώνου) 

 Λέει για οφειλέτες οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 

νόμου αυτού, δηλαδή έχουν πτωχευτική ικανότητα, ναι, ή επειδή αυτοί είναι 
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φυσικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή ελεύθεροι 

επαγγελματίες, το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να 

προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που 

αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης 

οφειλών.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Στο διμερές πάει ουσιαστικά.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λέει εδώ πέρα το Δημόσιο και οι Ασφαλιστικοί φορείς 

μπορούν να κάνουν με αυτούς που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, 

ερμηνεύουμε ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορεί να κάνουν μια τέτοια ρύθμιση. 

Αυτό λέει. Οχι οι τράπεζες. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Κατά μόνας διαπραγμάτευση μπορεί, εξακολουθεί με μία έννοια να 

υπάρχει αλλά νομίζω ότι... Δεν λέει οτι καταργεί. Δηλαδή υπάρχει ένας κωδικας 

δεοντολογίας των τραπεζών που εξακολουθεί και ισχύει, υπάρχει ένας νόμος τα 

υπερχρεωμένα που για τους μικροεμπόρους εξακολουθεί και ισχύει. Δεν 

τελειώσανε ολα αυτά. Υπάρχουν όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι που τα πιάνει πλέον 

όλα εδώ πέρα και μπορεί να δώσει συνολική ανακούφιση αυτό εδώ. Αυτή ειναι 

η ιστορία. Και δεν πας να χτυπάς και να παρακαλάς την πόρτα της Eurobank, 

την πόρτα του ΕΦΚΑ, την πόρτα του τάδε δανειστή σου. Αυτό.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Αρκεί, σας ξαναλέω, να έχετε κάνει έναν καλό οικονομικό 

σχεδιασμό πριν, έτσι; Δηλαδή εδώ δεν έχει περιθώριο, στα υπερχρεωμένα για 

παράδειγμα έλεγες έχω μείωση εισοδήματος τι μπορώ να δίνω; 100 ευρώ; Πάρε 

τα 100 ευρώ. Εδώ δεν ειναι έτσι. Εδώ ακριβώς επειδή είσαι έμπορος, 

επιχειρηματίας, μικρος, μεσαίος, μεγάλος, πας με κριτήρια να αποδείξεις τι 

δυνατότητες έχεις γιατί αν σου δοθούν αυτές οι περικοπές και αυτή η ρύθμιση, 

θα μπορέσεις να συνεχίσεις τη δραστηριότητές σου. Οπότε, η ύπαρξη... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό που διαβάσαμε; Είναι το άρθρο 15 παρ. 21.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, 

ξέρουμε οτι θα είναι στη διάθεσή μας και στα επόμενα στάδια  να δούμε...  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Θα είμαστε, θα το κάνουμε κι εμείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήσασταν πάρα πολύ 

κατατοπιστικοί. Εμείς σε ένα συνέδριο που ήταν δύο ημέρες, τόσο απλά και 

κατανοητά μόνο από εσάς τα ακούσαμε. Εκεί πέρα λέγανε, λέγανε θεωρίες 

ωραίες, πραγματικά... 

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εμείς τα λέμε και λίγο πειραιώτικα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ κατανοητά και απλά. 

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Ε, ναι, σκοπός είναι να καταλαβαίνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εμείς ευχαριστούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο Αντιπρόεδρος, να πει δυο 

κουβέντες. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα κι απο μένα. Να ευχαριστήσουμε τον 

Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου του Πειραιά, τον κ. Γιώργο τον 

Σταματογιάννη και την κα Μπουρλετίδου για την πλήρη ενημέρωση. 

 Είναι γεγονός ότι ο επιχειρηματικός κόσμος περίμενε από καιρό μια τέτοια 

ρύθμιση, τη ρύθμιση δηλαδή του εξωδικαστικού μηχανισμού. Είναι γεγονός ότι 

είναι έωλα, είναι σκοτεινά και καλά μπορώ να πω ότι δεν θα ενταχθούν ούτε το 

5% απ' ό,τι διαφαίνεται. Λοιπόν, το κριτήριο το εξής, την επιλεξιμότητα, ότι τα 

τρέχοντα όπως είπατε όσον αφορά τις υποχρεώσεις του '17 είναι εκτός. Αρα, 

λοιπόν, είναι δυνατόν να έχουν πληρώσει οι άνθρωποι που χρωστάνε τα 

προηγούμενα και να έχουν αφήσει, τα τρέχοντα και να έχουν αφήσει τα παλιά; 
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Είναι μια παγίδα αυτό πιστεύω, έτσι; Είναι αλήθεια ότι είναι παρα πολύ δύσκολο, 

εύχομαι και ελπίζω να αλλάξει και να πέσω έξω στις εκτιμήσεις μου και εύχομαι, 

από τα αποτελέσματα θα φανεί το πώς και ποσοι θα μπουν και θα ενταχθούν 

και είναι μια ευκαιρία βέβαια για να πάμε στο επόμενο βήμα. Είναι μια ευκαιρία 

για τον επιχειρηματικό κόσμο. Αρκεί όμως να ενταχθούν κάποιοι άνθρωποι. 

 Εγώ θα πρότεινα και σε όσους δίνεται βήμα, σε σας κ. Πρόεδρε, με 

ανθρώπους του Υπουργείου Οικονομικών, Δικαιοσύνης κ.λπ., όλο αυτό το 

πράγμα που συζητάμε σήμερα να γίνει ... Να βγει ένα ψήφισμα και να πει 

έκπτωση τόσο, εκείνο τόσο, για χρέη τότε τόσα, δηλαδή κάπου να ξέρει ο 

δανειολήπτης πώς θα έχει τον μπούσουλα. Οι τράπεζες δεν συναινούν. Το 

Δημόσιο σε καπελώνει. Αν δεν μπορείς να πληρώσεις μια δυο τρεις δόσεις, 

χάνεις τα πάντα. Δηλαδή έχει μπει σε μια διαδικασία να πληρώνει ο καθείς 

κάποια χρήματα και μετά στο τέλος να τα χάσει όλα. Δηλαδή είναι λίγο έωλο και 

μετέωρο. Δηλαδή είναι σαν κι αυτό που είπαμε προηγούμενα, ότι ειναι σαν το 

160Α. Ενώ το 160Α διαπραγματεύεσαι και σου δίνεται η δυνατότητα να 

κουρευτούν κάποιο ποσοστό μεγάλο, εδώ δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. 

Αρα, λοιπόν, τι μπορεί να ελπίζουμε.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να ελπίζουμε ότι θα μπορέσει μέσα απ' αυτό να νιώσουν 

ότι ανασαίνουν οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, μέσα απ' αυτή τη διαδικασία, γιατί 

πάει στο γκρεμό η ιστορία, είναι φανερό. Τώρα εγώ δεν θα σας πω στις 

επιχειρήσεις σας τι γίνεται. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, καταλαβαίνω, κατανοούμε. Ευχαριστούμε πολύ. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Να κάνω μία ερώτηση; Για να τ' ακούσουν και οι συνάδελφοι 

εδώ, γιατί πολλοί από μας πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς; Είσαστε άλλο πράγμα εντελώς.  
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ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Επειδή εδώ υπάρχουν υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, άνθρωποι 

που βάζουν αιρ κοντίσιον ξέρω 'γω, που μπορεί να έχουν κι ένα βαλιτσάκι και 

να θεωρούν ότι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και θέλω αυτό να γίνει και σαν 

διευκρίνιση ότι εδώ οι συνάδελφοι που είναι, δεν ειναι κανένας ελεύθερος 

επαγγελματίας.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό το ξέρω.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να σας ρωτήσω κάτι; Ο ασφαλιστικός σας φορέας ποιος 

ήταν πριν; 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ο ΟΑΕΕ. Επειδή ακριβώς υπάρχει ένα, πώς να το πούμε... 

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπάρχει ο αυτοτελώς απασχολούμενος και ο ελεύθερος 

επαγγελματίας. Είναι δύο διακριτές έννοιες αυτές.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ναι, ο υδραυλικός τι είναι; Αυτοτελώς απασχολούμενος. Δεν 

ειναι ελεύθερος επαγγελματίας. 

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι, αυτοτελώς απασχολούμενος είναι ο δικηγόρος, 

αυτοτελώς απασχολούμενος, που έχει έναν εντολέα, τον πελάτη του.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Α, ωραία. Για το ζήτημα των ελευθέρων επαγγελματιών που 

αναφέρατε ότι δεν μπορούν να ενταχθούν σ' αυτό τον καινούριο νόμο και τις 

διαδικασίες. Ποιοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν μπορούν να 

ενταχθούν από μας ας πούμε εδώ.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Να σας το πω αλλιώς;  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μπορεί να μην το διατυπώνω σωστά αλλά καταλάβατε. 

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Οι γιατροί, οι μηχανικοι, οι δικηγόροι, αυτοί είναι που δεν 

εντάσσονται.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ωραία, εμείς δεν έχουμε ούτε γιατρούς ούτε δικηγόρους.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Οποιος ασκεί εμπορική δραστηριότητα υπάγεται στη διαδικασία του 

νόμου. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εμπορική δραστηριοτητα δεν κάνει, κάνει πώς να το πω, με τα 

υλικά του πελάτη δουλεύει και κάνει την εγκατάσταση.  

ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ: Εργολαβική, αυτό είναι εργολαβική σχέση. Η εργολαβική 

σχέση είναι εμπορική. Γι' αυτό λέει εδώ μικρές, μεσαίες, μεγάλες ή ατομικές 

επιχειρήσεις. Αν λοιπόν ένας υδραυλικός έχει το μαγαζί του, κάνει τις δουλειές 

του αλλά κάποια στιγμή κάνει και μια μεγαλύτερη εργολαβία και σε μια 

μεγαλύτερη, έχει εμπορική δραστηριότητα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Υπάρχει μία, δυστυχώς τώρα... Το Υπουργείο Ανάπτυξης 

στηριζόμενο σε μία νομολογία του Νομικού Συμβουλίου θεωρεί ότι όποιος 

παρέχει, ασκεί ατομικώς το επάγγελμα και βάζει πνευματική εργασία δεν κάνει 

εμπορική δραστηριότητα κ.λπ.. Εχει μια τέτοια γνωμοδότηση.  

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι, η προέχουσα χρήση είναι η πνευματική 

δραστηριότητα και όχι η χειρωνακτική να το πούμε έτσι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Και έχει δημιουργήσει μια σύγχυση με αποτέλεσμα ας πούμε τους 

ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες που έχουμε εμείς εδώ πέρα, υδραυλικούς, να μην 

τους θεωρούν εμπόρους και μάλιστα τους προέτρεψαν κάποια στιγμή να βγουν 

και να διαγραφούν και απο τα Επιμελητήρια. Δηλαδή φτάσαμε σε μια τέτοια 

κατάσταση και ελπίζω τώρα να λυθεί, είμαστε σε μια διαδικασία να... Αυτό όμως 

από την πλευρά του Υπουργείου Εμπορίου, γιατί αλλιώς αντιμετωπίζει το 

Υπουργείο Εμπορίου αυτές τις κατηγορίες, αλλιώς τις αντιμετωπίζει το 

Υπουργείο Οικονομικών, αλλιώς τις αντιμετωπίζει τώρα, τέλος πάντων, ο 

εξωδικαστικός. Ομως, ο εξωδικαστικός δεν λαμβάνει υπόψη αυτούς που λέμε 

ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν επιστημονική, που είναι εγγεγραμμένοι σε 
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επιστημονικούς φορείς όπως είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Δικηγορικός 

Σύλλογος, το Τεχνικό Επιμελητήριο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. (Διάλογοι εκτός 

πρακτικών) 

 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε το Δ.Σ. Εχουμε απαρτία. κ. 

Διευθυντά, ελάτε επάνω λιγάκι. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων 27/03/2017 και 

19/04/2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Α' Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Οικονομικός Επόπτης, ο κ. Ματθιουδάκης έχει το λόγο. 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Είμαι εδώ για να σας εισηγηθώ την 

τροποποίηση του προϋπολογισμού που έχουμε προϋπολογίσει σαν 

Επιμελητήριο, σας έχει έρθει email εχθές το μεσημέρι αν θυμάμαι καλά ή 

προχθές σε όλους σας, με τις μεταβολές που έχουν γίνει. Θα σας πω ότι με τις 

μεταβολές του προϋπολογισμού διαμορφώνεται ως εξής: στα Εσοδα η αρχική 
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πρόβλεψη ήταν 1.810.720 ευρώ, τα αυξάνουμε κατά 18.000 και γίνεται, το 

σύνολο είναι 1.828.720 ευρώ. Αυτά είναι τα Εσοδα. 

 Πάμε τώρα στα Εξοδα. Η αρχική πρόβλεψη για το 2017 είναι 1.339.910 

ευρώ. Αυξάνουμε και τα έξοδα κατά 18.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι το 

σύνολο του προϋπολογισμού 1.349.910 ευρώ.  

 Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Εντάξει; Ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια ερώτηση; Να ανεβείς επάνω για να γραφτεί στα πρακτικά.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Εγώ βασικά σαν καινούριο μέλος σήμερα θα μου ζητηθεί να 

εγκρίνω κάτι. Δεν είχα λάβει γνώση για τον πρώτο προϋπολογισμό, το ζήτησα, 

μου το στείλατε με ένα η-μέιλ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Σ' αυτό που έλαβα 

στον προϋπολογισμό του 2017 είχε απολογισμό 2015, είχε προϋπολογισμό 

2016, προϋπολογισμό 2017. Ο προϋπολογισμός του 2016 γιατί παραμένει 

προϋπολογισμός και δεν είναι απολογισμός από τη στιγμή που είμαστε στο Μάιο 

του '17;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Η σύνταξη του χαρτιού που πήρατε είναι προδιαγεγραμμένη. Δεν το 

κάνουμε εμείς έτσι, το ζητάνε. Προϋπολογισμός '15, για να έχετε συγκριτικά 

στοιχεία, προϋπολογισμός '16, προϋπολογισμός '17.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ηταν απολογισμός '15, προϋπολογισμός '16... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, και προϋπολογισμός '17. Συγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του 

'16 με τον προϋπολογισμό του '17.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Οκέι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Προσέξτε, ο προϋπολογισμός του '17 ψηφίστηκε στο τέλος του '16. 

Δεν είχαμε απολογιστικά στοιχεία του '16 για να δείτε. Τώρα θα περάσει ο 

απολογισμός του '16.  
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ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Εντάξει, οκέι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα πρακτικά είναι η κα Χριστίνα Σιβισίδου. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να σας ενημερώσω, ενώ ο προϋπολογισμος κατατέθηκε τον 11/2016 

ήρθε προς έγκριση πριν από λίγες μέρες ο προϋπολογισμός. Αυτό είναι 

απαράδεκτο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά από 6 μήνες ενέκρινε το Υπουργείο τον προϋπολογισμό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Στη διάρκεια αυτή προέκυψαν, σας τα είπε και ο Οικονομικός 

Επόπτης, προέκυψαν δύο θέματα που αφορούσε την είσπραξη εσόδων στο 

Επιμελητήριο κατά 18.000 και τα αντίστοιχα έξοδα, τα οποία δεν είχαν 

προβλεφθεί γιατί δεν περιμέναμε να πάρουμε χρήματα από τα προγράμματα. 

Παίρνουμε λοιπόν κάποια χρήματα από τα προγράμματα, μένουν μερικά στο 

Επιμελητήριο και τα υπόλοιπα τα πληρώνουμε σ' αυτούς οι οποίοι τα 

υλοποίησαν.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Μπορώ να κάνω άλλη μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, όσες θες.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Θέλω να ρωτήσω στον απολογισμό του 2015 στα Εσοδα με τον 

προϋπολογισμό των Εσόδων του 2016 υπάρχει μια αύξηση 84%. Αυτό ισχύει ή 

ο απολογισμός του '16 θα είναι ένα άλλο ποσό; Αυτό δεν έχω καταλάβει.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μην συγκρίνετε τον απολογισμό του '15 με τον προϋπολογισμό του 

'16. Δεν έχω τώρα τον προϋπολογισμό μπροστά μου για να σας πω ακριβώς τι 

συμβαίνει, αλλά πρέπει να συγκρίνετε τον προϋπολογισμό του '16 με τον 

προϋπολογισμό του '17. Θα δείτε είναι πολύ μικρή η διαφορά. 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Αρα, στην ουσία απ' αυτά που μου στείλατε δεν κοιτάω καθόλου 

τον προϋπολογισμό του '16.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Ούτε τον απολογισμό του '15, ούτε τον προϋπολογισμό του '16. 

Τώρα μιλάτε για τον προϋπολογισμό του '17 κοιτάμε. 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Μάλιστα, οκέι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αν θελεις συγκριτικά στοιχεία, βεβαίως θα το κοιτάξεις.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Για τα συγκριτικά εγώ μίλαγα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θα μιλήσεις συγκριτικά του '16 με το '17. Πού υπάρχει διαφορά.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Οπότε περιμένουμε δηλαδή να έχουμε απολογισμό '15, 

απολογισμό '16 και μετά προϋπολογισμό '17.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, ο οποίος του χρόνου θα γίνει απολογισμός του '17. 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ναι, το κατάλαβα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός; Ομόφωνα εγκρίνεται.  

  

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμμετείχε το Επιμελητήριό μας σε μια πάρα πολύ μεγάλη 

εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια. Συμμετείχε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Εγινε στο King George ξενοδοχείο στο 

Σύνταγμα. Το Επιμελητήριό μας είχε δώσει την αιγίδα αλλά ήταν εκεί, ήταν 

παρών, νομίζουμε ότι ειναι θέματα τα οποία αφορούν την επιχειρηματικότητα 

και συμμετέχουμε ενεργά. Η συμμετοχή μας ήταν πάρα πολύ καλή και αξιόλογη 

και οι τοποθετήσεις μας και οι θέσεις μας σαν Επιμελητήριο είχαμε μια 

ολοκληρωμένη άποψη και θέση γι' αυτά. Και πραγματικά αυτό που, έτσι τόσο 
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απλά όμως που τα είπε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ειλικρινά, εκεί αν 

ακούσεις πολλούς δικηγόρους και αν ακούσεις πολλούς τεχνοκράτες 

μπερδεύεσαι στο τέλος. Δηλαδή ένας βιοτέχνης θα μπερδευόταν. Εδώ πέρα 

ήταν τόσο κατανοητά και απλά που καταλάβαινες πάρα πολύ και ίσως ήταν 

πάρα πολύ καλό που ακούσατε αυτούς, που ακούσατε τους δικούς μας 

ανθρώπους τους Πειραιώτες.  

 Τώρα, για τη... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Τα συμπεράσματα τα περιμένουμε θα βγουν, γιατί υπήρχε και τεχνικό 

τμήμα το οποίο πήρε όλες αυτές τις προτάσεις και θα βγάλει τα συμπεράσματα, 

περιμένουμε να μας έρθουν τα συμπεράσματα μέσα στις επόμενες μέρες θα 

έχουμε και τα συμπεράσματα και θα μοιραστούν και σε σας. Θα ανακοινωθούν 

και στο Διοικητικό Συμβούλιο. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Γιώργο, είχαμε πριν τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου εδώ και 

αρμόδιο νομικό και μπορούσες να ρωτήσεις. Τώρα, έλειπες, τώρα εγώ δεν 

μπορώ να σου απαντήσω, ξεκάθαρα. Κάνεις ερωτήσεις όμως και προηγούμενα 

που ήταν εδώ οι δικηγόροι δεν ήσουν εδώ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που έγινε και ήταν πάρα πολύ θετικό για τη βιοτεχνία, για 

την επιχειρηματικότητα, ήταν αυτή η μεγάλη εκδήλωση που κάναμε στο 

Ευγενίδειο. Ηταν μια εκδήλωση που πραγματικά γέμισε από παιδιά, τα παιδιά 
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αυτά χαμογελάσανε γιατί είδαν ότι υπάρχουν  κάποιοι άνθρωποι που μπορουν 

να τα στηρίξουν  

που μπορούν να είναι δίπλα, γιατί ξέρετε την τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

την έχουν πολύ υποβαθμίσει.  

 Εμείς σαν Επιμελητήριο κάναμε τα πάντα και εδώ θέλω να ευχαριστήσω 

και τη Διοικητική Επιτροπή για την αμέριστη συμπαράσταση που έγινε σ' αυτή 

την εκδήλωση και τα παιδιά τους συμβούλους μας, τους τεχνικούς συμβούλους 

που έχουμε σ' αυτά τα θέματα, τη Βίκυ, το Γιώργο, τον διευθυντή φυσικά που 

το έτρεξε πάρα πολύ, όλο το προσωπικό πραγματικά δώσανε την ψυχη τους κι 

έγινε ένα συνέδριο που αυτή τη στιγμή παίρνουμε συγχαρητήρια απ' όλη την 

Ελλάδα. Είμαστε, κακώς που δεν υπήρχε συμμετοχή από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, εδώ θα το πω, ότι ήταν απαράδεκτο δηλαδή ότι σε μια τέτοια 

εκδήλωση του Επιμελητηρίου ήταν τρεις σύμβουλοι όλοι όλοι. Αυτό νομίζω δεν 

μας τιμά σαν Διοικητικό Συμβούλιο σε τέτοιες εκδηλώσεις και που αφορούσαν 

αυτά τα παιδιά. Ηταν ανοιχτά, υπήρχαν οθόνες, ήμασταν συνδεδεμένοι με όλα 

τα ΕΠΑΛ, με πάρα πολλά ΕΠΑΛ απ' όλη τη χώρα, ο Ευγενίδης 

κατενθουσιασμένος και κατασυγκινημένος γιατί κατάλαβε πλέον οτι αυτό που 

είχε κάνει κάποτε ο πρόγονός του, που είχε βγάλει αυτά τα πράσινα και κόκκινα 

βιβλία που λέω συνέχεια, είδε ότι είχε αποτέλεσμα και είχε αποτέλεσμα και 

περιμένει κάτι καλύτερο και περιμένει να είναι δίπλα μας και να στηρίξει τέτοιες 

προσπάθειες και να ξαναμπεί πάλι το Ευγενίδειο μπροστά σ' αυτό που λέγεται 

Τεχνική Εκπαίδευση. 

 Είμαστε πρωτεργάτες, η εντύπωση ήταν, οι εντυπώσεις ήταν κορυφαίες, 

εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρουν οι εντυπώσεις, μας ενδιαφέρει η συνέχεια. Και 

η συνέχεια, 16 του μηνός έχουμε συνάντηση με πολλά ΕΠΑΛ, με κάποια ΕΠΑΛ 

που συμμετείχαν για να μπορούμε πλέον τα παιδιά αυτά να τα στείλουμε να 

κάνουν την πρακτική τους στις επιχειρήσεις και εδώ θέλουμε απ' όλους τη 
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βοήθειά σας, αυτά τα παιδιά να τ' αγκαλιάσετε, για να ξαναβγουν πάλι τα 

μαστοράκια, αυτά που θα έχει ανάγκη να ξεκολλήσει η οικονομία μας, να 

ξαναπάρουν μπροστά και η βιοτεχνία, γιατί αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς. 

Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα. Τουλάχιστον αυτά που 

μπορούμε να κάνουμε να τα κάνουμε και έχουμε τη δύναμη να τα κάνουμε.  

 Λοιπόν, εμείς 16 του μηνός θα έχουμε τη συνάντηση εδώ με τα ΕΠΑΛ για 

να πάρουμε όλοι, να μπούμε σ' αυτή τη λογική. Ο Θεόφιλος ο Παγιάτης από 

τους αλουμινοκατασκευαστές ήδη το έχει προχωρήσει, θα είναι κι εδώ στη 

συνάντηση, έχει συνεννοηθεί με το Σύνδεσμο και με επιχειρήσεις του 

αλουμινίου άλλες και πιο μεγάλες για να απορροφήσουν πολλά παιδιά για να 

κάνουν την πρακτική τους. Το ίδιο πιστεύω να κάνετε κι εσείς με όλους τους 

κλάδους και η WIMA πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο σ' αυτό και η κα 

Σιβισίδου από εκεί στην περιοχή σας, στο εργοστάσιό σας κάποια άτομα να 

πάρετε, κάποια παιδάκια, καλό θα είναι.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Τι ηλικίας θα είναι τα παιδάκια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ειναι 16-17 ετών.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Είναι και πρακτικοί λόγοι στη μέση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μικρά παιδιά αν μπορείτε να πάρετε, να απασχολήσετε. Εγώ στη 

δουλειά μου 8 έχω. Εγώ θα πάρω, εγώ μπορώ να βοηθήσω κάποια παιδάκια 

έστω ό,τι μπορώ θα το κάνω.  

 Αυτό έκανε πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Ηταν μια εκδήλωση που ειλικρινά 

εγώ θα στενοχωριόμουν για σας που δεν ήσασταν εκεί. Δηλαδή ειλικρινά τη 

χάσατε. Χάσατε κάτι που θα σας έκανε να νιώθετε περήφανοι ότι είσαστε 

βιοτέχνες, ότι θα ξαναγυρίζατε πάλι πίσω και θα βρίσκατε τα δικά σας χρόνια 

που ήσασταν μαθητευόμενοι, που οι περισσότεροι απ' αυτό έχετε περάσει. Δεν 

νομίζω ότι έχει περάσει κανένας, οι πιο πολλοί από μας είναι μαθητευόμενοι, 
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έτσι ξεκινήσαμε, από τη μουντζούρα. Θα γυρίζατε πάλι πίσω και θα βλέπατε 

αυτα παιδιά να περιμένουν πλέον κι αυτά κάπου να στηριχθούν. Αυτά ακούνε, 

βομβαρδίζονται, τα θεωρούν αλητόπαιδα επειδή πάνε στην τεχνική εκπαίδευση, 

ενώ αντίθετα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όλα αυτά τα παιδιά έχουν καλύτερη 

μοίρα, έχουν καλύτερο μέλλον, έχουν καλύτερες προοπτικές.  

 Πιστεύω ότι βάλαμε ένα λιθαράκι. Θα το συνεχίσουμε και μαζί εδώ με το 

Διοικητικό Συμβούλιο κάναμε πριν στη Διοικητική μια συζήτηση και είπαμε μόλις 

βγάλουμε μια υποτροφία, μήπως βγάλουμε κάτι. Μήπως κάνουμε κάτι άλλο γι' 

αυτά τα παιδιά. Δηλαδή στο τέλος, να τους δώσουμε κάποια κίνητρα, στο τέλος 

κάποιας χρονιάς που τελειώνουν οι μαθητές, οι αριστούχοι μαθητές να τους 

κάνουμε μια βράβευση, γιατί εγώ τουλάχιστον που ήμουν χρόνια στη Νομαρχία 

κι όλα αυτά, πηγαίναμε μια ζωή σε βραβεύσεις μαθητών που περάσανε στα ΑΕΙ, 

στα ΤΕΙ, περάσανε όλα αυτά, στα παιδιά του Τεχνικού Λυκείου δεν είχαμε πάει 

ποτέ οτι τελειώσανε αυτά τα παιδιά και ήταν τεχνίτες, βγήκαν υδραυλικοί, καλοί 

ηλεκτρολόγοι, καλοί μηχανουργοί, καλοί μηχανικοί αυτοκινήτων.  

 Αυτό λοιπόν που θα ήθελα ότι αυτη η συνέχεια που θα έχουμε, θέλω να 

συμμετέχετε όλοι σ' αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε για να έχει ουσία, να 

μην είναι κάτι για το θεαθήναι. Να είναι κάτι που να έχει αποτελέσματα.  

 κ. Χαλόφτη, έχετε το λόγο. Α, κάνουμε και την πλατφόρμα, εδώ πρέπει 

να κάνουμε μια παρουσίαση. Κάναμε μια πλατφόρμα στο Επιμελητήριο, είναι 

στη διαδικασία που τελειώνει. Ωραία, Γιώργο, συνέχισε.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Καλησπέρα καταρχήν. Συμμετέχω σε μια ομάδα εργασίας εδώ και 

6 μήνες στο Βιοτεχνικό Επιμητήριο, για την Τεχνική Εκπαίδευση. 

Συνεργαζόμαστε με Φιλανδούς και αύριο ξεκινάμε, έχουμε δεύτερη διημερίδα. 

 Αυτό που ήθελα να σας πω είναι οτι από τον Φεβρουάριο έχει βγει 

νομοθετικό πλαίσιο όπου πλέον τα παιδιά του ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα μαθητείας. 
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Μέχρι τώρα ξέραμε την μαθητεία του ΟΑΕΔ. Τα ΙΕΚ, οι απόφοιτοι των ΙΕΚ 

έχουν την πρακτική, δεν λέγεται μαθητεία. Η μαθητεία των ΕΠΑΛ είναι εννιά 

μήνες. Υπάρχει η δυνατότητα σε ορισμένες θέσεις και ορισμένες ειδικότητες που 

θα ξέρουμε τοπικά, να δίδεται χρηματοδότηση το 75% του κόστους του 

εργαζομένου μικτό, το μικτό, το 75% στο μικτό. Πάντα όμως, επειδή έχει 

αλλάξει το πλαίσιο, στη μαθητεία αυτή καλείται τόσο η επιχείρηση, ο 

εκπρόσωπός της ή ο υπάλληλος που θα οριστεί και από την άλλη και ο 

καθηγητής να παρακολουθούν, να υπογράψουν μια τριμερή σύμβαση, έτσι 

λέγεται, που θα παρακολουθούν αυτό το νέο και την εξέλιξή του, γιατί μπορεί 

αυτός που να έχει έρθει να μην είναι κατάλληλος και να φύγει και να έρθει ένας 

άλλος.  

 Δεν έχει κανένα δεσμευτικό ρόλο για την επιχείρηση, δηλαδή ότι τον 

παίρνεις τώρα και τον κρατάς δεσμευτικά για άλλους 8-10 μήνες, αλλά ο σκοπός 

είναι το παιδί αυτό να αποκτήσει εμπειρία, να αποκτήσει εμπειρία όχι μόνο 

θεωρητικά αλλά και πρακτικά και από την άλλη να μην έχουμε παιδιά τα οποία 

τα παίρνουμε για να τους λέμε φτιάξε μου έναν καφέ. Να έχουμε δουλειά.  

 Τα ΙΕΚ είναι αντίστοιχα για 6 μήνες. Το σκεπτικό ποιο ειναι του 

Υπουργείου. Θα βγάλει μια πρόσκληση το Υπουργείο Παιδείας, θα καλέσει τα 

ΕΠΑΛ σε πρώτη φάση, τα οποία θα ιχνηλατίσουν σε συνεργασία με την τοπική 

κοινωνία και τα Επιμελητήρια το τι ανάγκες υπάρχουν σε θέσεις και ειδικότητες. 

Αυτό λοιπόν θα το λάβει και θα βγάλει τις θέσεις οι οποίες θα εγκριθούν.  2.000 

αιτήματα; 1.800 εγκρίθηκαν; Και θα προχωρήσουν οι εκπαιδευτικές ενότητες. Οι 

επιχειρήσεις θα κληθούν βάσει της βάσης της πλατφόρμας που έχουμε 

δημιουργήσει με την αιγίδα του κ. Γιάγκα, θα κληθούν οι επιχειρήσεις από τον 

Ιούνιο μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου να κάνουν αιτήσεις. Αυτή είναι η χρονική 

περίοδος, στην οποία θα συλλέξουν τις ανάγκες και αυτό θα είναι η βασική 

τροφοδοσία για το Υπουργείο.  
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 Ετσι λοιπόν έρχεται οπως είναι ο πραγματικός ρόλος των Επιμελητηρίων 

όπως είναι στο εξωτερικό, να παντρεύουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων με την 

θεωρητική γνώση, με τις τεχνικές σχολές. Αρα, πλέον να συμβαδίζουμε σε ένα 

κοινό άξονα και ταυτόχρονα θα δέχονται και τις παρατηρήσεις των 

επιχειρηματιών, έτσι τουλάχιστον λέγεται γιατί έξω έτσι εφαρμόζεται, των 

βελτιώσεων των θεματικών ενοτήτων.  

 Αυτό ήθελα να σας πω, ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, ευχαρίστως. 

Δηλαδή ότι αν κάποιος λέγεται ηλεκτρονικός ή ηλεκτρολόγος ή ηλεκτρολόγος 

αυτοματισμών και παρακολουθεί κάποια μαθήματα, πηγαίνοντας στην πρακτική 

άσκηση και βλέποντας ότι η επιχείρηση η οποία έχει πάει, ήδη έχει εξελιχθεί και 

παρέχει γνώση παραπάνω απ' αυτή που έχει μάθει το παιδί, μπορεί να προτείνει 

λύσεις ή και εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να μεταβιβαστούν στην 

εκπαίδευση. Δηλαδή από την πρακτική στη θεωρία, όχι μόνο από τη θεωρία 

στην πράξη. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Οχι, όχι, πλέον θα είναι ο πρακτικός μέντορας, η επιχείρηση, και ο 

καθηγητής του που θα τον επιβλέπει. Αυτός θα τραβάει τα στοιχεία αυτά και θα 

τα στέλνει στο Υπουργείο. Πλέον αξιολογούνται και οι καθηγητές, σας το 

τονίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτού, γιατί φεύγουν κάποιοι συνάδελφοι, να ανακοινώσω 

λιγάκι ότι πέθανε η γυναίκα του κ. Τσατσαρίδη, η σύζυγος του Τσατσαρίδη 

πέθανε το Μεγάλο Σάββατο. Δεν μάθαμε κανένας κάτι, αλλά το μνημόσυνο μας 

είπε να παρακαλέσω να το πούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και να το 

μεταφέρουμε και σε όλους τους συμβούλους, το μνημόσυνο είναι 21/5 στο 

Κερατσίνι στον Αγιο Ευθύμιο στις 9.30 το πρωί. Του Ναπολέοντα, ναι. 21/5 

στον Αγιο Ευθύμιο στο Κερατσίνι.  

 Συνεχίζουμε, Γιώργο. Πριν, για τα πρακτικά, μίλαγε ο κ. Χαλόφτης, είναι 

σύμβουλος και συνεργάτης μας και τώρα μιλάει ο κ. Παπαθανασίου Γιώργος.  
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ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εγώ, απευθυνομένος ο Πρόεδρος σε μας μας είπε αν 

συμμετέχουμε ή όχι σε κάποιες εκδηλώσεις. Εγώ πιστεύω με το η-μέιλ που μας 

στέλνετε έχει χαθεί λίγο η συντροφικότητα να βοηθήσουμε όλοι. Οχι οτι είναι 

κακό, είναι πολύ καλό αλλά θα ήθελα να... Ξέρω ότι τρέχεις Πρόεδρε ειδικα εσύ 

και κάποιοι άλλοι, να αναθέσεις καποιες ευθύνες σε κάποιους. Ας πούμε γίνεται 

μία εκδήλωση. Ας την αναλάβουν 2-3 άτομα. Ας ειδοποιήσουν κάποιον, πρέπει 

να γίνει, δηλαδή να γίνει πάλι μάζωξη όπως παλιά. Το να στέλνουμε ένα η-μέιλ  

σε όλα τα μέλη, εντάξει, βομβαρδίζουμε με η-μέιλ. 

 Για το Ευγενίδειο ή για τα κόκκινα δάνεια σήμερα. Τα κόκκινα δάνεια που 

ήρθαν σήμερα εδώ οι κύριοι και πολύ καλά τα είπανε, νομίζω ότι δεν θα πάει 

στα μέλη μας. Πρέπει να βρούμε τρόπο για να πάει στα μέλη. Ας δημιουργηθεί 

μια επιτροπή. Υπάρχουν επιτροπές που δεν δουλεύουν, τις ξέρουμε όλοι. Καλώς 

ή κακώς έγινε αυτό. Ας γίνουν καινούριες επιτροπές ας πούμε για τα κόκκινα 

δάνεια, να βοηθήσουμε τον κόσμο ή για το Ευγενίδειο που είπατε 

προηγουμένως. Εντάξει, ηρθε το η-μέιλ, ίσως να μην το κοιτάξαμε πολλοί. Θα 

μπορούσαν να αναλάβουν δύο τρία άτομα να ειδοποιήσουν τους συναδέλφους 

ότι, ξέρεις, θα γινει αυτή η εκδήλωση, έλα κι εσύ να βοηθήσεις. Κάτι πρέπει να 

γίνει σ' αυτό το ζήτημα. Εγώ που συζητάω με συναδέλφους πάνω σ' αυτό και 

τους είπα να πάμε εκεί, μου είπαν τι μας νοιάζει εμάς και τι μας νοιάζει εμάς. 

Πρέπει, είναι λίγο... αυτό που είπα ας πούμε, εντάξει, δεν ταιριάζει την 

τεχνολογία και όλα αυτά που εμείς έχουμε μάθει τώρα με τα η-μέιλ κι αυτά, 

αλλά τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε λίγο να βοηθήσουμε με τον τρόπο, με 

απλό τρόπο. Με τη φιλία που μας δένει όλους εδώ πέρα, που μας διακατέχει. 

Δεν είναι και κακό ας πούμε να ζητάμε.  

 Εγώ πραγματικά απορώ, έτσι, είναι κάποιοι που δεν ασχολούνται 

καθόλου γιατί δεν το ξέρουν το θέμα, δεν ασχολούνται με τίποτα. Θα ήθελα 

δηλαδή την επόμενη εκδήλωση που θα γίνει ας προσπαθήσουν κάποιοι, βάλτε κι 
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εμένα να τους ειδοποιήσω, να τους πάρω εγώ ας πούμε, ξέρω 'γω, κάτι όλοι να 

βοηθήσουμε, γιατί δυστυχώς οι επιτροπές, κάποιες επιτροπές, δεν ξέρω τι, που 

υπάρχουν δεν λειτουργούν, πρέπει να λειτουργήσουν κάτι.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Πού να απαντήσεις; Σε ποιον; Δεν είναι θέμα 

απάντησης, πρόταση έκανε ο Γιώργος. Πρόταση έκανε. (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω κάτι στο συνάδελφο το Γιώργο. Οτι συμφωνώ σ' 

αυτά που λες, έτσι; Με την καλή αίρεση που τα λες και είμαι υπέρ σ' αυτό γιατί 

είμαστε όλοι εθελοντές σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Ομως, στο 

Ευγενίδειο ήταν 5-6 άτομα; Μία αίθουσα τεράστια γεμάτη και κανείς από μας 

δεν ήρθε. Και να πω το εξής, το οποίο έχω παράπονο εγώ. Και σήμερα και στα 

τελευταία συμβούλια είμαστε οι ίδιοι. Εδώ μέσα έπρεπε να είναι 61 άτομα. 

Είμαστε οι ίδιοι 15, 20, 23. Δεν βλέπω διαφορετικούς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Πρέπει να καθήσουμε και να 

βγάλουμε τώρα πλέον, δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υπάρχουν άνθρωποι όπως είπε ο Γιώργος, οι οποίοι τραβάνε το 

κουπί και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πουθενά, δεν φαίνονται πουθενά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό πρέπει να το κάνουμε άμεσα... (Διάλογοι εκτός μικροφώνου) 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα κι απο μένα, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο 

μέλος της Διοικητικής Επιτροπής. Σιδεροκέφαλη που λένε.  

 Ηθελα να ρωτήσω, επειδή έχω γίνει δέκτης παραπόνων σχετικά με τις 

άδειες των κλαρκ τι έχει γίνει, γιατί είχα προτείνει στον κ. Τσάκαλο να στείλει 

μια επιστολή εδώ στο Επιμελητήριο για το θέμα που έχει προκύψει αυτό και ένα 

δεύτερο θέμα που έχω γίνει δέκτης και όντως υπάρχει είναι όσον αφορά με την 

κατάργηση των περιβαλλοντικών μελετών είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να 
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υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη διάθεση των αποβλήτων τους. Εκεί δημιουργούνται 

τεράστια προβλήματα. Και ήθελα να μάθω εάν έχει γίνει κάτι και αν προβλεπεται 

να γίνει κάτι. Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσο για τη διαχείριση των αποβλήτων είχαμε κάνει εδώ, είχαμε 

καλέσει το Υπουργείο, είχαν πει οτι το Μάιο θα ξανάρθουν πάλι, είχαν δώσει μια 

άτυπη παράταση, είχε γίνει εδώ, μάλιστα είχε μεγάλη συμμετοχή, εμείς το 

κάναμε περίπου το Φεβρουάριο, Σπύρο, το κάναμε περίπου το Φεβρουάριο, δεν 

ξέρω αν ήσουν εδώ, ήσουν εδώ; Είχαν έρθει το Φεβρουάριο λοιπόν έγινε αυτή 

η εκδήλωση με το Υπουργείο, είπανε ότι το αφήνουν κάποιο διάστημα, το Μάιο 

να τους καλέσουμε να ξανάρθουν για να δουν αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, αν 

έχει αλλάξει κάτι.  

 Τώρα, η κάθε επιχείρηση από πίσω στην άδεια, τώρα είναι εδώ ο κ. 

Παρισιάδης, μπορεί να τα πει καλύτερα, να μην μιλάω εγώ.  

 κ. Παρισιάδη, ελάτε στο βήμα λίγο. Οχι, αν πρέπει να κάνουμε κάτι, να 

το κάνουμε, συμφωνώ.  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 

 Ολες αυτές οι έξτρα υπηρεσίες που μας βάζουν να κάνουμε στοιχίζουν 

χρήματα, έχουν κοστος και δεν είναι μόνο το κόστος, δηλαδή δεν ειναι μία. 

Είναι ένα κόστος και η συντήρηση των κλαρκ, της γερανογέφυρας και όλα.  

Είναι ένα κόστος ... Δηλαδή έχουν αρχίσει, ξέχωρα από την οικονομική κρίση 

που έχει επιβαρύνει τόσο πολύ τις επιχειρήσεις, είναι όλα αυτά τα πράγματα που 

φέρνουν τον κόσμο σε απόγνωση. Και εμείς είμαστε υπεύθυνοι ... Το  ήρθε εδώ 

το Υπουργείο και είπε αυτά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ο νομος ισχύει, πρέπει 

να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, μην το βάζετε σ' αυτή τη βάση, ήρθε το Υπουργείο 

και θα ξανάρθει. Δεν μας λύνει το πρόβλημα, εντάξει;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δίκιο ο Σπύρος. Οσο αυτά τα επαγγέλματα των 

μηχανημάτων, όπως είναι οι συνάδελφοι του κ. Παρισιάδη, δεν έχουν δουλειά κι 

αρχίζει και μειώνεται η δουλειά, φορτώνεται το κόστος πλέον στις επιχειρήσεις, 

πιστοποίησε το ένα, πιστοποίησε το άλλο, τελικα ο επιχειρηματίας προσπαθεί, 

αντί να παράγει προσπαθεί να πιστοποιεί ό,τι υπάρχει γύρω του και ακόμα και ο 

αέρας που αναπνέει.  

 κ. Παρισιάδη, έχετε το λόγο. Θέλω να μας πείτε κάτι. Μήπως πρέπει να 

κάνουμε κάτι εμείς ... έχει βγει σε διαβούλευση, αλλάζει κάτι, έχει στείλει το 

Υπουργείο για χρήσεις γης σε γενική, αμιγή κατοικία, σε αγροτικές περιοχές; 

Εκεί αν πρέπει να γίνει κάτι, το έχετε υπόψη σας;  

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Καταρχήν, υπάρχουν πολλά κόστη, έτσι; 

Γιατί γελάς, κ. Αλεξόπουλε; Επειδή είναι πολλά τα κόστη; Ε, αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Το ένα το κρατούμενο είναι αυτό.  

 Το δεύτερο. Υπάρχουν πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πότε ψηφίστηκε αυτός ο νόμος;  

ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ: Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε πρόσφατα, δεν θυμάμαι πότε αλλά 

πρόσφατα. Μέχρι 37 Κιλοβάτ μπορείς να απαλλαγείς, απαλλάσσεσαι από το 

νόμο, από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα απόβλητα εν πάση περιπτώσει. 

Αυτά. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Οχι 37 κιλοβατώρες, 37 κιλοβάτ, κινητήρια ισχύς είναι αυτό. Εντάξει, 

απαλλάσσεται πάντως. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα πει πρώτη φάση και 

δεύτερη φάση. Τι εννοείτε; Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την Α' φάση και τη Β' 

φάση, μία φάση είναι και δεν υπάρχει άλλη. Αυτή είναι. Μέχρι 37 Κιλοβάτ 

απαλλάσσεται μέχρι 37 Κιλοβάτ, έτσι; Αυτά.  

 Εχετε κατι άλλο να ρωτήσετε; Δεν σας άκουσα. Ηδη έχει τελειώσει. 

(Διάλογοι) 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

48 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το συμβούλιο έλαβε τέλος. 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια 

ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό το λίγο που απομένει, να υπάρχει 

λίγο συμμετοχή.  

 Σας ευχαριστώ πολύ, λύεται η συνεδρίαση.  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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