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ΠΑΡΟΝΣΔ 

ΑΛΡΞΑΠ ΕΑΛ ΡΕΔΚΗΙ    ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ 

ΓΗΑΛΛΑΟΑΠ ΠΡΑΟΝΠ    ΓΟΝΚΞΝΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΘΑΛΑΘΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ    ΘΑΡΔΒΑΗΛΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΙΗΝΠΖ ΑΛΡΗΓΝΛΖ 

ΙΓΔΟΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ     ΚΑΛΥΙΑΘΝΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ 

ΚΔΟΡΕΑΛΖ ΘΟΗΑΘΖ    ΚΖΙΗΝΠ ΡΟΦΥΛ 

ΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ    ΚΗΣΑΙΑΟΝΠ ΑΛΓΟΗΑΛΝΠ 

ΚΗΣΝΞΝΙΝ – ΠΝΣΙΑ ΚΑΟΗΑ   ΚΞΑΙΘΑΚΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΚΞΔΘΑΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ    ΚΞΔΙΔΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

ΛΗΘΝΙΑΘΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ   ΞΑΞΑΖΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΞΑΙΙΑΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΞΑΞΑΚΑΛΥΙΖΠ-ΛΡΝΕΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  ΞΝΙΝΠ ΕΑΣΑΟΗΑΠ 

ΠΞΑΛΝ ΚΑΟΗΑ     ΠΥΡΖΟΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΣΟΠΗΘΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΤΑΟΟΑΠ ΚΗΣΑΖΙ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ    ΑΞΝΠΡΝΙΔΙΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΟΒΑΛΗΡΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ    ΒΑΠΗΙΑΡΝ ΗΥΑΛΛΑ 

ΓΑΛΔΕΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ    ΓΑΛΗΖΙ ΞΔΡΟΝΠ 

ΔΜΑΟΣΝΠ ΖΙΗΑΠ     ΘΔΝΓΥΟΔΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΘΑΕΑΘΝΠ ΙΑΚΞΟΝΠ     ΘΑΟΑΚΑΛΗΥΙΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ 

ΘΑΠΡΑΛΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ    ΘΝΟΦΗΑΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΘΝΕΝΙΝΓΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ   ΙΔΗΒΑΓΖΠ ΠΞΟΝΠ 

ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ    ΚΑΡΘΗΝΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ 

ΚΝΠΡΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    ΚΝΦΝΟΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 

ΚΞΗΠΡΑΟΑΘΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ    ΚΞΝΡΠΖ-ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΝ ΑΘΖΛΑ 
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ΛΑΠΡΝ ΓΖΚΖΡΟΑ     ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΗΔΟΝΘΔΝΠ 

ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ    ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΟΝΠΠΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ     ΠΑΚΑΛΗΓΝ ΓΘΑΙΗΛΑ 

ΠΗΓΑΙΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ     ΠΘΝΦΝΠ ΘΔΝΦΗΙΝΠ 

ΠΝΦΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ    ΡΟΗΞΝΓΑΘΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΡΠΗΟΗΓΥΡΖΠ ΞΔΡΟΝΠ    ΡΠΗΡΝΟΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΦΑΟΑΠΑΙΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ    

 

ΤΠΑΛΛΗΛOI ΒΔΠ 

ΓΗΑΓΘΑΠ ΚΗΣΑΙΖΠ      ΞΑΞΑΓΑΘΖ ΔΓΔΛΗΑ 

ΡΠΝΙΑ ΔΘΚΗΑ      ΓΖΚΖΡΟΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ 

ΘΑΙΝΞΙΑΠΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ    ΘΑΠΗΚΑΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

ΚΝΕΑΘΗΡΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ     ΙΔΘΑΘΝ ΑΘΑΛΑΠΗΑ 

ΓΘΙΔΕΑΘΝ ΆΛΛΑ      ΠΑΟΟΖ ΔΙΔΛΖ 

 

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: Μεθηλάεη ε ζπλεδξίαζε.  

 

ΘΔΜΑ 1ο Η.Γ. 

 

Δπικύρωζη Πρακηικών Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 08/10/2014. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρεη θάπνηνο θάπνηα παξαηήξεζε; Δγθξίλνληαη. 

 

ΘΔΜΑ 2ο Η.Γ. 

 

Σροποποίηζη Προϋπολογιζμού 2014. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη απηά ηα ρξήκαηα πνπ ήξζαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα ΙΑΔΘ πνπ 

θάλακε θαη ήξζαλ θάπνηα έζνδα 150.000 επξψ, ζην Δπηκειεηήξηφ καο ζα 

κείλνπλ γχξσ ζηηο 80.000 επξψ.  

 Δγθξίλεηαη; Δγθξίλεηαη. 

 

ΘΔΜΑ 3ο Η.Γ. 

 

Δγκριζη Προϋπολογιζμού 2015. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο έρεη ζέζεη ε ππεξεζία ππ’ φςηλ ζαο ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ γηα ην 

έηνο 2015. Δδψ ηη ζέισ λα ζαο πσ. πάξρεη έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ ζηελ 
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νπζία είλαη κηα ηππηθή δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα ην θάλνπκε γηαηί ηα πξάγκαηα 

αιιάδνπλ. Γειαδή, φπσο μέξεηε φηη ππάξρεη κηα δηαδηθαζία γηα ηα 

επηκειεηεξηαθά φηη θαηαξγείηαη ε ππνρξεσηηθή ζπλδξνκή γηα ην 2015, ήδε 

αλαθνηλψλεηαη θάηη ηψξα ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ έρνπκε ζηηο Πέξξεο. Δίλαη 

έλαο πξνυπνινγηζκφο κε ηα πεξζηλά ζηνηρεία πνπ είρακε, δελ έρνπλ θακία 

ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο δείρλνπλ ηα πξάγκαηα. Ρν ζέκα είλαη, είλαη 

έηζη φια ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο γηαηί είκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία αιιαγήο θαη 

ηξνπνπνίεζεο, απιψο εκείο φκσο πξέπεη λα ηνλ θάλνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηνλ θάλνπκε απφ ην λφκν λα θαηαζέζνπκε 

πξνυπνινγηζκφ θαη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε, πνπ 

εηνηκάδνπλ ηα πνπξγεία θαη ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη αλ ζα ζπκθσλήζνπκε ηη 

ζα γίλεη, πνηα δηαδηθαζία, ζα δνχκε ηηο εμειίμεηο κέζα ζηνλ επφκελν κήλα ή 

δίκελν, κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα έρεη μεθαζαξίζεη ην ηνπίν θη εθεί ζα δνχκε 

πψο ζα ρεηξηζηνχκε θαη πψο ζα μαλαθάλνπκε, ηη αλακνξθψζεηο ζα θάλνπκε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη πνηα ζα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε.  

 Δίλαη ηα ζηνηρεία απηά πνπ έρνπκε ηψξα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη 

θαζαξά ζηνηρεία πνπ είρακε απφ ηελ πεξζηλή ρξνληά θαη ε ππεξεζία ηα έρεη 

θάλεη, θαζαξά ε ππεξεζία ηα θαηέζεζε, είλαη εδψ θαη ν Γηεπζπληήο αλ ππάξρεη 

θάπνηα εξψηεζε αιιά είλαη θαζαξά ηππηθή δηαδηθαζία θαη ζέισ ηελ έγθξηζή ζαο 

λα κελ κπνχκε ζηε δηαδηθαζία ζπδήηεζεο, ζα ην δνχκε ζηελ πνξεία κεηά ηηο 

θαηλνχξηεο εμειίμεηο. 

 πάξρεη θάπνηνο πνπ ζέιεη ην ιφγν;  

Δγθξίλεηαη ν Ξξνυπνινγηζκφο γηα ην έηνο 2015; Δγθξίλεηαη νκφθσλα.  

 Θα αθνινπζήζεη κία εθδήισζε, πεξηκέλνπκε λα έξζνπλ νη Γεληθνί 

Γξακκαηείο.  

 ΘΔΜΑ 4ο Η.Γ 
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Ανακοινώζεις. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίρακε ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Ξιαηή θαη ηνλ επραξηζηνχκε πάξα 

πνιχ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ηφζα ρξφληα, ην δηάζηεκα απηφ ζηνλ 

επηκειεηεξηαθφ ζεζκφ, γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Απηή ηε ζηηγκή ζηε ζέζε ηνπ 

είλαη έλαο παιηφο Πχκβνπινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο θαη ζηε Γηνηθεηηθή, ν Ράζνο 

ν Ξάιιαο. Ν Ράζνο ν Ξάιιαο είλαη ρξήζηκνο ζην ρψξν καο γηαηί ήηαλ, παξ' φιν 

πνπ δελ ήηαλ θαη εθιεγκέλνο, ήηαλ αλαπιεξσκαηηθφο, ήηαλ ζε φια ζρεδφλ ηα 

ζπκβνχιηα εδψ θαη κε παξεκβάζεηο ηνπ θαη είλαη ρξήζηκνο πάξα πνιχ ζην 

Δπηκειεηήξηφ καο. Ρνπ επρφκαζηε θαινξίδηθνο θαη θαιή πνξεία ζην επφκελν ηεο 

ζεηείαο θαη ζε κηα θξίζηκε θακπή γηα ηνλ επηκειεηεξηαθφ ζεζκφ. 

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

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ εθδήισζε πνπ ζα έρνπκε πνπ ζα αθνινπζήζεη, είλαη κηα 

εθδήισζε γη' απηφ πνπ πξνέθπςε, γηα ηηο ξπζκίζεηο γηα ηα "θφθθηλα" δάλεηα, γηα 

ηα αζθαιηζηηθά καο ηακεία. Δρνπκε ηελ ηηκή, ζα είλαη θνληά καο ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ησλ Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ν θ. Θνθθφξεο ν Ξαλαγηψηεο, ζα είλαη 

ν Γηνηθεηήο ηνπ ΗΘΑ ν θ. Πππξφπνπινο, ζα είλαη ε Γηνηθεηήο ηνπ ΝΑΔΔ θα 

Θσηίδνπ, ζα είλαη θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ν δηθφο καο, ηεο Βηνκεραλίαο, ν θ. 

Πηεξγίνπ ν Γηψξγνο.  

 Ζξζαλ εδψ, ζέισ ιηγάθη λα επηζπλάςσ  ηελ πξνζνρή ζαο, λα κπνχκε 

πξψηα ζην ζεκείν, γηαηί ζα έξζνπλ θαη πάξα πνιινί άλζξσπνη πνπ ζα έρνπλ 

πξνβιήκαηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εθδήισζε, λα ζέζνπκε ηα ζέκαηα 

αθξηβψο γη' απηφ ην ζπγθεθξηκέλν, λα αθήζνπκε ηνλ θφζκν λα θάλεη ηηο 

εξσηήζεηο φ,ηη πξνβιήκαηα έρεη, φ,ηη απνξίεο, λα κελ θχγεη θαλέλαο απφ 'δσ λα 
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κελ έρεη ηελ παξακηθξή απνξία. Θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα 

δνπλ απφ ηε βάζε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θφζκνο ή ζα 

αληηκεησπίζεη ή ηη έρεη δεη, αλ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

γηαηί έρνπκε δεη θαη απφ πνιινχο φηη δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ θαη κε 

απηέο ηηο ξπζκίζεηο ην ζεσξνχλ αδχλαηνλ. 

 Δκείο είκαζηε έλα Δπηκειεηήξην ην νπνίν είρακε δεηήζεη απηά ηα 

πξάγκαηα, θαηαξρήλ ζηελ θα Θσηίδνπ είρακε πάεη θαη ην είρακε πεη απφ ην '11, 

απφ ην '12 λνκίδσ ην είρακε πεη ή αξρέο ηνπ '12, είρακε δεηήζεη 100 δφζεηο ηφηε 

θαη γειάγαλε φηη δελ γίλεηαη. Ρέινο πάλησλ. Ρν ζέκα είλαη φηη έθηαζε ν θφκπνο 

ζην ρηέλη. Δίρακε ζηείιεη 9/1/13 πάιη δεηάγακε ηηο 100 δφζεηο ζην πνπξγείν 

Νηθνλνκηθψλ. Δίρακε ζηείιεη 23/7/14 φηη θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ήηαλ, γηαηί 

ππήξραλ επηρεηξήζεηο πνπ πιεξψλνπλ ηαθηηθά ηηο ζπλδξνκέο ηνπο, πιεξψλνπλ 

ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πιεξψλνπλ ηνπο θφξνπο. Απηνί δελ έπξεπε λα είραλ 

έλα κπφλνπο; Γειαδή, εληάμεη, πάξα πνιχ θαιά κηιάκε γη' απηνχο πνπ έρνπλ ην 

πξφβιεκα ην νηθνλνκηθφ λα ξπζκηζηνχλ. Απηνί πνπ ήηαλ ζπλεπείο; Λαη, έπξεπε 

θαη γη' απηνχο φκσο λα δνζεί έλα κπφλνπο, γηα λα δνζεί έλα θίλεηξν ζε φινπο λα 

είλαη ζπλεπείο. Γηαηί έρνπκε θηάζεη πιένλ ζε ζεκεία λα έρεη γίλεη κηα ζηάζε 

πιεξσκψλ. Δρνπκε θηάζεη ζε ζεκεία πνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη θαη δπζηπρψο ην 

Γεκφζην θαη εγψ ην ιέσ θαη αλνηρηά ή κάιινλ φρη, λα κελ ην πνχκε. 

(κηθξφθσλα εθηφο ιεηηνπξγίαο) 

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζέισ λα θαισζνξίζνπκε ζηε ζεκεξηλή 

ζπλεδξίαζή καο θαη ζηε ζεκεξηλή ελεκεξσηηθή εθδήισζε ην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Βηνκεραλίαο θ. Πηεξγίνπ, ν νπνίνο ζα καο κηιήζεη γηα ηα θφθθηλα δάλεηα, ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ηνλ θ. Θνθθφξε Ξαλαγηψηε, 

πνπ ζα καο κηιήζεη γηα ηα αζθαιηζηηθά ζέκαηα, ηελ Γηνηθήηξηα ηνπ ΝΑΔΔ, ηνπ 

δηθνχ καο αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ, ηελ θα Θσηίδνπ Γεσξγία, πεξηκέλνπκε θαη ηνλ 

Γηνηθεηή ηνπ ΗΘΑ, ηνλ θ. Ονβέξην Πππξφπνπιν.  
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 Θέισ εδψ λα μεθηλήζνπκε πξψηα απφ ηνλ θ. Πηεξγίνπ, λα καο εηζεγεζεί 

ην ζέκα πφπ αθνξά ηα "θφθθηλα" δάλεηα. Θα ήζεια φκσο λα κελ δηαθφπηνπκε 

ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, λα αθνχζνπκε αθξηβψο ηη ζα πεη, γηαηί ππάξρνπλ πάξα 

πνιινί άλζξσπνη πνπ είλαη εδψ θαη ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ, λα αθνχζνπκε θαη 

λα γίλνπλ κεηά ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα λα απαληήζεη ζπιινγηθά ζηηο 

απνξίεο, φ,ηη απνξίεο έρνπλ πξνθχςεη. Θαη πάιη ηνπο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ 

πνπ είλαη εδψ καδί καο. Δίκαζηε έλα Δπηκειεηήξην ην νπνίν εκείο 

πξνζπαζήζακε, ην είρακε δεηήζεη πάξα πνιιέο θνξέο λα γίλνπλ δφζεηο, λα 

γίλνπλ φιεο απηέο νη ξπζκίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε, γλσξίδνπλ θαη νη Γεληθνί 

Γξακκαηείο γηαηί δνπλ θη απηνί ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηα βιέπνπλ θαζεκεξηλά 

ην ηη γίλεηαη. Ξηζηεχσ λα βνεζεζνχλ θάπνηνη απφ απηή ηε δηαδηθαζία, γηαηί θαη 

ηα Ρακεία καο πξαγκαηηθά πξέπεη λα εληζρπζνχλ γηαηί έρνπκε γηα ην δηθφ καο 

Ρακείν εκείο πνπ είκαζηε λεφηεξνη θαη πιεξψλνπκε πάξα πάξα πνιιά ρξφληα, 

κελ θηάζνπκε ζην ζεκείν λα πάξνπκε ςίρνπια, πξέπεη λα ην ζηεξίμνπκε, λα 

αγσληζηνχκε γηαηί είλαη έλα Ρακείν θαη λα κπνχκε ζε ινγηθέο φηη ηα Ρακεία απηά 

είλαη δηθά καο. Θαη πάιη ζαο επραξηζηνχκε πνπ είζηε εδψ. 

 θ. Γεληθέ, έρεηε ην ιφγν.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θαηαξρήλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Ξξφεδξν θαη ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ πξφζθιεζε. Μέξεηε, δελ καο δίλεηαη πνιιέο θνξέο 

ε επθαηξία λα βξηζθφκαζηε αλάκεζα ζε επηρεηξεκαηίεο, βηνπαιαηζηέο, 

αλζξψπνπο ηνπ κφρζνπ θαη ηεο δνπιεηάο θαη λα κνηξαδφκαζηε ηελ πξνζπάζεηα 

ηελ νπνία θάλνπκε φια απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηελ νπνία ηελ θάλνπκε κε 

πνιιή δνπιεηά, πνιιέο ψξεο θνηλψλ ζπζθέςεσλ θαη ζπλαληήζεσλ θαη κε 

εθπξνζψπνπο ηνπ θιάδνπ ζαο, αιιά θαη κε ζπλαληήζεηο θαη επαθέο κεηαμχ 

ζπλαξκνδίσλ πνπξγείσλ. 

 Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε ηειεπηαία απηή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηεο 

θπβέξλεζεο, ε νπνία είρε ηνλ ηίηιν "θφθθηλα δάλεηα, δελ είλαη αθξηβψο έηζη. 
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Δίλαη κηα πξνζπάζεηα λα δηεπζεηεζεί ην ηδησηηθφ ρξένο θαη ην ηδησηηθφ ρξένο δελ 

είλαη κφλνλ πξνο ηηο ηξάπεδεο. Ρν ηδησηηθφ ρξένο είλαη θαη πξνο ην θξάηνο θαη 

πξνο ηα ηακεία, είλαη θαη πξνο ηξίηνπο, άιινπο ηδηψηεο. Δίλαη ινηπφλ κηα πξψηε 

απφπεηξα πνπ γίλεηαη ζε επίπεδν Δπξψπεο, δελ έρεη μαλαγίλεη ζε επίπεδν 

Δπξψπεο, κε έλα ζπληεηαγκέλν ηξφπν θαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κέρξη 31/3/2016, λα γίλεη κηα δηεπζέηεζε, κηα αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ηδησηηθνχ ρξένπο ζηε ρψξα καο. Γηα λα θέξνπκε φκσο εηο πέξαο απηή ηελ 

λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία δνπιέςακε επί καθξφλ πάξα πνιινχο κήλεο, ηφζν κε 

ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ φζν θαη κε ην πνπξγείν Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα δίπια κνπ έρσ θαη ηελ Γηνηθήηξηα ηνπ ΝΑΔΔ αιιά θαη κε ηνλ 

Γηνηθεηή ηνπ ΗΘΑ, γηαηί αθξηβψο ρξεηαδφκαζηαλ πάξα πνιιά ζηνηρεία ηα νπνία 

βνήζεζαλ ζηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε θαη ηε 

ζσζηή ζεξαπεία.  

 Θαηαξρήλ, ην πξψην εξψηεκα, πνπ γηα λα είκαη εηιηθξηλήο θη εγψ αλ δελ 

είρα αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζα έζεηα είλαη γηαηί ηψξα. Θξίζε δελ 

έρνπκε ην 2014. Θξίζε είρακε θαη ην 2013, θξίζε είρακε θαη ην 2012, θξίζε 

είρακε θαη ην 2011 θαη ην 2010. Γηαηί ινηπφλ έξρεηαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, 

δειαδή καο ζπκήζεθε κεηά απφ 5 ρξφληα θξίζεο; Απηφ ζα ξσηνχζα ινηπφλ εγψ. 

Ζ απάληεζε είλαη απιή: Απιά, δπζηπρψο, δελ ηελ κνηξαδφκαζηε καδί ζαο. Θαη γη' 

απηφ ιέσ φηη είλαη επθαηξία πνπ ζήκεξα είζηε εδψ. Ζ απάληεζε είλαη φηη απηή ε 

ιχζε δελ κπνξνχζε λα δνζεί λσξίηεξα. Γηαηί δελ κπνξνχζε λα δνζεί λσξίηεξα 

γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ην κελ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ είρε 

ζηαζεξνπνηεζεί, ζα ζαο ζπκίζσ φηη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο θαη κέρξη θαη ην ηέινο 

Νθησβξίνπ πεξλνχζαλ απφ εμαληιεηηθά ηεζη απφ ηελ  Δπξσπατθή Θεληξηθή 

Ρξάπεδα γηα ην θαηά πφζνλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη βηψζηκεο θαη κπνξνχλ λα 

ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη ζην κέιινλ. Απηφ ινηπφλ θαηνρπξψζεθε ζην 
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ηέινο Νθησβξίνπ. Γελ θαηνρπξψζεθε πξηλ απφ 6 κήλεο, πξηλ απφ 12 κήλεο, πξηλ 

απφ 2 ρξφληα, πξψηνλ. 

 Γεχηεξνλ, γηα πξψηε ρξνληά θέηνο έρνπκε πιεφλαζκα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ καο. Ηζηνξηθά γηα πξψηε θνξά. Ηζσο πξηλ απφ 40 ρξφληα, εγψ 

δελ είκαη ηφζν κεγάινο, δελ μέξσ αλ ζπκάζηε εζείο νη ιίγν κεγαιχηεξνη απφ 

εκάο αλ ζπκάζηε, λνκίδσ πξηλ απφ 40 ρξφληα ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην είρε πιεφλαζκα. Δίρε δειαδή, μφδεπε ιηγφηεξα απφ απηά πνπ 

εηζέπξαηηε.  

 Αξα, ινηπφλ, εμ αηηίαο απηψλ ησλ δχν ιφγσλ, ησλ νπνίσλ ιίγν πνιχ φινη 

ηνπο έρνπκε ζθεθηεί αιιά λνκίδσ φηη θαλέλαο δελ ηνπο έβαιε ζηελ εηθφλα, καο 

επέηξεςαλ λα πξνρσξήζνπκε ζε απηή ηε ξχζκηζε. Δάλ γηα παξάδεηγκα 

παίξλακε νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία λσξίηεξα είλαη βέβαην φηη, θαηαξρήλ, δελ 

ζα ζηεξηδφηαλ ζε ινγηθά επηρεηξήκαηα πέξαλ ηεο αλαθνχθηζεο ησλ 

δηνηθνπκέλσλ, αιιά θαη ζίγνπξα ζα είρε θαη ηελ αξλεηηθή άπνςε ησλ πηζησηψλ 

καο. Πήκεξα ινηπφλ απηή ε ξχζκηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίθεκε ξχζκηζε 

ησλ 100 δφζεσλ πνπ έρεη γίλεη ηφζν κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηηο νθεηιέο ζηα 

Αζθαιηζηηθά Ρακεία θαη ζηελ Δθνξία, είλαη έλα νινθιεξσκέλν παθέην πνπ δίλεη 

ηελ επθαηξία ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κηθξέο, κάιινλ πνιχ κηθξέο, κηθξέο, 

κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα θαζαξίζνπλ ην παξειζφλ. Γηαηί, μέξεηε, ε 

πεξηβφεηε θαη πνιππφζεηε αλάπηπμε δελ ζα πξνέιζεη απφ παξζελνγέλεζε. Γελ 

ζα πξνέιζεη απφ θάπνηνπο νη νπνίνη σο δηα καγείαο ζα απνθαζίζνπλ ελ έηεη 

2014 λα έξζνπλ λα επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα. Θα πξνέιζεη απφ φινπο εζάο, νη 

νπνίνη πξνζπαζήζαηε ζην παξειζφλ, πξνζπαζείηε ζήκεξα θαη ζα πξνζπαζείηε 

θαη ζην κέιινλ. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Λα ζαο πσ θάηη; Ξνιχ επραξίζησο, αληηιακβάλνκαη ν θαζέλαο ζαο ηα 

δεηήκαηα πνπ έρεη αιιά ζα κνπ δψζεηε ιίγν ρξφλν. Δγψ λνκίδσ φηη κπνξνχκε 
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λα θάλνπκε δηάινγν, αιιά λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ηνλ θάλνπκε ην δηάινγν 

απηφ φζν πην πνιηηηζκέλα θαη ζνβαξά γίλεηαη θαη επνηθνδνκεηηθά γηα φινπο καο.  

 Αξα, ινηπφλ, ε δπλαηφηεηα πνπ πιένλ δίδεηαη ζην ειιεληθφ θξάηνο λα 

πξνρσξήζεη ζε απηή ηελ ξχζκηζε, λνκίδσ φηη είλαη κηα επθαηξία φινη εζείο λα 

μεθαζαξίζεηε ζηελ νπζία ην παξειζφλ, γηαηί ην παξειζφλ είλαη απηφ πνπ 

δεκηνχξγεζε ηνλ ηεξάζηην φγθν θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ γηα παξάδεηγκα ζηα 

Αζθαιηζηηθά Ρακεία, ην παξειζφλ δεκηνχξγεζε ηηο κεγάιεο νθεηιέο πξνο ηελ 

Δθνξία θαη πξνθαλψο ην παξειζφλ είλαη απηφ πνπ δεκηνχξγεζε ηηο φπνηεο 

νθεηιέο πξνο ηηο ηξάπεδεο ή θαη πξνο άιινπο ηδηψηεο. 

 Κε ηε ξχζκηζε ινηπφλ ηελ νπνία κφιηο πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο ςεθίζηεθε 

απφ ην ειιεληθφ Θνηλνβνχιην, πξαθηηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε ηδίξν θάησ ησλ 

2,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ, άξα επηρεηξήζεηο πνπ θπξίσο είζηε εζείο φινη εδψ θαη 

θπζηθά ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αθνξά θαη απηναπαζρνινχκελνπο θαη 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, δελ ρξεηάδεηαη δειαδή λα έρεηο ηελ εκπνξηθή-

πησρεπηηθή ηδηφηεηα γηα λα κπεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε θαη ν ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο, ν κεραληθφο, ν δηθεγφξνο πνπ δελ έρεη πησρεπηηθή ηδηφηεηα 

κπνξεί λα κπεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε. Δάλ ινηπφλ ν ηδίξνο ζαο ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν είλαη θάησ απφ ηα 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ έρεηε ην δηθαίσκα λα 

κπείηε ζηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε, εθφζνλ δελ έρεηε πξνρσξήζεη ζε αίηεζε 

πηψρεπζεο, φζνη απφ ζαο έρεηε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη φζνη δελ έρεηε, 

δειαδή νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, δελ έρνπλ πξνζθχγεη ζην λφκν Θαηζέιε. 

 Αξα, ινηπφλ, ε κνλαδηθή πξνυπφζεζε πνπ ππάξρεη ζην λφκν απηφ είλαη 

εθφζνλ έρεηε νθεηιέο ζε ηξάπεδεο ή αζθαιηζηηθά ηακεία ή θαη κάιινλ 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη Δθνξία, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηε δηεπζέηεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν λφκν.  

 Ξνην είλαη ην φθεινο, ην πξνζδνθφκελν φθεινο; Δγψ ζα κηιήζσ φζνλ 

αθνξά ηηο ηξάπεδεο, γηαηί νη ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα αζθαιηζηηθά 
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ηακεία θαη ηηο Δθνξίεο είλαη νη ξπζκίζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηνλ μερσξηζηφ 

λφκν πνπ έρεη ςεθηζηεί πξηλ απφ 2 ή 3 βδνκάδεο θαη λνκίδσ ν ζπλάδειθφο κνπ 

ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ε Γηνηθήηξηα, φπσο θαη ν Γηνηθεηήο ηνπ ΗΘΑ λνκίδσ νηη 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαιχζνπλ αξθεηά πεξηζζφηεξν ζήκεξα εδψ.  

 Δρεηε ινηπφλ ην δηθαίσκα πξνζθεχγνληαο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα απφ ην 

νπνίν έρεηε πάξεη δάλεηα, νπνηαζδήπνηε κνξθήο δάλεηα, δελ ππάξρεη δειαδή 

θάπνηνο πεξηνξηζκφο φηη πξέπεη λα 'λαη ληε θαη θαιά επαγγεικαηηθφ δάλεην. 

Νπνηαζδήπνηε κνξθήο δάλεην θαη λα δεηήζεηε λα ξπζκηζηεί απηφ ην δάλεην ζην 

πλεχκα ηνπ θαηλνχξηνπ λνκνζεηήκαηνο. Ρν πλεχκα ηνπ θαηλνχξηνπ 

λνκνζεηήκαηνο ζηελ νπζία γηα πξψηε θνξά πξνδηαγξάθεη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

κείσζε-δηαγξαθή ηεο νθεηιήο. Δρεηε δηθαίσκα ινηπφλ βάζεη ηνπ θαηλνχξηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κεηά ηελ ζπδήηεζε ηελ νπνία ζα θάλεηε κε ην πηζησηηθφ 

ίδξπκα, λα γίλεη δηαγξαθή κέρξη θαη 500.000 επξψ αλά πηζησηηθφ ίδξπκα. 

Γειαδή, εάλ ρξσζηάηε ζε δχν ηξάπεδεο πςειφηεξα ησλ 500.000 επξψ πνζά 

κπνξείηε λα πάξεηε δηαγξαθή κέρξη 500.000 επξψ ζηε κία ηξάπεδα θαη άιια 

κέρξη 500.000 επξψ ζηελ άιιε ηξάπεδα. 

 Δπίζεο, ππάξρεη - απηή είλαη ην αλψηαην. Νκσο, αληηιακβαλφκαζηε φινη 

φηη ε θάζε πεξίπησζε απφ καο εδψ πέξα είλαη δηαθνξεηηθή. Γελ έρνπκε φινη ην 

ίδην πξφβιεκα, δελ έρνπκε φινη ηελ ίδηα ή κάιινλ αο ην πσ δηαθνξεηηθά, ην ίδην 

κέγεζνο πξνβιήκαηνο. Ξξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα γίλνπλ 

δηαγξαθέο νη νπνίεο ζα είλαη κηθξφηεξνπ απφ ην 50% πνπ πξνβιέπεηαη επίζεο 

ζηε λνκνζεζία δηαγξαθή επί ηεο νθεηιήο. Νκσο, έξρεηαη ν λνκνζέηεο θαη βάδεη 

θη έλα θαηψηαην πιαθφλ ζηελ ηξάπεδα. Γειαδή, ηεο ιέεη φηη εάλ θάλεηο 

δηαγξαθή ζα είλαη νπζηαζηηθή. Θαη πψο νξίδεηαη ην νπζηαζηηθφ κέξνο; Ζ 

δηαγξαθή ζνπ ιέεη ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ε νθεηιή πνπ ζα κέλεη ζην ηέινο, αθνχ 

γίλεη ε δηαγξαθή, ζα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε απφ ην 75% ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, ηεο πεξηνπζίαο κάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Κε άιια ιφγηα δειαδή ε 
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ηξάπεδα κπαίλεη ζε έλα πνιχ ζηελφ θνπζηνχκη. 'Ζ ζα θάλεη δηαγξαθέο πςειέο 

άλσ ηνπ 50% ή εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνθαζίζεη λα θάλεη δηαγξαθή 

κηθξφηεξε ηνπ 50% ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηή πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί 

ζεκαληηθά ε νθεηιή ζαο θαη πάλησο λα κελ ππεξβαίλεη ην 70% ηεο αμίαο ηεο 

πεξηνπζίαο ζαο. Ρεο πεξηνπζίαο δειαδή πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζε ε ηξάπεδα 

λα δεζκεχζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθπιεηζηεξηάζεη ζην ρείξηζην ζελάξην, γηα λα 

πάξεη ηα νθεηιφκελα. Νρη κφλν εκπξαγκάηνπ, γηαηί δπλεηηθά ε ηξάπεδα έρεη ηηο 

εκπξάγκαηεο αιιά κπνξεί λα θηλεζεί, λα ζηξαθεί θαη ελαληίνλ ηεο ππφινηπεο 

πεξηνπζίαο ζαο. Γπλεηηθά πάληνηε. Αο πάξνπκε ην αθξαίν, ηελ αθξαία 

πεξίπησζε. 

 Αξα, ινηπφλ, γηα πξψηε θνξά λνκνζεηηθά κπαίλεη έλα πνιχ ζηελφ 

"θνπζηνχκη" ζηηο ηξάπεδεο. Θάπνηνη καο εγθαιέζαλε γηαηί ε απφθαζε ηειηθά 

επαθίεηαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα. Λνκίδσ φκσο φηη φινη, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη 

απφ ζαο είζηε επηρεηξεκαηίεο, έζησ θαη αλ είζηε κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο 

έρεηε εκπεηξία σο επηρεηξεκαηίεο. Αληηιακβάλεζηε φηη εάλ πεγαίλακε γηα 

παξάδεηγκα, γηαηί θάπνηα θφκκαηα έρνπλ εηζεγεζεί πεξί νξηδφληησλ δηαγξαθψλ, 

εάλ θάλακε νξηδφληηεο δηαγξαθέο, ην μέξεηε πνιχ θαιχηεξα απφ εκέλα, 

θάπνηνπο ζα ηνπο επλννχζακε πεξηζζφηεξν απ' φζν ην αμίδνπλ θαη θάπνηνπο ζα 

ηνπο επηβαξχλακε. Γελ ζα θάλακε δειαδή εθείλν πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη 

γηα λα παξακείλνπλ βηψζηκνη. Αξα, ινηπφλ, κέζα ζ' απηφ ην πιαίζην δίλεηαη έλα 

πεξηβάιινλ επαλαιακβάλσ πνιχ ζπγθεθξηκέλν γηα ηελ ηξάπεδα θαη επεηδή 

αθξηβψο ν ίδηνο λφκνο δίλεη θαη νπζηαζηηθά θίλεηξα ζηηο ηξάπεδεο γηα λα 

δηαγξάςνπλ νθεηιέο, ζεσξνχκε, έρνπκε ηε βεβαηφηεηα, κέλεη λα απνδεηρζεί θαη 

ζηελ πξάμε θπζηθά, φηη ζα έρεη ζεκαληηθή απνθφξηηζε ζε φινπο εζάο πνπ 

ζέιεηε λα δηεπζεηήζεηε ηηο νθεηιέο ζαο θαη λα θνηηάμεηε κε αηζηνδνμία ην 

κέιινλ.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 19εο ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2014  
 

  19 

 Ξξνθαλψο, εάλ δειαδή ηειηθά ζπκθσλήζεηε κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη 

εδψ φκσο πξνζέμηε - ηη ελλνείηε αλαγθαζηηθνχ; πνρξεσηηθά εθφζνλ 

ζπκθσλήζεηε. Ζ ηξάπεδα, πξνζέμηε λα δείηε, επεηδή έρσ αθνχζεη πάξα πνιχ 

θαη ζην Θνηλνβνχιην έγηλε έλαο γφληκνο δηάινγνο γχξσ απφ απηφ ην ζέκα, ν θ. 

Κειάο ζα ην ζπκάηαη, ζέισ λα ζαο πσ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε 

ηειεπηαία κνλαδηθή επθαηξία γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο απφ απηά ηα 

επνλνκαδφκελα "θφθθηλα" δάλεηα, δειαδή θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο πνπ δελ 

εμππεξεηνχληαη ζήκεξα, δελ πιεξψλεηε νχηε έλα επξψ γη' απηέο ηηο νθεηιέο, 

φζνη απφ εζάο δελ πιεξψλεηε, έηζη; Γηαηί δελ είζηε φινη πνπ δελ πιεξψλεηε. 

Ινηπφλ, φζνη απφ ζαο δελ πιεξψλεηε ινηπφλ απηέο ηηο νθεηιέο, είλαη ε ηειεπηαία 

επθαηξία ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο λα πάξεη έλα πνζφ απφ απηέο ηηο νθεηιέο. 

Αξα, έρεη θάζε θίλεηξν λα αμηνπνηήζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ 

θαη επίζεο κελ μερλάηε φηη φινη εζείο πνπ πήξαηε θάπνηε δάλεηα απφ ηηο 

ηξάπεδεο ζεσξεηηθά εάλ θαηαθέξεηε θαη δηεπζεηήζεηε ηηο νθεηιέο ζαο, άξα 

κπνξείηε λα εμππεξεηείηε ην ρξένο ζαο, είζηε εθ λένπ δπλεηηθνί πειάηεο γηα ηηο 

ηξάπεδεο. Νη ηξάπεδεο, ην επάγγεικά ηνπο, πξαγκαηηθά ζέισ λα θαηαιάβνπκε 

θάπνηεο θνξέο φηη νη ηξάπεδεο απηφ πνπ πνπιάλε είλαη ρξήκα. Αγνξάδνπλ θαη 

πνπιάλε ρξήκα. Αλ δελ πνπιάλε ρξήκα δελ θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Δάλ δελ 

πνπιάλε ρξήκα θαη δελ θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο δελ ππάξρεη ξεπζηφηεηα ζηελ 

αγνξά. Αξα, δελ ππάξρεη ιφγνο λα ππάξρνπλ νχηε ηξάπεδεο θαη ηαπηφρξνλα 

θπζηθά δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

 Αξα, ινηπφλ, ππάξρεη ζεκαληηθφηαην θίλεηξν πιένλ θαη επεηδή κάιηζηα 

δελ έρνπλ θαη ηε βάζαλν, γηαηί κέρξη ηψξα ηζρπξηδφληνπζαλ πνιιά απφ ηα 

ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ φηη δελ πξνρσξνχκε ζε κφληκεο αλαδηαξζξψζεηο 

ρξεψζεηο θαη πάκε ζηελ νπζία ζην βιέπνληαο θαη θάλνληαο, θάλνληαο 

κηθξνξπζκηζνχιεο γηα κεξηθνχο κήλεο, γηαηί ζνπ ιέεη θνβφκαζηε φηη κπνξεί λα 

καο θαηεγνξήζνπλ γηα απηζηία. Θαη ελ κέξεη δελ είραλ άδηθν. Αληίζηνηρα 

πξνβιήκαηα είραλ θαη ηα Ρακεία φηαλ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ, έηζη δελ είλαη θ. 
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Πππξφπνπιε; Δρνπλ θαη ηα Ρακεία φηαλ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ξηδηθέο 

αλαδηαξζξψζεηο νθεηιψλ. Αξα, ινηπφλ, κέζα απ' απηφ ην λφκν ηνπο ιχζακε 

απηφ ην ζέκα, άξα πξαθηηθά δελ έρνπλ θαλέλαλ ιφγν, ίζα ίζα ην αληίζεην ζα 

έιεγα, έρνπλ ηζρπξφηαην θίλεηξν λα πξνρσξήζνπλ ζε ξηδηθέο ιχζεηο ζηα 

θαζπζηεξνχκελα δάλεηα. 

 Δδψ αλ ζέιεηε ηελ άπνςή κνπ, γελλάηαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ, εζηθφ ζέκα 

κφλνλ πνπ ιέεη ην εμήο: φηη κπνξεί λα ζπδεηάκε θαη λα ζπδεηάεη γεληθά φιε ε 

Διιάδα γηα εθείλνπο πνπ δελ πιεξψλνπλ, πνπ πνιινί απφ απηνχο πξνθαλψο δελ 

ην θάλνπλ επεηδή ην ζέιαλε, επεηδή κεηψζεθε ηξαγηθά ν ηδίξνο ηνπο ή κείλαλε 

άλεξγνη αλ κηιάκε γηα θπζηθά πξφζσπα θ.ιπ., θ.ιπ.. Ξαξ' φια απηά φκσο, 

ππάξρεη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ άλσ ηνπ 70% πνπ ζπλερίδεη θαη 

πιεξψλεη ηηο νθεηιέο ηνπ. Αξα, ινηπφλ, απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ θάζε δίθην θαη 

είλαη ζπκπνιίηεο καο, κπνξεί θάπνηνη απφ απηνχο λα είλαη θη εδψ κέζα ζηελ 

αίζνπζα ηψξα ζήκεξα, έηζη; Γελλάηαη ινηπφλ έλα εζηθφ δήηεκα πνπ ιέεη κα γηα 

καο δελ ππάξρεη ηίπνηα; πάξρεη κφλν γηα εθείλνπο πνπ ζηακάηεζαλ λα 

πιεξψλνπλ;  

 Ινηπφλ, θαηαξρήλ εδψ, ρσξίο λα ζέισ λα θάλσ καζήκαηα νηθνλνκίαο ζε 

θαλέλαλ ζαο γηαηί δελ είκαη εγψ ν θαηαιιειφηεξνο γηα λα θάλσ καζήκαηα 

νηθνλνκίαο, αιιά λνκίδσ φηη εάλ απεπζπλζψ ζηε ινγηθή ζαο ζα ην θαηαιάβεηε, 

φηη κφλνλ εάλ νη ηξάπεδεο καδί κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ νθείινπλ, πνπ έρνπλ 

θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο θαηαθέξνπλ λα δηεπζεηήζνπλ ην παξειζφλ, γηαηί θαη 

γηα ηηο ηξάπεδεο νη θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο είλαη ην παξειζφλ, δελ είλαη ην 

κέιινλ, ζα κπνξέζνπλ πξαγκαηηθά λα αζρνιεζνχλ κε ην κέιινλ. Γειαδή, λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο πγηείο θαη βηψζηκεο επηρεηξήζεηο. Αξα, ινηπφλ, θαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζήκεξα πιεξψλνπλ ηα δάλεηά ηνπο αιιά ππνθέξνπλ απφ πνιχ 

πςειά επηηφθηα θαη κε κνπ πείηε φηη δελ είλαη έηζη, έρνπλ κηα ζεκαληηθή 

επθαηξία ζην άκεζν κέιινλ, φρη κεηά απφ 10 ρξφληα αιιά ζην άκεζν κέιινλ, 
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πηζαλφλ θαη ζε ιηγφηεξν απφ έλα έηνο, λ' αξρίζνπλ λα απνιακβάλνπλ 

ρακειφηεξα επηηφθηα θαη πην εχθνιε πξφζβαζε ζε λέα ρξεκαηνδφηεζε. Αξα 

ινηπφλ, παξφηη ππάξρεη ζαο είπα έλα εζηθφ δήηεκα, πξαθηηθά έρνπλ λα 

θεξδίζνπλ φιεο νη πιεπξέο απφ απηή ηε δηεπζέηεζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο.  

 Ξξνθαλψο ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο έρεη θαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο 

ζθιεξέο. Ζ πην ζθιεξή φισλ, ηελ νπνία φκσο ζέισ γηα λα θάλνπκε θαινχο 

ινγαξηαζκνχο θαη λα είλαη μεθάζαξν πξνο φινπο καο, είλαη φηη γηα πξψηε θνξά 

εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο δηαζηαπξνχκελεο νθεηιήο. Γειαδή εάλ θάπνηνο κπεη ζηε 

ξχζκηζε απηή θαη έρεη κπεη θαη ζε ξχζκηζε γηα ην Ρακείν ηνπ ή γηα ηελ Δθνξία 

θαη ζηακαηήζεη λα πιεξψλεη έλαλ απφ ηνπο ηξεηο, δειαδή είηε ηελ ηξάπεδα είηε 

ηελ Δθνξία είηε ην Ρακείν, ράλεη ηε ξχζκηζε θαη γηα ηα ηξία. Δγψ κηιάσ θαη είλαη 

ζαθέο, πξαθηηθά ινηπφλ... (παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Ξαξ' φια απηά, κπνξεί λα κελ ζαο αξέζεη απηφ πνπ ιέσ, πξαγκαηηθά 

φκσο ζέισ λα γλσξίδεηε φηη ν ζηφρνο απηήο ηεο ξχζκηζεο είλαη λα είλαη 

ιεηηνπξγηθή. Λα είλαη κηα ξχζκηζε ε νπνία ζα νδεγήζεη φινπο εζάο ζε κία 

βηψζηκε θαηάζηαζε. Αξα, ινηπφλ θαη νη ηξεηο πιεπξέο, δειαδή θαη ηα Ρακεία θαη 

ε Δθνξία θαη νη ηξάπεδεο έρνπλ θίλεηξν ε κεληαία δφζε λα είλαη ηφζε ψζηε λα 

κπνξείηε λα ηελ πιεξψλεηε. Κελ μεθηλάηε, πξνθαλψο ζαλ ζχλνιν, κηα ηζέπε 

είλαη. Κία ηζέπε είλαη, δελ είλαη ηξεηο. Κία ηζέπε είλαη απηή πνπ πιεξψλεη. Ξαξ' 

φια απηά, φκσο, είλαη κία ε ηζέπε, απηφ ιέσ. Γηα πξψηε θνξά ινηπφλ 

αληηκεησπίδεηαη ζπλνιηθά ε νθεηιή, δελ αληηκεησπίδεηαη απνζπαζκαηηθά θαη γηα 

πξψηε θνξά θαη εγψ ζεσξψ θαηάθηεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο απηή θαη ηεο 

ειιεληθήο πνιηηείαο, δελ ζα επηηξέπεη ζε νξηζκέλνπο πνπ ζέινπλ λα 

πιηαηζηθνινγνχλ θαη λα πιεξψλνπλ έλα κήλα ηελ Δθνξία, έλα κήλα ην Ρακείν, 

έλα κήλα ηελ ηξάπεδα λα ζπλερίζνπλ λα ην θάλνπλ.  
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 Κα, αλ αλαβηψλεη ε νθεηιή ηνπ; Θαηαξρήλ, αθνχζηε λα ζαο πσ. Ζ 

δηεπζέηεζε πνπ γίλεηαη είλαη ηφζν καθξνρξφληα φπνπ λνκίδσ φηη φινη 

ζπλεγνξνχκε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δνζνχλ απηά ηα ρξήκαηα.  

ΜΔΛΟ Γ..: Δηθφλα ηνπ ηδίξνπ έρεηε γηα ηελ αγνξά; Ξφζν έρεη πέζεη ν ηδίξνο 

έρεηε εηθφλα;  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ξξνθαλψο θαη έρνπκε.  

ΜΔΛΟ Γ..: Απηά πνπ ιέηε είλαη σξαία, πξαθηηθά ηα έρεηε ζθεθηεί; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα θάλνπκε κεηά ηηο εξσηήζεηο θαιχηεξα; Ππλερίζηε θ. Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Απφ 'θεη θαη πέξα, ππάξρεη έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ θεθάιαην ζην 

ζπγθεθξηκέλν λφκν, είλαη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, δελ εμαηξεί επηρεηξήζεηο αιιά 

θαηά ηεθκήξην απηφ ην θεθάιαην ζα αθνξά ηηο κεγαιχηεξεο απφ εζάο 

επηρεηξήζεηο, φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθεί λα γίλνληαη αθφκα πην δξαζηηθέο 

κεηψζεηο, εθφζνλ ζπλεγνξεί ην 50%+1 ησλ πηζησηψλ ζαο. Γελ ζα ήζεια λα 

κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο, είλαη κηα πην ζχλζεζε άζθεζε, δελ λνκίδσ φηη αθνξά ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απφ εζάο, αιιά εάλ θάπνηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ είλαη άλσ ησλ 2,5 εθαηνκκπξίσλ ηδίξν, πνιχ επραξίζησο ζε κία 

επηθνηλσλία θαη έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα απηφ ην δεχηεξν 

θεθάιαην, πνιχ επραξίζησο λα ηα ζπδεηήζνπκε θαη λα ηνπ απαληήζνπκε κέζσ 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

 Δγψ δελ ζα ήζεια λα ζπλερίζσ πεξαηηέξσ, λνκίδσ έθαλα κία βαζηθή 

ηνπνζέηεζε γχξσ απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ. Θεσξψ θαη πάιη, κε απηφ ζα 

ήζεια λα θιείζσ, φηη είλαη κηα επθαηξία, ζεκαληηθή επθαηξία λα μεθαζαξίζνπκε 

ηνπο ινγαξηαζκνχο καο κε ην ρζεο γηα λα θάλνπκε έλα λέν μεθίλεκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: θ. Γεληθέ, λα ζαο επραξηζηήζνπκε. Ρν ζέκα είλαη φηη έρνπκε θη έλα 

ζέκα ιηγάθη κε ηα βπξζνδεςεία πνπ κεηά ζέινπκε ιηγάθη ζην γξαθείν ηδηαίηεξα 
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κε ην ζσκαηείν, είλαη εδψ ην ζσκαηείν ησλ βπξζνδεςψλ, λα ηεζεί. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Ξαηδηά, δελ γίλεηαη ηψξα γηαηί έρνπλ έξζεη... Γελ έρνπλ έξζεη γη' απηφ ην 

ζέκα γηα ηα βπξζνδεςεία εδψ. Ππγγλψκε, απηνί εδψ πέξα νη άλζξσπνη είλαη γηα 

ηα βπξζνδεςεία;  

ΣΡΑΣΗ: Απφ ην 2012 έρεη ζηείιεη ην Δπηκειεηήξηφ καο γξάκκαηα θαη ζε 

πνπξγνχο θαη ζηνλ Ξξσζππνπξγφ καο φηη θιείλνπλ ηα βπξζνδεςεία θαη δελ 

έρνπκε πάξεη απάληεζε. Θαη δελ αηζρχλεζηε πνπ δελ έρνπκε πάξεη απάληεζε, 

νχηε αληηδξάηε. Απφ ηελ άιιε κεξηά εγψ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ εδψ θαη 

ζέισ λα ηνπο εμεγήζεηε πψο ην 2014 κπνξεί λα κελ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

θαη γηαηί δελ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ξσηήζηε ηνπο πξσηνθιαζάηνπο 

ππνπξγνχο ζαο πνπ ήηαλ θάπνηε ππνπξγνί Αλάπηπμεο θαη έρσ αλζξψπνπο εδψ 

λα ηνπο πείηε έρνπλ εληνιή απφ ηελ  ... λα ηνπο θιείζεη ε ΓΔΖ ην ξεχκα, 

θάπνηνη άιινη έρνπλ λα πιεξψζνπλ θάπνηεο ρηιηάδεο επξψ πξφζηηκν θαη θάπνηνη 

έρνπλ θάπνηεο πξνζεζκίεο θάπνησλ κελψλ λα παξνπζηάζνπλ έγγξαθα πνπ δελ 

κπνξνχλ λα αδεηνδνηεζνχλ. Θαη δελ έρεη απαιινηξησζεί κφλν ην επάγγεικά 

ηνπο, έρεη απαιινηξησζεί θαη ε πεξηνπζία ηνπο. Δθεί πνπ δνπιεχαλε ζαλ 

βπξζνδεςεία έγηλε πξάζηλν γηαηί ζα ηνπο κεηεγθαηαζηνχζαλ. Θη έξρεζηε λα καο 

πείηε ηψξα γηα ξπζκίζεηο; Γηα πνηεο ξπζκίζεηο; Απφ ην 2012 εκάο δελ καο 

ππνινγίδεηε. Απφ ην 2012 ην Δπηκειεηήξην... Γηαηί δελ απαληάηε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρνπλ γίλεη ζπλαληήζεηο, θ. Λίθν, γηαηί ην ιέηε απηφ; 

ΣΡΑΣΗ: Θακία ζπλάληεζε! 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη εδψ κέζα φηαλ ήζαζηαλ Γηνίθεζε έρνπλ γίλεη πεληαθφζηεο 

ζπλαληήζεηο γηα ηα βπξζνδεςεία. Γελ είλαη φκσο ην Αλάπηπμεο κφλν. Δίλαη ηνπ 

ΞΔΣΥΓΔ, μέξεηε πνιχ θαιά φηη είλαη ηνπ ΞΔΘΑ, είλαη άιιεο δηαδηθαζίεο. Δίλαη 

ν Διαηψλαο.  
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ΣΡΑΣΗ: ...πνπ θιέβαλε κε ηελ αλνρή ζαο, δαλεηδφληνπζαλ κε 0,1% θαη 

δαλείδαλε κε 10%;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: θ. Πηξαηή, δελ έρεηε ην ιφγν, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ! 

Πηακαηήζηε. πάξρνπλ θη άιινη άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα ξσηήζνπλ.  

ΣΡΑΣΗ: Γελ κπνξείηε λα κνπ αθαηξέζεηε ην ιφγν... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ζαο είπακε λα θάλνπκε ζπλάληεζε καδί.  

ΣΡΑΣΗ: Απφ ην 2012 πεξηκέλνπκε απάληεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ζέιεηε ζπλάληεζε; Ξνιχ θαιά. Ρα είπαηε; Ξνιχ σξαία. 

ΣΡΑΣΗ: Θαηεβαίλεη ην ξεχκα. Απηή ηε βδνκάδα ζε δχν ζπλαδέιθνπο κνπ 

θαηεβαίλεη ην ξεχκα! 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε ιχζε ή γηα λα ηα πείηε ηψξα; Θέιεηε ιχζε ή λα ηα πείηε; 

Ρνπιάρηζηνλ κηιήζηε είπα κε ην Γεληθφ, πξέπεη ινηπφλ λα κηιήζεηε. Δ, πείηε ηα. 

Ρνλ έρνπκε θαιέζεη γηα άιιν ζέκα. Ππγγλψκε, ηνλ έρνπκε θαιέζεη γηα ηα 

βπξζνδεςεία; Ακα ηνλ είρακε θαιέζεη γηα ηα βπξζνδεςεία, ζπγγλψκε, έθαλα 

ιάζνο ζηελ πξφζθιεζε.  

ΣΡΑΣΗ: Ρα πξάγκαηα είλαη πνιχ ζνβαξά, είλαη πνιχ πην ζνβαξά  απ' απηά 

πνπ ζα αθνχζνπκε απφ δπν αλζξψπνπο ηψξα. Θαη ήξζαηε εδψ πέξα πνπ έρεη 

αθαληζηεί ε βηνηερλία. Γελ ππάξρεη βηνηερλία. Ξαξαθαιψ κηα ζπλάληεζε, κέζσ 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θιείζηε ηελ κπαο θαη γίλεη θάηη. Θάπνηνη άλζξσπνη ράλνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λίθν, εηπακε λα κηιήζεηε εδψ, λα κηιήζεηε ζην γξαθείν θαη λα 

θιείζεηε θαη ηηο ζπλαληήζεηο θαη φια.  

 Ινηπφλ, λα κηιήζεη θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο.  

ΚΟΚΚΟΡΗ: Φίιεο θαη θίινη, θαηαξρήλ επραξηζηψ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα είκαζηε ζήκεξα 
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αλάκεζά ζαο. Ξξφζεζή καο, ζέινληαο λα δηεξκελεχζσ θαη ηνπο άιινπο ηνπ 

πάλει, θαηαξρήλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη φπσο πάσ απφ 'δσ ηεο 

Γηνηθήηξηαο ηνπ ΝΑΔΔ, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΗΘΑ, είλαη 

κπξνζηά ζε θάπνηα λέα δεδνκέλα, είκαζηε πην αλαιπηηθνί, πην ζπγθεθξηκέλνη κε 

ζθνπφ λα ζαο ζηεξίμνπκε ζ' απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν, ζ' απηή ηε δχζθνιε 

ρξνληθή ζηηγκή. Γελ ήξζακε γηα αληηπαξάζεζε. Ζξζακε γηα ελεκέξσζε. Απηφ 

είλαη ην πξψην. 

 Ρν δεχηεξν, μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη ε ρψξα είλαη ζε κηα πξσηφγλσξε 

νηθνλνκηθή θξίζε. Κε απηά ηα δεδνκέλα έρνπκε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία 

πνιηηηθήο. Δάλ ππάξρνπλ θη άιινπ είδνπο πνιηηηθέο, ζέινληαο έηζη θαιφπηζηα θαη 

θαινπξναίξεηα λα πσ ζηνλ θίιν κνπ ηνλ θ. Κειά πνπ είπε απηά πνπ ιέκε λα 

γίλνπλ πξάμε, δελ μέξσ ηη έρεη θάλεη ηφζα ρξφληα ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, αιιά ν 

νκηιψλ δελ ζπκκεηείρε. Ζηαλ έλαο απφ ζαο, ζε κηα ζέζε γξακκαηέα είκαη. 

Κήπσο φινη καο, ε θαζεκηά θαη ν θαζέλαο απφ ζαο, δελ πςψζακε ηνλ αλάινγν 

ηφλν θσλήο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε εθείλα ηα αλαρψκαηα λα κελ θηάζνπκε 

εδψ ζήκεξα πνπ θηάζακε; Δκείο δελ θαζήζακε κε ζηαπξσκέλα ρέξηα. 

Αγσληζηήθακε, παιεχνπκε θαζεκεξηλά θαη πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε φ,ηη ην 

θαιχηεξν κε βάζε ηηο δπλάκεηο πνπ έρνπκε. Δλα πξάγκα δελ έρνπκε. Λα 

έξζνπκε λα αληηδηθήζνπκε. Ξνηνο ν ιφγνο λα 'ξζνχκε εδψ ζήκεξα; Ζξζακε 

ινηπφλ λα είκαζηε ρξήζηκνη θαη σθέιηκνη.  

 Σαίξνκαη γηαηί μέξσ θαη κέζα απφ ην ζπίηη κνπ θαη ε γπλαίθα κνπ είλαη 

έκπνξνο, ηε δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ πεξλάεη θάζε κηα επηρείξεζε θαη 

εηδηθφηεξα ν παξαγσγηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, έλαλ ηνκέα ηνλ νπνίν ηνλ έρεη 

αλάγθε ε παηξίδα, έρεη αλάγθε ηε δηεχξπλζε ηεο βάζεο ηεο παξαγσγηθήο, γηα 

λα κπνξέζνπκε λα μεθχγνπκε απφ ηελ θξίζε. Δκείο πήξακε ην κήλπκα ηεο 

επνρήο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο ήηαλ πεληρξά. Καδί κε 

ηνπο δηνηθεηέο ησλ Ρακείσλ ζην ρψξν καο φζεο θνξέο εξρφκαζηε ζε επαθή κε 
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δηάθνξα μέλα φξγαλα πηέδακε ζε θάζε θαηεχζπλζε, πξνβάιινληαο θάπνηα 

αλάινγα επηρεηξήκαηα φηη πξέπεη λα γίλεη θάηη ην δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ 

ίζρπε ζην παξειζφλ.  

 Νηαλ έγηλε ε πξνεγνχκελε ξχζκηζε ήηαλ δηαθνξεηηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ 

θαη ην θνηλσληθφ θαη ην δηαπξαγκαηεπηηθφ πεξηβάιινλ. Πήκεξα κε δηαθνξεηηθά 

δεδνκέλα αζθήζακε πηέζεηο γηα λα αληαπνθξηζνχκε ζην δηθφ ζαο αίηεκα. 

Αθνπγα ινηπφλ θαζεκεξηλά νη δφζεηο παξαπάλσ, αλ δελ γίλνπλ 100 δφζεηο δελ 

κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε. Θη εκείο βαζηιηθφηεξνη ηνπ βαζηιηά ιέγακε δελ 

είλαη κφλνλ νη δφζεηο. Ξξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη άιινη παξάκεηξνη. Θαη, 

πξάγκαηη, πηζηεχσ φηη θαηαιήμακε κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ζε κία ξχζκηζε κε 

πξσηνπνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Θαη ιέσ πξσηνπνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά γηαηί δελ 

πεξηιακβάλεη κφλν δφζεηο 72 ή 100, αιιά αληηκεησπίδεη ζθαηξηθά ην φιν δήηεκα 

ηεο αληηκεηψπηζεο. Δίλαη πην επλντθή απφ ηελ πξνεγνχκελε. Γηαηί; Γηαηί έρεη 

κηθξφηεξν πνζφ δφζεο 50 επξψ. Γηαηί νη δφζεηο πέξαλ ηνπ φηη είλαη κέρξη 72 ή 

100, έρνπκε θη έλα κηθξφηεξν επηηφθην 4,56% απφ 8,05% πνπ ήηαλ ε 

πξνεγνχκελε. Δίλαη πην δίθαηε, γηαηί απηνί πνπ είζαζηε κέζα, φπσο ήηαλ θαη ν 

Αληηπξφεδξνο πνπ άθνπζα πξνεγνπκέλσο, κνπ ιέεη εγψ ηθαλνπνηψ ηελ 

πξνεγνχκελε αιιά κε ηθαλνπνηεί θαη ην γεγνλφο φηη κπνξψ λα ηχρσ κέζα ζηε 

ζεκεξηλή δπζθνιία θαη κηα επηπιένλ έθπησζε 20%. Δηζη δελ είλαη, Ξξφεδξε; 

Δζησ κηα κηθξή επηβξάβεπζε. Ζηαλ κηα αλαγλψξηζε εηιηθξίλεηαο. Αληαπφθξηζε 

ζηα δεδνκέλα ηεο πνιηηείαο, θάηη πνπ κέρξη ζήκεξα δελ γίλνληαλ. Γελ είρε γίλεη. 

Θαη απηφ πηζηεχσ φηη είλαη πην δίθαην απ' φ,ηη πξσηχηεξα. Δίλαη πην επέιηθηε, 

γηαηί κε κία απιή αίηεζε ππάγεζαη, ελψ πην κπξνζηά ήζειε έλα ζσξφ 

δηθαηνινγεηηθά. Θαη δηαηεξείζαη πην εχθνια ζην ζχζηεκα κε κηθξφηεξε 

πξνζαχμεζε ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, δηφηη ζε 100 θαη φρη 15. 

 Απφ 'θεη θαη πέξα, επεηδή είδα θαη ιίγν έληαζε, πξέπεη λα ζαο πσ φηη εκείο 

ζην δηθφ καο ρψξν, ζηνλ δηθφ καο ηνκέα, θάλακε ζεκειηαθέο αιιαγέο. 
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Θεκειηαθέο αιιαγέο ζ' απηά ηα δπφκηζη ρξφληα θαη γηα πξψηε θνξά κάζακε 

πφζνη είλαη νη ζπληαμηνχρνη ηεο ρψξαο. Ξφζν είλαη ην πνζφ ηεο εηήζηαο 

ζχληαμεο. Ξφζνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπληάμεσλ. Θαη μέξεηε γηαηί ην ιέσ απηφ; 

Απηά κελ ηα βιέπνπκε λνχκεξα ςπρξά. Δκείο ζέινπκε ηα λνχκεξα λα ηα 

ζέζνπκε ζηελ ππεξεζία ηνπ αλζξψπνπ, αιιά πξέπεη λα ηα γλσξίδεηο. Λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεηο σο εξγαιεία πνιηηηθήο γηα λα κπνξέζεηο λα θάλεηο ζηνρεπκέλεο 

πνιηηηθέο. Γηα λα κπνξέζεηο λα δψζεηο ζπληάμεηο εθεί πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξε 

αλάγθε ή επηδφκαηα ζ' απηνχο πνπ είλαη πξαγκαηηθά αδχλακνη θαη φρη λα 

δίλνπκε δεμηά θαη αξηζηεξά ζαλ λα ιεηηνπξγεί ην πηζάξη ησλ Γαλατδσλ, λα βάδεη 

ην θξάηνο ιεθηά γηα ηελ Ξξφλνηα θαη λα ηα παίξλεη άηνκν σο πξνλνηαθφ επίδνκα 

ηπθιφηεηαο θαη ζην ρσξηφ φινη λα θσλάδνπλ φηη παίδεη ηάβιη ζην θαθελείν ή 

έρεη δίπισκα νδήγεζεο ηαμί. (παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλάδειθνη... ζπλάδειθνη...  

ΚΟΚΚΟΡΗ: Αθνχζηε ινηπφλ, αγαπεηνί θίινη θαη αγαπεηέο θίιεο, αθνχζηε λα 

ζαο πσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππγγλψκε, θ. Γεληθέ. Κεηά έρνπκε απαίηεζε λα έξρνληαη νη 

γεληθνί γξακκαηείο εδψ ή νη ππνπξγνί θαη ιέηε ειάηε ζην Δπηκειεηήξην. Ξψο λα 

έξζνπλ εδψ φηαλ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα δηάινγν; Ζξζαλ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Κεηά ζα θάλνπκε ηνπνζεηήζεηο θαη εξσηήζεηο 

ζπγθεθξηκέλα, ηεθκεξησκέλα. Ρψξα, ην λα ιέκε εκείο κεηαμχ καο πνιιέο, ηα 

κεηαθέξνπλ ηα θαλάιηα, ηα κεηαθέξνπλ φινη. Κε ιέκε ηα ίδηα θαη ηα ίδηα. Δδψ 

είλαη νπζηαζηηθή δνπιεηά, λα βειηησζεί θάπνπ. (παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Ινηπφλ, πξνρσξάκε θ. Γεληθέ.  

ΚΟΚΚΟΡΗ: Ξξφεδξε, ινηπφλ, φια έρνπλ δνπιεηά. Θαη έρεη δνπιεηά γηαηί έλα 

θξάηνο αλ έρεη ιεθηά ζα θάλεη άιιε πνιηηηθή. Θαη απηή ηε ζηηγκή πξέπεη λα 

θάλνπκε απνινγηζκφ. Δζείο, πνηνο απφ ζαο ζην ζπίηη ηνπ ζήκεξα κπνξεί λα 

πιεξψζεη ελνίθην αλ δελ έρεη κηζζφ; Ξνηνο κπνξεί λα ζηείιεη ηε γπλαίθα ηνπ λα 
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πάεη ζην ζνχπεξ κάξθεη γηα λα ςσλίζεη αλ δελ έρεη ρξήκαηα; Ξψο ινηπφλ ην 

θξάηνο ζέιεηε λα είλαη ζπλεπέο, πψο ζέιεηε ην θξάηνο λα θάλεη πνιχ θαιχηεξεο 

ξπζκίζεηο εάλ ην θξάηνο δελ θάλεη φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο, φιεο εθείλεο ηηο 

θηλήζεηο πνπ λα εκπλέεη αίζζεκα δηθαηνζχλεο.  

 Δπεηδή φκσο, θίιεο θαη θίινη, ε δηθή καο ε θαζεκεξηλφηεηα ηαπηίδεηαη κε 

ηε δηθή ζαο θαη ε θαζεκεξηλφηεηα, κε γειάο θαζφινπ, ε θαζεκεξηλφηεηα ε δηθηά 

κνπ δελ απέρεη πνιχ απφ ηε δηθή ζνπ, νχηε απφ πιεπξάο ρξφλνπ εξγαζίαο, 

εξγαηηθφηεηαο, νχηε απφ πιεπξάο ελζήκσλ. Απφ 'θεη θαη πέξα, εάλ λνκίδεηε 

εζείο φηη φια ηα δάρηπια είλαη ίδηα, λα πάξνπκε έλα καραίξη λα ηα θφςνπκε. Ζ 

δσή, πξέπεη έλα θξάηνο λα καο δίλεη ίζεο επθαηξίεο. Λα είλαη δίθαην. Λα βάδεη 

ηνπο θαλφλεο. Θαη κέζα  ζ' απηνχο ηνπο θαλφλεο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, ηεο 

δηθαηνζχλεο, λα αλαπηπρζνχκε φινη. Γηαηί ην λα ιέκε ιφγηα είλαη πνιχ εχθνιν. 

Πε επίπεδν έξγσλ ηη γίλεηαη. 

 Δγψ ινηπφλ ζα θιείζσ γηαηί βιέπσ φηη ππάξρεη κηα επηζεηηθφηεηα, 

Ξξφεδξε, ηελ νπνία εηιηθξηλά δελ ηελ... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη, είλαη βηνηέρλεο, θ. Γεληθέ. Δίλαη βηνηέρλεο θαη πξαγκαηηθά, ζαο 

ηηκά πνπ είζαζηε ζήκεξα εδψ, φπσο θαη νη ίδηνη νη βηνηέρλεο θαη είραηε θαη ην 

ζάξξνο θαη ην μέξαηε ηη ζα αληηκεησπίζεηε.  

ΚΟΚΚΟΡΗ: Ξξφεδξε, εγψ έρσ πάληα ην ζάξξνο, πάσ απφ θαθελείν ζε 

θαθελείν. Θνηηάδσ ηνπο πνιίηεο ζηα κάηηα, δελ θνβάκαη θαλέλαλ, ηνπο 

αληηκεησπίδσ κε ζάξξνο θαη κε παιηθαξηά. Γελ ρξσζηάκε ινηπφλ ζε θαλέλαλ, 

ζσζηά; Καο ηηκήζαλε θάπνηνη πνιίηεο θαη είκαζηε ζε κηα ζέζε θαη επηρεηξνχκε 

λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο θαη λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο πνιίηεο θαηά ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ρν λα εξγαδφκαζηε κε εηιηθξίλεηα θαη κε θαζαξφηεηα 

κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ λα κελ απνινγνχκαζηε γηα ην ηίπνηα θαη λα δερφκαζηε 

ηελ νπνηαδήπνηε επίζεζε, ε απφζηαζε είλαη κεγάιε. 
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 Ινηπφλ, Ξξφεδξε, γηα λα θιείλνπκε ην ζέκα ηεο ξχζκηζεο, εκείο 

πηζηεχνπκε ζηνλ ηνκέα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ΗΘΑ, ΝΑΔΔ, ΝΓΑ, ΔΡΑΚ 

ΚΚΔ, εδψ βέβαηα θπξηαξρεί ην ΗΘΑ θαη ν ΝΑΔΔ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, φηη θάλακε κία ξχζκηζε πνπ έρεη δηαθνξεηηθά, 

μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά, πην επλντθά, πην επέιηθηα, πην δίθαηα απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο ξπζκίζεηο. Θαη κέζα ζ' απηά ηα πιαίζηα θαη ζ' απηά ηα δεδνκέλα 

ηπξαλληφκαζηε θαζεκεξηλά  κε ηνπο αξηζκνχο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

εμππεξεηήζνπκε ηελ θάζε κηα θαη ηνλ θάζε έλα απφ ζαο θαηά ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν κε βάζε ηηο δηθέο καο δπλάκεηο λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο δηθέο ζαο 

απαηηήζεηο. 

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γεληθέ.  

 Θαηαξρήλ εδψ είλαη θαζαξά ε θαξδηά ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο, νη 

βηνηέρλεο. Δδψ είλαη άλζξσπνη πνπ κνρζνχλ πξαγκαηηθά θαη αγσλίδνληαη θαη 

είλαη ηηκή γηα ζαο θαη ελψ μέξαηε ηη ζα αληηκεησπίζεηε θαη μέξαηε ηελ αληίδξαζε 

ηνπ θφζκνπ πνπ είζαζηε ζήκεξα εδψ. Θαη ζηνλ θ. Γηνηθεηή ηνπ ΗΘΑ θαη ζηελ θα 

Γηνηθήηξηα ηνπ ΝΑΔΔ θαη ζηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο θαη ηνπο επραξηζηνχκε 

πάξα πνιχ γηαηί πξαγκαηηθά ζέινπλ θη απηνί, θη απηνί βηψλνπλ φια ηα 

πξνβιήκαηά ζαο ηφζα ρξφληα θαη ηα αθνχλε απφ πνιινχο θνξείο θαη απφ ηνπο 

ίδηνπο θαη είλαη εδψ ζε ζαο, ζηελ θαξδηά ηεο βηνηερλίαο λα ζαο αθνχζνπλ, λα 

αθνχζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζαο θαη λα ζαο απαληήζνπλ φπνπ κπνξνχλ θαη 

φπνπ έρνπλ δπλαηφηεηα λα ζαο δψζνπλ ιχζεηο.  

 Θα ήζεια ηψξα ηνλ θ. Ονβέξην Πππξφπνπιν, θαη ηνλ επραξηζηνχκε πάξα 

πνιχ πνπ είλαη εδψ, ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΗΘΑ, λα έρεη ην ιφγν.  

 Δπραξηζηνχκε θαη ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ Ξεηξαηά, ηνλ 

θ. Πηακαηνγηάλλε, πνπ ήηαλ καδί καο.  
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ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ: Θπξίεο θαη θχξηνη, ζα είκαη αξθεηά ζχληνκνο θαη ζα 

πξνζπαζήζσ λα είκαη πάξα πνιχ ζαθήο θαη ειπίδσ θαη ρξήζηκνο.  

 Λα θάλσ κηα αξρηθή έθθιεζε. Παο παξαθαιψ πνιχ λα - μέξσ πφζν 

θνξηηζκέλνη είζαζηε θαη δηθαηνινγψ αλ ζέιεηε θαη ηελ αλζξψπηλε θφξηηζε ε 

νπνία ππάξρεη κε αλζξψπνπο νη νπνίνη αγσλίδνληαη λα ζηαζνχλ ζηα πφδηα ηνπο. 

Αιιά κε λνκίδεηε φηη είζηε κφλνλ εζείο έηζη. Νιε ε ρψξα είλαη έηζη. Νη ψξεο πνπ 

πεξλάκε είλαη δχζθνιεο γηα φινπο καο θαη γηα λα κπνξέζνπκε λα ηα βγάινπκε 

πέξα πξέπεη λα κπνξέζνπκε ηνπιάρηζηνλ λα ζπλελλνεζνχκε κεηαμχ καο.  

 Πε ζρέζε κε ηε ξχζκηζε. Διπίδσ φηη ζην αθξναηήξην εδψ ππάξρνπλ 

ζίγνπξα, φινη είλαη ελδηαθεξφκελνη αιιά εάλ ππάξρνπλ ινγηζηηθά γξαθεία ή αλ 

ππάξρνπλ εθπξφζσπνη επηρεηξήζεσλ είλαη ζηελ θαξδηά ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 Ρη πξνβιέπεη ε λέα ξχζκηζε. Ζ λέα ξχζκηζε ζε θάζε πεξίπησζε δελ 

απαιιάζζεη απφ ην ρξένο φισλ καο φηαλ απαζρνινχκε εξγαδφκελνπο λα 

πιεξψλνπκε ηηο ηξέρνπζεο κεληαίεο εηζθνξέο. Ξξνζέμηε, αθνχηε λα δείηε. Δγψ 

ζα ζαο πσ, δελ ζα ζηαζψ ζην πξφβιεκα, κε φπνηεο δπλαηφηεηεο έρνπκε λα 

ιχζνπκε ην πξφβιεκα. Ζ ρψξα θαη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα λα δίλεη ζπληάμεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Δίλαη ινγηθφ λα δηεθδηθνχλ 

νη άλζξσπνη. Λα δίλεη παξνρέο πγείαο ζε είδνο θαη ζε ρξήκα, γηαηί φηαλ δνπιεχεη 

θάπνηνο κηα επηρείξεζε, ηελ ίδηα ψξα απφ ην δηθαίσκα απηφ αληιεί πφξνπο 

επεηδή ν ίδηνο θαηαζέηεη ηηο εηζθνξέο ηνπ κέζσ ηνπ εξγνδφηε ηνπ θαη αλ πάζεη 

θάηη ν άλζξσπνο, ρηχπα μχιν, πάεη ζην λνζνθνκείν, πάεη ζην γηαηξφ. Αξα, ζέισ 

λα θαηαιάβεηε φηη άιιν ηξφπν λα βξνχκε εκείο ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

πιεξψλνπκε ζπληάμεηο θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε δελ έρνπκε, έηζη; Ξαιαηφηεξα 

είρακε θάπνηνπο ηξφπνπο, δαλεηδφκελνη. Απηνί ηειεηψζαλε.  

 Παο παξαθαιψ ηψξα, κελ αξρίδεηε "ηα απνζεκαηηθά". Μέξσ ηψξα δπν 

ηξεηο επηρεηξεκαηνινγίεο, λα πνχκε ζην ηέινο γη' απηή ηελ πνιηηηθή 
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αληηπαξάζεζε ηψξα; Δληάμεη... Πσπάζηε ξε παηδηά, ζνβαξά είλαη, ζην ηέινο λα 

ηα πνχκε;  

 Αξα, λα εμεγεζνχκε. Θάληε ηα θνπκάληα ζαο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα κελ 

πιεξψλνληαη ηξέρνπζεο κεληαίεο εηζθνξέο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ 

αλαζθάιηζηνη θαη καχξε εξγαζία. Μέξσ πνχ ππάξρεη αλαζθάιηζηε εξγαζία, 

μέξσ πνχ ππάξρεη καχξε, μέξσ γηαηί ππάξρεη, μέξσ πφζε ππάξρεη. Γελ είλαη 

δπλαηφλ, παηδηά, λα γίλεη απηφ. Θα θνηηάμσ λα βειηησζνχκε. Πηγά ζηγά, κε 

ηξφπν; Λα θιείζνπκε ηα κάηηα; Νια απηά ηα θάλνπκε. Κε λνκίδεηε φηη εγψ 

ζηέιλσ φπνπ κνπ θάλνπλ θαηαγγειίεο, κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε φηη 

ππάξρεη καχξε εξγαζία, ζηέιλσ ηνλ έιεγρν. Μέξσ φηη γηαηί άκα ηνλ ζηείισ ζα 

θιείζεη ε επηρείξεζε. Πηξαβά κάηηα θάλνπκε ινηπφλ. Δλα ζεκείν είλαη απηφ. 

 Γεχηεξν ζεκείν. Ζ ξχζκηζε απηή απεπζχλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο 

νθεηιεηψλ, πνπ αθνξνχλ ην ζπλάθη ην δηθφ καο εδψ. Ρνπο κηθξνχο νθεηιέηεο 

πνπ έρνπλ θχξηα νθεηιή κέρξη 15.000 επξψ θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο νθεηιέηεο 

πνπ έρνπλ νθεηιή κέρξη 1 εθαηνκκχξην επξψ. Αθνξά θαη παξαπάλσ, ζα πσ ζην 

ηέινο γηα ηνπο παξαπάλσ. 15.000 επξψ θχξηα νθεηιή. Κπνξεί θάπνηνο λα 

νθείιεη ζε έλα αζθαιηζηηθφ ηακείν 20.000 επξψ, ζην ΗΘΑ. Αιιά αλ πάξεη ηνλ 

πίλαθα νθεηιψλ ζα δεη θχξηα νθεηιή θαη πξφζζεηα ηέιε. Αλ ε θχξηα νθεηιή ηνπ 

είλαη 14.999 ππάγεηαη ζηελ ξχζκηζε ησλ 100 δφζεσλ θαη ηα πξφζζεηα ηέιε 

κεηψλνληαη 20% θαη αζξνίδνληαη αιιά επεηδή είλαη ε θχξηα νθεηιή θάησ απφ 

15.000 πάεη ζηηο 100. Θαη ηη θάλεη ινηπφλ; Γίλεη ειάρηζηε δφζε 50 γηα 100 

δφζεηο. Γειαδή αλ είλαη 15.000 επξψ δίλεη 150 επξψ ην κήλα. Αλ είλαη 7.500 

επξψ δίλεη 75 επξψ ην κήλα. Αλ ππάξρνπλ 3.000 επξψ δίλεη 50 επξψ ην κήλα. 

Απηφο είλαη ν θαλφλαο γηα ηε κηθξή ξχζκηζε.  

 Ξεο έλα κήλα φηη δελ κπνξέζεη λα δψζεη ηα 150 επξψ. Κπνξεί λα ην 

ξπζκίζνπκε λα ην δψζεη ηνλ επφκελν κήλα ή ηνλ κεζεπφκελν. Κπνξεί λα 

ππάξρεη έλαο δεχηεξνο κήλαο. Θαη ηνλ δεχηεξν κήλα κπνξεί λα ηνλ ξπζκίζνπκε.  
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 Αο πάκε ινηπφλ ζ' απηνχο πνπ δελ είλαη 15.000 επξψ, είλαη 500.000 επξψ 

θαη...  

ΜΔΛΟ Γ..: Λα πάκε ιίγν ελδηάκεζα απφ ην 15 ζην 500; 

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ: Γελ ππάξρεη. Δγψ ζαο ιέσ ηη ιέεη ν λφκνο. Λα ηνλ αιιάμνπκε 

απνθιείεηαη. Παο ιέσ ηη ηζρχεη αχξην ην πξσί, αχξην ην πξσί ηη θάλνπκε. Ρν 

παξαθάησ έρεη ν ζεφο είλαη, εληάμεη; Ινηπφλ, έρεη ινηπφλ 500.000  επξψ θαη απφ 

απηά είλαη 400.000 επξψ ε θχξηα νθεηιή θαη 100.000 πξφζζεηα ηέιε. Ρα 

100.000 αλ κπνχκε ζηηο 72 δφζεηο γίλνληαη 80.000, κείνλ ην 20%. Αζξνίδνπκε 

ηηο 400 ζηηο 80, ηηο δηαηξνχκε δηα ηνπ 72 θαη πιεξψλνπκε θάζε κήλα. Θάλσ 

αίηεζε, ηελ ίδηα κέξα πνπ θάλσ αίηεζε...  

ΜΔΛΟ Γ..: Ρν 4,5% πνχ παίδεη ξφιν; 

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ: Ρν 4,5% παίδεη ζηα πξφζζεηα ηέιε. Ρν 4,5% αθνξά αληί γηα 

παιηφηεξα ε ζπλνιηθή νθεηιή ήηαλ 8,25% ηψξα είλαη 4,65%. 4,65%. Οε παηδηά, 

απηφ είλαη, εγψ ζαο ιέσ ηη ιέεη ν λφκνο. Αλ είλαη ζσζηφο ή φρη, λα έξζσ θη εγψ 

λα ηνπ θάλσ θξηηηθή. Ρψξα αθήζηε λα θαηαιάβεη ν θφζκνο πνην είλαη αχξην πνπ 

ηνλ δεζκεχεη ν λφκνο. Δγψ ζπκθσλψ καδί ζαο, λφκνο είλαη ην δίθην ηνπ εξγάηε, 

αιιά είλαη γηα ην κέιινλ απηφ. Αχξην ην πξσί είλαη ηνπ δηθαζηή ην δίθαην. Νζν 

θαη λα κελ καο αξέζεη. 

 Αξα, ινηπφλ, νη 480.000 δηαηξνχληαη δηα 72, βγαίλεη ε δφζε. πάξρεη, 

θαηαβάιινπκε ηξέρνπζεο ζπλ ηε δφζε. Κεο ζην 12κελν έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 

αλ θάπνηα ζηηγκή δελ κπνξνχκε λα ην ξπζκίζνπκε. Λα ην δηεπθνιχλνπκε. Θαη 

κε λνκίδεηε θαη νη ππεξεζίεο νη δηθέο καο έρνπκε ην λφκν αιιά έρνπκε κπξνζηά 

καο αλζξψπνπο πνπ κεηξάκε θαη ηε ζπλέπεηά ηνπο. Γελ είκαζηε αλειαζηηθνί. 

Αιιά φκσο πξέπεη λα μέξνπκε κε πνηνλ ζπκθσλνχκε θαη αλ ζπκθσλνχκε ηη 

ζπκθσλνχκε θαη αλ ζπκθσλνχκε φηη ηεξνχκε ηελ ζπκθσλία θαη νη δχν. Αξα, 

ινηπφλ, δηεπθνιχλζεηο άηππεο ζα θάλνπκε. Αιιά γηα λα θάλνπκε πξέπεη λα 
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θεξδίζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ν έλαο ηνπ άιινπ. Παο ην ιέσ γηα ρξήζε ζηελ 

πνξεία.  

 Ρξίην ζεκείν. Δρνπκε κηα νθεηιή πνπ μεπεξλάεη ην 1 εθαηνκκχξην επξψ 

θαη είλαη 1.020.000 επξψ. Ρη θάλνπκε; Δρνπκε ηε δπλαηφηεηα είηε λα 

πιεξψζνπκε ηηο 20.000 ή έρνπκε αθφκα ηε δπλαηφηεηα λα βξνχκε θη άιινπο 

ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ ην 1 εθαηνκκχξην επξψ λα κπεη ζε 72.000 δφζεηο ρσξίο 

θαλέλα πξφβιεκα. Νια απηά πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ην λφκν αιιά κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ λφκνπ έρνπκε θάλεη θη εκείο ηα θνπκάληα καο, ηα νπνία ηα 

πεξηγξάθνπκε ζε γεληθέο γξακκέο ζηηο θαλνληζηηθέο καο απνθάζεηο, αιιά κεξηθά 

φκσο ιέκε θαη πξνθνξηθά ζηα ζηειέρε καο, πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε ηξφπνπο 

κέγηζηεο εμππεξέηεζεο ηνπ νθεηιέηε. Αξα, νη νθεηιέηεο πνπ ρξσζηνχλ 500, 

600, 1 εθαηνκκχξην επξψ, ζα πάλε νη ίδηνη πξνζσπηθά καδί κε ην ινγηζηή ηνπο 

ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο. Θα ηνπ παξνπζηάζνπλ ην 

πξφβιεκα, ζα ηνπ πνπλ ηνλ πφλν ηνπο, ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ζα 

επηρεηξήζνπλ λα δψζνπλ λα θαηαιάβεη ε ππεξεζία ηηο δπλαηφηεηεο θαη λα ηνπο 

αληηκεησπίζεη θαη λα ηνπο πεη πνηεο δπλαηφηεηεο έρνπκε ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ 

λα εμππεξεηεζνχλ.  

 Λα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα. Ρν παξάζπξν απηφ επθαηξίαο ηειεηψλεη ζηηο 

31 Καξηίνπ 2015, εκέξα Γεπηέξα, απφ ηελ εκέξα Ρξίηε 1 Απξηιίνπ ηνπ '15 δελ 

ηζρχεη απηά πνπ ιέκε. Ηζρχεη ε πάγηα ξχζκηζε θαη είλαη αξρή. Κέρξη ηφηε ηζρχεη 

απηφ. Αλ πνχκε ινηπφλ φηη ππάξρεη έλαο νθεηιέηεο πνπ θαηαβάιιεη ηηο 

ηξέρνπζεο εηζθνξέο ηνπ, θάλεη αίηεζε λα εληαρζεί ζηε ξχζκηζε θαη ιέεη, θνίηαμε 

λα δεηο θάηη, εγψ απηφ ην κήλα νη 20.000 επξψ πνπ κνπ αληηζηνηρνχλ δελ ηηο 

έρσ. Αξα, ινηπφλ, θάλσ αίηεζε ζήκεξα, άξα ζα κπσ ζηε ξχζκηζε ηνλ επφκελν 

κήλα γηαηί απηφ ην κήλα δελ έρσ. Δθεί είλαη ζηε δπλεηηθή επρέξεηα ηε δηθή καο, 

δελ είκαζηε ηππηθά θαιπκκέλνη, δελ είκαζηε, φκσο ζα ην δνχκε πψο ζα ην 

αληηκεησπίζνπκε, αξθεί λα επηθνηλσλήζνπκε ζσζηά θαη λα θεξδίζνπκε, λα 
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ππάξρεη κεηαμχ καο αμηνπηζηία θαη κπέζα. Ινηπφλ, πνιχ θαιά, πφηε κπνξείο; Ρνλ 

επφκελν κήλα. Ρνλ επφκελν κήλα. Γελ θηλνχκε αλαγθαζηηθά κέηξα κέρξη ηνλ 

επφκελν κήλα, δελ ζνπ κπινθάξσ ηνπο ινγαξηαζκνχο, δελ θάλνπκε απηφ, 

ελδερφκελα ην κφλν πνπ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε λνκηθά γηαηί δελ 

επηηξέπεηαη, λα ζνπ δψζνπκε θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. Γπζηπρψο, ν λφκνο 

είλαη ζαθήο γηα λα ζνπ δψζσ ην ραξηί ηεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πξέπεη 

λα έρεηο θάλεη ξχζκηζε. Αλ δελ ηε ζέιεηο θαη δελ ηελ ρξεηάδεζαη κέρξη ηνλ 

επφκελν κήλα θάλεηο ππνκνλή, κπνξνχκε θη εκείο λα θξαηήζνπκε ζε 

εθθξεκφηεηα γηα 15-20 κέξεο απηφ ην ζέκα. Ρέηνηα πξάγκαηα ζα θάλνπκε. 

Δλδερνκέλσο ζα κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη άιια ηα νπνία ζπλδηαιεγφκελνη κε 

ηηο ππεξεζίεο καο ζα δείηε.  

 Θέισ λα θιείζσ. Θέισ λα ζαο παξαθαιέζσ παηξηψηεο γηα ην εμήο: ε 

πεξίνδνο πνπ πεξλάκε είλαη θξίζηκε, καγηθέο ιχζεηο δελ ππάξρνπλ, θάπνηνη πνπ 

καο δάλεηδαλ ζην παξειζφλ δελ καο δαλείδνπλ ζήκεξα. Αξα, ινηπφλ, φ,ηη 

θάλνπκε κφλνη καο. Ν,ηη θάλνπκε κφλνη καο ζην ζπίηη καο, φ,ηη θάλνπκε κφλνη 

καο ζηελ επηρείξεζή καο, φ,ηη θάλνπκε κφλνη καο ζπλεξγαδφκελνη ζηηο δεκφζηεο 

αξρέο, φ,ηη θάλνπκε κφλνη καο ζηε ρψξα. Αληί λα πεηξνβνιηφκαζηε κεηαμχ καο 

αο ζπλελλνεζνχκε. Αο ζπλελλνεζνχκε. Αλ ράζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ζπλελλφεζεο 

θαη επηθνηλσλίαο δελ ζα θάλνπκε ηίπνηα. Θα βγνχκε φινη ρακέλνη. Θαη επεηδή 

άθνπζα πξάγκαηα πνπ είλαη ζε πεδίν πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο ηα 

αληηπαξέξρνκαη. Γελ ήξζακε λα κηιήζνπκε εδψ πέξα νχηε γηα νκφινγα, νχηε 

γηα... Αθήζηε ην απηφ. Θέιεηε άιιε ψξα ηδηαηηέξσο θαη θηιηθά ζηνλ θαθέ λα ηα 

πνχκε. Δδψ αο ηα αθήζνπκε ζηελ κπάληα. Θαη ζέισ λα θιείζσ αηζηφδνμα. 

 Ζ θακπή πνπ πεξλάκε είλαη δχζθνιε. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε φκσο λα 

κελ ηα θαηαθέξνπκε. Θαη βεβαίσο φιε απηή ε δνθηκαζία ζα καο νδεγήζεη ζε πην 

παξαγσγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Θα εληζρχζεη ηελ φιε παξαγσγηθφηεηα, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία ελδερφκελα ζηξεβιψλνληαλ θαη πνδεγεηνχληαλ 
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απφ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηηο νπνίεο εκείο παξαβιέπακε. Ρα πξάγκαηα δελ 

ζα εμειηρζνχλ ρεηξφηεξα γηα ηε ρψξα θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο. Κφλν πνπ 

λνκίδσ φηη πην πνιχ ζα επηβεβαησζνχλ νη άμηνη, απηνί πνπ έρνπλ κπέζα θαη 

ζπκθσλνχλ θαη απηνί πνπ παιεχνπλ. Λα είκαζηε κεγαιφθαξδνη γηα ηνπο 

αδχλακνπο, φζν κπνξνχκε κεγαιφθαξδνη. Λα είκαζηε αιιειέγγπνη, φζν 

κπνξνχκε αιιειέγγπνη. Αιιά ππάξρνπλ φξηα φκσο πνπ δελ κπνξνχκε λα ηα 

μεπεξάζνπκε.  

 Κε απηέο ηηο ζθέςεηο ζέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη νη ππεξεζίεο ηνπ ΗΘΑ 

ζα είλαη δίπια ζαο. Θα ζαο πάξνπλ ηδηαίηεξα γηα νθεηιέηεο πνπ μεπεξλάλε ηηο 

100.000, 200.000, 300.000 επξψ ζα ζαο εηδνπνηήζνπλ ηειεθσληθά νη ππεξεζίεο 

καο λα πάηε λα κηιήζεηε. Κελ αθήζεηε λα παξέιζεη ε πξνζεζκία ηεο 31εο 

Καξηίνπ ηνπ 2015. Γελ ζα αλαγελλεζεί απηή ε δπλαηφηεηα.  

 Κε απηέο ηηο ζθέςεηο εχρνκαη θαιή δχλακε, μέξσ φηη πεξλάηε δχζθνιεο 

ψξεο αιιά καγηθά πξάγκαηα δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θη εκείο θαη λα ελεκεξψζσ εδψ φηη θάπνηα ζηηγκή 

είπακε λα είλαη εδψ πέξα ζε επίπεδν ινγηζηψλ θαη ζε επίπεδν ζηειερψλ 

επηρεηξήζεσλ κε νηθνλνκηθά θαη νη Γεληθνί Γξακκαηείο θαη νη Γηνηθεηέο ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ ζέιαλε άκεζα κε ζαο λα κηιήζνπλ θαη μέξαλε ηη ζα 

αληηκεησπίζνπλ. Γελ είλαη εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο. Θαη πξαγκαηηθά φκσο 

αθνχζηε ηνπο, γηαηί ζέιαλε λα ζαο κεηαθέξνπλ, έρνπλ ηελ ίδηα αγσλία πνπ 

έρνπκε φινη εκείο. Ρη ζα θάλνπκε θη εκείο θη απηνί έρνπλ ηελ επζχλε ηη ζα 

θάλνπλ ηα ηακεία ηνπο θαη πψο αχξην ζα ζπλερίζνπλ λα παίξλνπλ ηηο ζπληάμεηο 

ηνπο νη γνλείο καο, εκείο νη ίδηνη, νη θίινη καο, νη ζπλεξγάηεο καο, νη παιηνί 

πξφεδξνη, νη παιηνί άλζξσπνη πνπ ήηαλ εδψ δίπια καο, καδί.  

 Θα ήζεια ηψξα...  
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ΜΔΛΟ Γ..: Γελ καο ξσηήζαλε, Ξξφεδξε ρίιηα ζπγγλψκε, αλ έρνπκε 

αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη πνηα είλαη ε άπνςή καο γηα ηηο ξπζκίζεηο. Γχν 

εξσηήζεηο πεξίκελα εγψ λα αθνχζσ. Ρνπο αθνχζακε, ην δήζακε ην έξγν... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηψξγν, ζα θάλεηο ηελ εξψηεζή ζνπ κεηά.  

ΜΔΛΟ Γ..: Νρη, νη θχξηνη έπξεπε λα είραλ απεπζπλζεί ζην θνηλφ λα αθνχζνπλ 

ηηο δηθέο καο απφςεηο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα αθνχζνπλ εζάο, ζα ηειεηψζνπλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπο θαη κεηά 

ζα αθνχζνπλ θαη ζα είλαη εδψ λα απαληήζνπλ.  

 Ζ θα Θσηίδνπ, κηα γπλαίθα Ξξφεδξνο ζε έλα Αζθαιηζηηθφ Ρακείν, ζην 

Ρακείν καο, ζην δηθφ καο ηνλ ΝΑΔΔ θαη ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο. Ρελ 

επραξηζηνχκε πάξα πνιχ πνπ είλαη εδψ. Θέιεηε λα αλεβείηε πάλσ θαιχηεξα;  

Αλεβείηε πάλσ θαιχηεξα.  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Θαηαξρήλ λα ζαο επραξηζηήζσ  θη εγψ θαη εζάο ζαλ Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην θαη εζάο σο παξεπξηζθφκελνπο. Θεσξψ φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

ηέηνηνπ είδνπο εθδειψζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηαηί δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο 

άκεζεο, ζσζηήο, έγθπξεο θαη έγθαηξεο ελεκέξσζεο πάλσ ζηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηεο λέαο ξχζκηζεο, θάηη ην νπνίν είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα 

δχν ιφγνπο. Δλαο, φπσο θαη πξναλαθέξζεθαλ βέβαηα νη ιφγνη απηνί, έλαο γηαηί 

είλαη πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρεη ηζρχ απηή 

ε ξχζκηζε, δελ εηλαη κηα ξχζκηζε δηαξθείαο, ηειεηψλεη 31 Καξηίνπ ηνπ 2015, 

άξα φινη πξέπεη λα μέξνπκε θαη, δεχηεξνλ, γηαηί πξνθαλψο θαη πηζαλφηαηα είλαη 

ε ηειεπηαία πνιχ κεγάιε επλντθή επθαηξία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

 Θα ήζεια λα πσ επίζεο φηη ζ' απηή ηελ πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ θνξέσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ καο, δειαδή ν 

ιφγνο ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ν ξφινο ηνπο, γηαηί εκείο έρνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε 
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δπλαηφηεηα, εζείο έρεηε κηα πνιχ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα αθνχ είζηε άκεζα 

ζπλδεδεκέλνη κε ην ρψξν ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Ρακείνπ. 

 Θα ήζεια λα πσ δπν ιφγηα, επεηδή ζαλ ηειεπηαία νκηιήηξηα ίζσο έρεηε 

θνπξαζηεί, ζα ήζεια θαηαξρήλ λα πσ δπν ιφγηα ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ νθεηιεηψλ ηνπ ΝΑΔΔ θαη κε κία πνιχ ζχληνκε, φια απηά πνιχ ζχληνκα ζα 

ζαο ηα πσ, απνηίκεζε ηεο ξχζκηζεο, ηεο πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο, ηνπ 4152 θαη 

απηφ φρη γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο ή γεληθήο παηδείαο αιιά γηα λα κπνξνχκε λα 

δνχκε φηη πξαγκαηηθά απηή ε ξχζκηζε θαη ζαο ιέσ θαη ην ζπκπέξαζκα εμ αξρήο, 

είλαη κηα ξχζκηζε ε νπνία είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ άιια αζθαιηζηηθά ηακεία 

ζηα κέηξα ησλ νθεηιεηψλ ηνπ ΝΑΔΔ. Γηαηί ην ιέσ απηφ. Νη νθεηιέηεο ηνπ ΝΑΔΔ, 

ην μέξεηε βεβαίσο εζείο, εγψ θάλσ απιά κε πνιχ ζπλνπηηθφ ηξφπν ηελ 

πεξηγξαθή ηνπο, είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, είλαη βεβαίσο νη άλζξσπνη ηεο 

αγνξάο, απηνί νη νπνίνη έρνπλ πιεγεί πξψηνη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη απηνί 

νη νπνίνη δελ ζα είλαη νη πξψηνη ζηνπο νπνίνπο ζα έρεη άκεζν αληίθηππν ε 

αλάθακςε. Δίλαη κηθξννθεηιέηεο. Απηφ ην ζηνηρείν ιίγν λα βάινπκε ζην κπαιφ 

καο. Ξνζνζηφ 26% νθείιεη σο 5.000. Ξνζνζηφ 50% νθείιεη σο 15.000. 

Ξνζνζηφ 60% σο 20.000 θαη 70% σο 25.000. Αξα, ινηπφλ είλαη κηθξννθεηιέηεο. 

Δάλ κάιηζηα πνχκε πφζνη απφ απηνχο έρνπλ 15.000 θχξηαο νθεηιήο θαη ην ιέσ 

απηφ γηαηί ην δηθαίσκα, ην πξνλφκην αλ ζέιεηε ησλ 100 δφζεσλ ην έρνπλ απηνί 

νη νπνίνη έρνπλ σο 15.000 θχξηαο νθεηιήο πνζφ, απηνί είλαη 55% ηνπ ζπλφινπ 

απηψλ πνπ είλαη ελεξγνί νθεηιέηεο θαη είλαη ην 90% απηψλ νη νπνίνη είλαη ζε 

δηαθνπή νθεηιέηεο.  

 Απηφ αληηζηνηρεί ζε πνιχ κεγάια λνχκεξα, δειαδή νη πεξίπνπ 420.000 

αζξνηζηηθά δηαθφςαληεο ελεξγνί απφ ηνπο 600.000 νθεηιέηεο κπνξνχλ λα 

ππαρζνχλ, γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΝΑΔΔ κηιάσ, κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο 100 

δφζεηο. Ν ιφγνο ινηπφλ πνπ αλαθέξζεθα ζην πξνθίι ησλ νθεηιεηψλ είλαη γηαηί 

πξαγκαηηθά ζέισ λα ηνλίζσ φηη είλαη κηα ξχζκηζε ε νπνία έηζη φπσο είλαη ηειηθά 
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δνκεκέλε, έρεη ηδηαίηεξν αληίθηππν ζηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΝΑΔΔ. Θαη ζαο εμήγεζα 

κε λνχκεξα θαη φια απηά είλαη κέζα απφ ζηαηηζηηθά καο ζηνηρεία, ησλ 

ππεξεζηψλ δειαδή ηνπ ΝΑΔΔ, απεπζχλνληαη ζε κηθξννθεηιέηεο φπνπ έρνπκε 

πνιχ ζπληξηπηηθά πνζνζηά ζηνλ ΝΑΔΔ. 

 Λα πνχκε επίζεο δχν ιφγηα γηα ηελ πξνεγνχκελε ξχζκηζε, ηε ξχζκηζε 

ηνπ 4152 θαη απηφ γηα λα απνηηκήζνπκε ή αλ ζέιεηε λα κπνξέζνπκε λα δνχκε 

πνηα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε απήρεζε ηεο θαηλνχξηαο ξχζκηζεο. Πηελ παιηά 

ξχζκηζε γηα ηελ νπνία δελ ζα θάλσ ηδηαίηεξα ζρφιηα, θαζ' φζνλ φπσο θαη 

ειέρζεθε πξηλ θαλείο νχηε απφ εκάο νχηε θπζηθά απφ ζαο ήηαλ έλζεξκνο 

ππνζηεξηθηήο θαη επίζεο είλαη κηα ξχζκηζε πνπ απνηειεί παξειζφλ, ιέσ ινηπφλ 

φηη ζηελ παιηά ξχζκηζε, είηε ζηε λέα αξρή είηε ζηελ πάγηα γηα ηνλ ΝΑΔΔ ή ζηνλ 

ΝΑΔΔ αλ ζέιεηε κπήθαλ, εληάρζεθαλ 100.000 πεξίπνπ νθεηιέηεο, ζαο ηα ιέσ 

πνιχ θσδηθνπνηεκέλα, κε κεγάια πνζνζηά φκσο απέληαμήο ηνπο, ράλαλε ηε 

ξχζκηζε. Γηαηί; Γηαηί είρε πνιχ πην δχζθνινπο φξνπο.  

 Δπνκέλσο, εάλ δειαδή θξίλνπκε ή ζπγθξίλνπκε κία ξχζκηζε κε ηφζν 

δχζθνινπο φξνπο, κε κηα ξχζκηζε κε ηφζν επλντθνχο φξνπο φπσο θη εκέλα ζα 

κνπ επηηξέςεηε θσδηθνπνηεκέλα λα πσ ζηε ζπλέρεηα, ζεσξψ φηη πνιχ εχθνια 

κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε φηη είλαη δπλαηφλ λα εληαρζεί πνιχ κεγάιν πιήζνο 

νθεηιεηψλ ηνπ ΝΑΔΔ ζηε λέα ξχζκηζε θαη κάιηζηα είλαη θαηά ηε γλψκε καο θαη 

κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε επεμεξγαζκέλα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, δειαδή είλαη 

πάξα πνιχ πηζαλφλ λα κπνξνχλ λα κείλνπλ ζε πνιχ κεγάια πνζνζηά κέζα ζηε 

ξχζκηζε.  

 Λα δνχκε ιηγάθη πνιχ θσδηθνπνηεκέλα, επηηξέςηε θη εκέλα, δελ ζα θάλσ 

θαηάρξεζε ηνπ ρξφλνπ ζαο, λα δνχκε ιίγν ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηλνχξηαο ξχζκηζεο γηα λα κπνξέζνπκε λα ηελ ζπγθξίλνπκε θαη κε ηελ παιηά, 

ηελ θαθηά ξχζκηζε.  
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 Δρεη κεγάιν πιήζνο δφζεσλ, είπακε φηη είλαη κέρξη 100 δφζεηο γηα 

νθεηιέηεο νη νπνίνη νθείινπλ κέρξη πνζφ θχξηαο νθεηιήο 15.000 θαη είπακε φηη 

πεξίπνπ 410.000 θαη βάιε, ησλ νθεηιεηψλ ηνπ ΝΑΔΔ, ελεξγνί θαη δηαθφςαληεο, 

ππάγνληαη ζ' απηή ηελ θαηεγνξία. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Αθήζηε λα ηειεηψζσ. Δγψ κηιάσ θαη κάιινλ εγψ θαζνξίδσ ηη ζέισ λα πσ 

ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε. Ν,ηη ζέιεηε εζείο σο εξψηεζε ζα ην πείηε κεηά φκσο, 

έηζη δελ είλαη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: θ. Κπεζάλε, ζε ιίγν ζα ξσηήζεηε. 

ΚΩΣΙΓΟΤ: Θα ηα πείηε, εδψ είκαζηε. Δρεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο 

επαλέληαμεο. Μέξεηε πνιχ θαιά φηη ζηελ πξνεγνχκελε ξχζκηζε είρε κφλν κία 

θνξά δπλαηφηεηα λα ηελ ράζεη θάπνηνο θαη λα μαλακπεί. Ρψξα έρνπκε ή κία 

θνξά θαη' έηνο λα ράζεη δχν κήλεο ή δχν θνξέο θαη' έηνο λα ράζεη απφ έλα 

κήλα. Θαη απηφ είλαη θαηά έηνο ηεο ξχζκηζήο ηνπ. Αξα, ινηπφλ, αλαγλσξίδεη ην 

πξφβιεκα πνπ ππάξρεη θαη ηε δπλαηφηεηα θάπνηε λα κελ είλαη ζπλεπήο θάπνηνο 

έσο δχν θνξέο απφ έλα κήλα ή έσο κία θνξά γηα δίκελν θαη απηφ θαη' έηνο ηεο 

ξχζκηζήο ηνπ.  

 Δπίζεο, ην πνζνζηφ γηα λα επαλέιζεη θάπνηνο ζηε ξχζκηζε είλαη κφλν 2% 

φπσο ιέρζεθε πξηλ, ελψ ήηαλ 15% σο ηηκσξία ζηελ πξνεγνχκελε ξχζκηζε. 

Αξα, δελ ράλεηαη πνιχ εχθνια ε ξχζκηζε θαη απηφ είλαη έλα κεγάιν αβαληάδ γηα 

αλζξψπνπο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ θαζεκεξηλά λα θάλνπλ κηα δηεπζέηεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο εθθξεκνηήησλ.  

 Λα πνχκε επίζεο φηη δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πιεζψξαο 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη δειψζεσλ πνπ ήζαζηαλ ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιεηε εζείο 

θη εκείο λα παξαιακβάλνπκε θαη πνπ βεβαίσο δεκηνπξγνχζε θαη κηα άζρεκε 

ςπρνινγηθή θφξηηζε, γηαηί, γηαηί δεηνχζε πεξηνπζηαθά, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

πξάγκα ην νπνίν πξνθαλψο δελ ήηαλ επράξηζην γηα ζαο λα ζπλππνβάιιεηε.  
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 Δρνπλ κεησζεί ηα επηηφθηα ζηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ξχζκηζεο. Ζηαλ 

ΔΘΡ+8% θαη είλαη ην 4,56%. Σνξεγείηαη βεβαίσζε νθεηιήο, ε νπνία φκσο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πιένλ επέρεη ζέζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη 

απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Ξνιινί απφ ζαο εξρφζαζηαλ θαη δηακαξηπξφζαζηαλ 

φηη απηφ ην νπνίν ζαο δίλνπκε, ζχκθσλα κε ην λφκν ζαο ην δίλνπκε, σο 

πηζηνπνηεηηθφ νθεηιήο, δελ κπνξνχζε λα ζαο εμππεξεηήζεη ζε πνιιέο απφ ηηο 

ζπλαιιαγέο ζαο δηφηη δελ επείρε ζέζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αιιά ήηαλ 

βεβαίσζε νθεηιήο. Δρεη ιπζεί ινηπφλ θαη απηφ ην ζέκα θαη επνκέλσο γηα κηα 

ζεηξά απφ αλζξψπνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Ρακείνπ πνπ ε βεβαίσζε νθεηιήο 

έπξεπε λα έρεη θαη ραξαθηεξηζηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πιένλ ηζρχεη. 

 Λα πσ επίζεο φηη έρεη πνιχ κεγάια πνζνζηά έθπησζεο ζηα ηέιε 

θαζπζηέξεζεο. Λα πσ κφλν έλα παξάδεηγκα. Πηελ πξνεγνχκελε ξχζκηζε φπνηνο 

έκπαηλε ζε 12 δφζεηο είρε 40% έθπησζε ζηα ηέιε θαζπζηέξεζεο. Πηε 

ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε έρεη 90% έθπησζε ζηα ηέιε θαζπζηέξεζεο. Ιέσ ινηπφλ 

φηη έγηλαλ απνδεθηέο πνιιέο θαη πξέπεη απηφ λνκίδσ λα ην νκνινγήζνπκε θαη λα 

ην δερζνχκε σο κηα λίθε εγψ ζα έιεγα θαη ησλ θνξέσλ θαη ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο θαη ησλ δηνηθήζεσλ, πάξα πνιιέο απφ απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, 

απαηηήζεηο, ηηο νπνίεο δίθαηα είρακε πξνβάιεη ψζηε λα γίλεη πην θηιηθή ε ξχζκηζε 

γηα ηνλ νθεηιέηε. 

 Λα πσ πνιχ επηγξακκαηηθά φηη ην λα ππάξρεη θάπνηνο, λα είλαη θάπνηνο 

ελεξγφο ζε κία ξχζκηζε, ην λα ππαρζεί ζηε ξχζκηζε θαη λα είλαη ελεξγφο ζηε 

ξχζκηζε είλαη εμαηξεηηθά ζεηηθφ θαη γηα ην αζθαιηζηηθφ ηακείν θαη θπζηθά γηα 

ηνλ ίδην. Γηα ην αζθαιηζηηθφ ηακείν γηαηί πνιχ θαιά μέξεηε θαη δελ ρξεηάδεηαη 

παξαπάλσ αλάιπζε, φηη νη νηθνλνκηθνί ηνπ πφξνη ζηελ νπζία είλαη δχν. Δίλαη ηα 

έζνδα ηα νπνία έρεη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ θαη ε έθηαθηε 

θξαηηθή επηρνξήγεζε, ε νπνία έρεη θηάζεη ζε πάξα πνιχ πςειά πνζνζηά γηα 

ηνλ ΝΑΔΔ εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα. Γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο 
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νκνίσο ζεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα είλαη ζηε ξχζκηζε θαη λα ηελ 

ηεξνχλ, θπξίσο φηαλ είλαη κηα ξχζκηζε κε επλντθνχο φξνπο, γηαηί δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα φπσο είπακε αζθαιηζηηθήο βεβαίσζεο κε κνξθή αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

πιήξνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο πέξαλ ησλ ζεηηθψλ βεκάησλ πνπ 

έρνπλ γίλεη κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη ησλ 

αλαζθάιηζησλ νθεηιεηψλ. 

 Λα πσ επίζεο σο ζεηηθφ, γηαηί δνπιεχνπλ ζπκπιεξσκαηηθά, ζα μέξεηε, 

θαληάδνκαη ζα μέξεηε αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη λα ην αλαθέξσ θη εγψ φηη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε ξχζκηζε ιεηηνπξγεί θαη ε παξάηαζε ε νπνία δφζεθε. Θα 

ςεθηζηεί ζχληνκα ζε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ πνπξγείνπ καο, ε 

παξάηαζε ηεο δπλαηφηεηαο λα θαηεβαίλνπλ έσο 1 ή θαη 2 αζθαιηζηηθέο 

θαηεγνξίεο απηνί νη νπνίνη είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη, είηε δελ νθείινπλ 

δειαδή είηε παξαθνινπζνχλ ηε ξχζκηζε. Ρε ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο 

έρνπλ κέρξη ζηηγκήο πεξίπνπ 170.000 απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Ρακείνπ 

καο, έιεγε ηέιε ηνπ ρξφλνπ, 31/12/2014 θαη δφζεθε κία πξφζζεηε δηεηήο 

παξάηαζε είηε λα εληαρζνχλ θαηλνχξηνη είηε λα παξαηαζεί ζε φζνπο έρνπλ ήδε 

εληαρζεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε κεληαία βάζε εάλ ζεσξήζνπκε φηη κέζνο φξνο ε 

κία θιάζε απφ ηελ άιιε έρεη πεξίπνπ 50 επξψ δηαθνξά ε δπλαηφηεηα λα 

θαηέβνπλ δχν αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο αθνξά κία ειάθξπλζε ηνπ πνζνχ ησλ 

ηξερνπζψλ εηζθνξψλ γχξσ ζηα 100 επξψ. 

 Λα πνχκε επίζεο φηη απφ ηα ζηαηηζηηθά καο ζηνηρεία θαη απηφ έρεη κεγάιε 

ζεκαζία, απφ ηνπο νθεηιέηεο καο ηνπο ελεξγνχο, νη νπνίνη είλαη 375.000, ην 

45% κε 50% είλαη νθεηιέηεο νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ 1ε, 2ε θαη 3ε αζθαιηζηηθή 

θαηεγνξία. Κε απηή ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη κέζσ ηεο παξάηαζεο, δειαδή 

ηνπ δηθαηψκαηνο γηα άιια δχν ρξφληα λα θαηέβνπλ δχν αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο 

ζεκαίλεη φηη νη κηζνί απφ ηνπο ελεξγνχο νθεηιέηεο ηνπ ΝΑΔΔ έρνπλ δηθαίσκα λα 
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ππάγνληαη πιένλ ζηελ 1ε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, δειαδή 

πηάλεη ην 50% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΝΑΔΔ, νη νπνίνη θαη πάιη ιέσ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ππάγνληαη εθφζνλ ζέινπλ, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ, λα ππάγνληαη 

ζηελ 1ε, ζηελ θαηψηεξε δειαδή αζθαιηζηηθή θαηεγνξία θαη λα έρνπλ σο 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηελ κηθξφηεξε δπλαηή αζθαιηζηηθή θαηεγνξία.  

 Ξνιχ επηγξακκαηηθά λα πσ κεξηθά ρξεζηηθά πξάγκαηα εηδηθά γηα ηνλ 

ΝΑΔΔ. Λα πσ φηη απφ αχξην είλαη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλε ε εθαξκνγή θαη 

επνκέλσο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί γηα φινπο. Γεχηεξνλ, φηη απηφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ην νπνίν ξπζκίδνπκε, επεηδή εκείο έρνπκε δίκελα ζηνλ ΝΑΔΔ θαη ην 

μέξεηε, είλαη νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο έσο θαη 31/8/14 θαη λα πσ επίζεο φηη 

ζηνλ ΝΑΔΔ γίλνληαη νη αηηήζεηο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε απηψλ νη νπνίνη έρνπλ 

αθφκα, δηαηεξνχλ δειαδή ηηο νθεηιέο ηνπο ζηνλ ΝΑΔΔ ελψ γηα φζνπο έρνπλ 

βεβαησζεί ζην ΘΔΑΝ νη αηηήζεηο γίλνληαη ζηα ΘΔΑΝ, ζηα Θέληξα Δίζπξαμεο 

Αζθαιηζηηθψλ Νθεηιψλ.  

 πάξρεη εγθχθιηνο αλαξηεκέλε θαη ζην Γηαδίθηπν γηα πιεξνθνξίεο ηηο 

νπνίεο ζα ζέιαηε πξφζζεηα λα πάξεηε, δελ ρξεηάδεηαη λα κπιέμνπκε ζε 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Λα πσ επίζεο φηη φπνπ παξνπζηαζηνχλ πξνθαλψο 

ζέκαηα εξκελεηψλ ηφζν ε Γηνίθεζε θαη εκείο θαη ηνπ ΗΘΑ θαη ε πνιηηηθή εγεζία, 

είλαη εδψ θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, πξνθαλψο είκαζηε κε ην κέξνο ηνπ 

καζεηή, αο ην πνχκε έηζη, ην κηζφ είλαη ππέξ ηνπ καζεηή. Απηφ δελ ηίζεηαη 

ζέκα ζε φ,ηη καο αθνξά θαη δελ είλαη εθηφο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ λφκνπ θαη ζα 

κνπ επηηξέςεηε λα ηειεηψζσ ιέγνληαο φηη είλαη κηα επθαηξία ζεκαληηθή ε λέα 

ξχζκηζε ε νπνία γίλεηαη, έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 

εθκεηαιιεπζνχκε θαη καδί κε ηε δπλαηφηεηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη κηζνί απφ 

ηνπο νθεηιέηεο λα πιεξψλνπλ ζηελ 1ε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία εάλ ην ζέινπλ 

θαη πάιη ην ιέσ, κε δηθή ηνπο αίηεζε, είλαη κία δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα 
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αληαπνθξηζνχλ ζε δχζθνιεο επνρέο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνλ 

αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα.  

 Δγψ δελ ζα ήζεια λα ζαο θνπξάζσ κε θάηη παξαπάλσ, ήδε έρνπλ κηιήζεη 

πνιινί. Δπραξηζηψ θαη φ,ηη ζεσξείηε φηη ππάξρνπλ σο απνξίεο, σο ζέκαηα θαη 

ζηε ζπλέρεηα, δειαδή ζηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ξχζκηζεο θαη κέζα απφ ηα 

Δπηκειεηήξηά ζαο, ηνπο θνξείο ζαο, ζηε δηάζεζή ζαο λα ηα επηιχνπκε. 

 Παο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θα Θσηίδνπ. Θα ήζεια ηψξα λα μεθηλήζνπκε... 

ΜΔΛΟ Γ..: Ζ πξψηε δφζε πφηε θαηαβάιιεηαη; 

ΚΩΣΙΓΟΤ: Λα ην πνχκε απηφ, ε πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη 21 θάζε 

κήλα. Γηα καο ηψξα πνπ έρεη κηα θαζπζηέξεζε θαη επνκέλσο αχξην κπαίλεη, ζα 

δψζνπκε αχξην θαη ζα αλαθνηλψζνπκε, ζε ζπκθσλία κε ηε κεραλνγξάθεζε, κηα 

παξάηαζε ηνπ 21, γηαηί πξνθαλψο δελ κπνξνχκε λα πνχκε Ξέκπηε ηξέμηε φινη 

λα πιεξψζεηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ινηπφλ, λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ. Ν θ. 

Ξάιιαο. Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ, κελ καθξεγνξνχκε, λα θάλνπκε εξσηήζεηο 

λα ζπγθεληξσζνχλ γηα λα δνζνχλ απαληήζεηο, γηαηί ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 

έρνπλ εξσηήκαηα θαη πξέπεη λα απαληεζνχλ απφ 'δσ.  

ΠΑΛΛΑ: Γηα ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο. Ηζσο είλαη ιίγν, δελ 

είλαη αθξηβψο ζηελ θαξδηά ηνπ ζέκαηνο αιιά λνκίδσ δηαρξνληθά έρεη παίμεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία.  

 θ. Γεληθέ, είρα ηελ αηπρία ιφγσ ... γηα πάλσ απφ 15 ρξφληα λα 

δηαπξαγκαηεχνκαη, αλ θαη πξφεδξνο πξσηνβάζκηνπ ζσκαηείνπ... Νια απηά ηα 

ρξφληα ην πνπξγείν Δξγαζίαο αληί λα είλαη ν κεζάδσλ ή ν δηαηηεηήο, έπαημε έλα 

θαίξην ξφιν ζ' απηφ πνπ εγψ απνθαιψ θνκκαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ 

γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα. Απηφ καθξνρξφληα ζηξέβισζε, εηδηθά κεηά ην '92 θαη 
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ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΝΚΔΓ, ηφζν πνιχ ηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ νπζηαζηηθά 

εθάξκνζε ηελ επεηεξίδα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ ηδησηηθφ κε απνηέιεζκα νη 

άμηνη λα κελ ακείβνληαη θαη λα ακείβνληαη κε βάζε ηελ επεηεξίδα. Ρν πνπξγείν 

Δξγαζίαο δελ ήηαλ ακέηνρν ζ' απηφ, έπαημε θαίξην ξφιν. Ρν δηαπίζησζα ρξνληα 

ζηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ. Δπηπρψο ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα, δελ μέξσ αλ 

έρεη λα θάλεη κε πξφζσπα ή κε θαηαζηάζεηο, απηφ έρεη αξρίζεη θαη αιιάδεη. Αιιά 

πξέπεη απηή ε αιιαγή λα νινθιεξσζεί. Αλ μαλαγπξίζνπκε ζην παιηφ φια απηά 

πνπ ιέκε είλαη δειαδή... Αλ αξρίζνπκε πάιη κε ηηο επεθηάζεηο, ν ηξφπνο ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη φιεο ηεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ήηαλ θαηαζηξνθηθφο γηα 

ηελ παξαγσγηθφηεηα. Παο ην ιέσ κε θάζε ... θαη κε 40 ρξφληα εκπεηξία ζηνλ 

θιάδν ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ. Απηφ, ηίπνηε άιιν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ξάιια.  Ν θχξηνο;  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Δγψ δελ είκαη γξακκαηηδνχκελνο ζαλ θαη ζαο... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πεηξάδεη, ην ίδην είκαζηε φινη. 

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Νχηε αγσληζηήο ζαλ θαη ζαο. Αιιά ζέισ λα απνηαζψ ζηελ θα 

Θσηίδνπ. Δίκαη 22 ρξνληα ΗΘΑ Βαξέα, ππάιιεινο. 1,5 ρξφλν ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο κε πιεξσκέλν ΝΑΔΔ θαη 6 ρξφληα θαηεζηξακκέλνο ΝΑΔΔ. Κνπ 

έρνπλ θιέςεη ην θνξηεγφ κνπ, έρσ θιείζεη ζηελ Δθνξία βηβιία θαη ν ΝΑΔΔ 

ζπλερίδεη λα κε ρξεψλεη. Ρα θιεηδηά ηνπ ζπηηηνχ κνπ ηα ζέιεηε εζείο ή θάπνηνο 

άιινο θχξηνο; Γελ έρσ λα πιεξψζσ, είκαζηε άλεξγνη. Γψζε κνπ ηελ θάξηα, 

είκαη θη εγψ άλεξγνο κε θάξηα εξγαζίαο πγείαο θαη είλαη θαη ε γπλαίθα κνπ. Γελ 

έρνπκε εηζνδήκαηα. Ξείηε κνπ πνχ ζέιεηε λα δψζσ  ηα θιεηδηά ηνπ ζπηηηνχ κνπ. 

Απηφ ήζεια, επραξηζηψ πνιχ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρεη δεηήζεη ην ιφγν ν θ. Κπεζάλεο.  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Θα ήζεια φκσο κηα απάληεζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ηελ πάξεηο.  
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ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Θα θχγσ ηψξα, δελ ρξεηάδεηαη. Ρα πξνβιήκαηα ηα μέξσ ησλ 

αλζξψπσλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη, φρη, εξσηήζεηο θαη ζην ηέινο ζπλνιηθά νη απαληήζεηο.  

ΜΠΔΘΑΝΗ: Πηε ξχζκηζε πνπ ιέηε λα θάλνπκε ησλ 100 δφζεσλ ππάξρνπλ 

κέζα ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαιχςεηο πνπ ηα 3, 4, 5 ρξφληα ν αζθαιηδφκελνο δελ 

ηηο είρε. Δίλαη κέζα θαη απηέο; Νη ηφθνη, ηα επηηφθηα ζα είλαη κέζα θαη απηά; Θαη 

κεηά πάκε, κεηά ηηο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαιχςεηο ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ 

εθφζνλ θάλνπκε, εάλ αθαηξεζνχκε απηά θαη πεο φηη κπαίλνπκε ζ' απηφ ην 

πξφγξακκα, νη δφζεηο ησλ 870 επξψ ην δίκελν ζα ζπλερίζνπλ λα έξρνληαη απφ 

πίζσ; Δδψ δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε απηέο ηηο δφζεηο ζα κπνχκε ζηε ξχζκηζε 

ζπλ ηηο δφζεηο πνπ ηξέρνπλ απφ πίζσ; 

 Αιιε εξψηεζε. Απηά πνπ ηζρχνπλ ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε ηζρχνπλ θαη 

ζηελ Διιάδα; Γελ λνκίδσ. Πηελ Δπξσπατθή Δλσζε ν θαζέλαο επηιέγεη πνηα 

θαηεγνξία ζέιεη λα είλαη ή κάιινλ πφζα πξέπεη λα πιεξψλεη, θεχγεη φπνηε ζέιεη 

θαη παίξλεη πίζσ απηά πνπ πιεξψλεη ζε θεθάιαην ή ζε ζπληαμηνδνηηθή κνξθή. 

Ρέινο πάλησλ, φ,ηη ηζρχεη έμσ δελ ηζρχεη εδψ. Θαη κεηά πάκε θαη ζε άιια. 

Απαιιαγή πξνο ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα. Ζ Αγγιία ζηα 6.950 απαιιάζζεη ηνλ 

αζθαιηδφκελν λα πιεξψλεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Ζ Ξνξηνγαιία 3.390, ε 

Ηξιαλδία 5.000, ε Λνξβεγία 4.040 θαη νχησ θαζεμήο. Απηφ θπζηθά ζηελ Διιάδα 

δελ ηζρχεη ηίπνηε απ' φια απηά.  

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ: Δπηπρψο πνπ δελ ηζρχεη.  

ΜΠΔΘΑΝΗ: "Δπηπρψο πνπ δελ ηζρχεη". Θαηά ηε γλψκε ηε δηθηά ζαο. Κάιινλ 

δελ έρεηε βγεη ζηνπο δξφκνπο λα δείηε ν θφζκνο πνπ απηνθηνλεί θαη πεηλάεη. Νρη 

κφλν πεηλάεη, θαη απηνθηνλεί γηαηί ηπραίλεη ν Διιελαο λα έρεη θηιφηηκν θαη 

αμηνπξέπεηα. Θαη απηή ε αμηνπξέπεηα ηνλ έρεη θάεη ηνλ Διιελα γηαηί δελ βγαίλεη 

ζηνπο δξφκνπο κε ηα φπια λα αλέβεη πάλσ ζηε Βνπιή, δπζηπρψο. Γπζηπρψο. 

Ρα απνζεκαηηθά... 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Λίθν, θάλε πην ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηαηί ζεθψλνπλ πνιινί ηα 

ρέξηα, γη' απηφ.  

ΜΠΔΘΑΝΗ: Ρη πην ζπγθεθξηκέλν λα πσ; Ρα απνζεκαηηθά ηη γίλαλε; Κέζσ ηνπ 

ΘΔΑΝ θεθαιαηνπνηήζαηε ηνλ ηνκέα ηεο γείαο πνπ δελ ηνλ είραηε πνηέ δψζεη 

ζηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία. Ρα βάιαηε φια κέζα θαη ηνλ απεηιείηε. Ρνλ 

απεηιείηε λα ηνπ πάξεηε ην ζπίηη θαη ζπλάκα θπζηθά παξαβηάδνληαο φια ηα 

άξζξα ηνπ Ππληάγκαηνο, ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ην Δπξσπατθφ. Ππγρξφλσο, 

θάλαηε παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 120 πνπ ιέεη επηρεηξείηαη ε δέζκεπζε ηεο 

πεξηνπζίαο ησλ Διιήλσλ κε αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, φηη επηρεηξείηαη 

ν πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δσήο καο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο πεξηνπζίαο θαη ην ... 

επηρεηξείηαη ε θαηάιπζε ηνπ Ππληάγκαηνο κε ηε βία ελεξγνπνηψληαο ην 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα θαη ηε ζεκειηψδε ππνρξέσζε ηεο αληίδξαζήο καο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λίθν...  

ΜΠΔΘΑΝΗ: Γελ ζα πσ άιια, απηέο είλαη νη εξσηήζεηο. Θαη ε παξαβίαζε ηνπ 

Ππληάγκαηφο καο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Δγηλε, Λίθν. Ν θχξηνο πίζσ. Ρν φλνκά ζαο;  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: θ. Ξξφεδξε, έπξεπε πηζηεχσ λα καο είραηε θσλάμεη πξν ηνπ 

λφκνπ λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο, δηφηη έρεηε μεράζεη φηη ε ξαρνθνθαιηά 

ηεο ρψξαο είλαη νη κηθξνκεζαίνη. Δκείο δελ είκαζηε παιηθάξηα ζηα θαθελεία. 

Δίκαζηε παιηθάξηα θαη πιεξψλνπκε θάζε Ξαξαζθεπή θαη Πάββαην ηα 

κεξνθάκαηα θάζε 15 θαη 30.  

 θ. Γηνηθεηά, κε φιν ην ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε πνπ έρσ ζην πξφζσπφ 

ζαο, καο ρξεψλεηε θαηαζθήλσζε ζην πξνζσπηθφ. Ν ΝΑΔΔ, εζείο ζην ΡΔΒΔ ζα 
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θιείζεη ξαληεβνχ ζπλάδειθνο βηνηέρλεο κεηά απφ έλα θαη δχν κήλεο λα ηνλ δεη 

γηαηξφο.  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Γελ έρνπκε ζρέζε, ΔΝΞ είλαη απηά, κελ ηα κπεξδεχνπκε. 

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Δκείο πιεξψλνπκε ηηο εηζθνξέο καο, πιεξψλνπκε ηηο εηζθνξέο 

ζην ΗΘΑ, πιεξψλνπκε θ. Γηνηθεηά ΗΘΑ γηα δψξν Ξάζρα, γηα δψξν 

Σξηζηνπγέλλσλ απμεκέλν. 

 θ. Γεληθέ ηνπ πνπξγείνπ Βηνκεραλίαο μερλάηε φηη φινο ν ειιεληθφο ιαφο 

ηνπ έρεηε θφςεη ηνπο κηζζνχο, ηνπο έρεηε αθήζεη άλεξγνπο, καο έρεηε αιιάμεη 

ηα θψηα ζηελ αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο, καο έρεηε αιιάμεη ηα θψηα ζηελ αχμεζε 

ησλ θαπζίκσλ θαη απφ ηελ άιιε πάηε ζηε ξχζκηζε ησλ δαλείσλ, θ. Ξξφεδξε θη 

εζείο, θαη αθήλεηε ειεχζεξεο ηηο ηξάπεδεο ρσξίο λα ιάβνπλ θαλ ππφςε ηνπο 

ηίπνηα λα ξπζκίζνπλ ηα δάλεηα θαηά ηε δηθή ηνπο θξίζε θαη άπνςε, ρσξίο ζην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ έρεηε θηηάμεη θαη εζείο θ. Ξξφεδξε θαη εζείο απφ ην 

πνπξγείν φινη ζαο πνπ θάλεηε ηηο πξνηάζεηο, ρσξίο λα έρνπκε δηθαίσκα λφκνπ 

εκείο. Ν,ηη ζέιεη ε ηξάπεδα. Σσξίο λα έρεηε ζην λφκν θαζνξίζεη επηηφθηα. Θαη 

επίζεο, πνηεο πξνζαπμήζεηο δεηάηε θ. Γηνηθεηά ζην ΗΘΑ; Ξψο εκείο πιεξψλνπκε 

ηνλ θφζκν; Γηαηί λα καο βάιεηε πξνζαπμήζεηο ηε ζηηγκή πνπ έρεη πεξηνξηζηεί ε 

δνπιεηά καο θάησ ηνπ 60% θαη 70% ηα έζνδα θαη θξαηάκε ηηο βηνηερλίεο θαη 

πιεξψλνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο έλαληη έλαληη έλαληη, θ. Γηνηθεηά; Ξψο εζείο 

δεηάηε πξνζαχμεζε; Ξνηα αχμεζε πήξε ν κηθξνκεζαίνο θαη εκείο λα 

πιεξψζνπκε ηηο αζθαιηζηηθέο; Ρη πήξακε εκείο κέζα ζ' απηή ηελ νθηαεηία ηεο 

θξίζεσο ζαλ Διιελεο βηνηέρλεο θαη πνηα ε ζπκπαξάζηαζε ηεο πνιηηείαο; 

Θνξφηδα είκαζηε πνπ ηνικνχκε θαη πνπ δνπιεχνπκε, πνηα αχμεζε πήξακε εκείο 

γηα λα πιεξψλνπκε πξνζαχμεζε ζε ζαο; 100%, θ. Γηνηθεηά, έπξεπε λα θάλεηε 

πξνζαπμήζεηο θαη φρη 100 δφζεηο, θ. Γηνηθεηά. 200 δφζεηο θ. Γηνηθεηά λα 

κπνξνχκε λα πιεξψλνπκε ηα ηξέρνληα πνπ ζέιεηε, δηφηη φλησο είλαη θξίζε αιιά 

ζαο δηαβεβαηψ φηη ζπλεηζθέξνπκε εκείο νη κηθξνκεζαίνη θαη εζείο απν ην 
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πνπξγείν Βηνκεραλίαο θ. Γεληθέ πξέπεη λα κεηψζεηε ην ξεχκα. Ξξέπεη λα 

κεηψζεηε ηα θαχζηκα. Ξξέπεη λα ηα κεηψζεηε.  

 Θη εζείο θ. Ξξφεδξε πνπ καο εθπξνζσπείηε πξέπεη λα καο θαιείηε πξν 

λφκνπ, δηφηη απηή ηε ζηηγκή ελεκεξσλνκαζηε γηα έλα λφκν πνπ ηα αθεληηθά 

καο νη ηξαπεδίηεο ζα καο θάλνπλ φ,ηη ζέινπκε. Γελ έρεηε ιάβεη ππφςε ζαο, θ. 

Ξξφεδξε, ηα νκφινγα πνπ είπακε πξνεγνπκέλσο ήηαλ θάιπκκα, νηθνλνκίεο ησλ 

βηνηερλψλ πνπ ηα βάιαλε εγγχεζε λα πάξνπλ δάλεηα θαη ζήκεξα έρνπλ ράζεη ην 

νκφινγν θαη ρξσζηάλε ην δάλεην. Κεηνρέο πνπ είραλ νη άλζξσπνη ηηο νηθνλνκίεο 

ηνπο γηα ηα παηδηά ηνπο θαη ηα είραλ βάιεη εγγχεζε ζήκεξα ηηο έρνπλ ράζεη θ. 

Ξξφεδξε θαη είλαη θαη ζην δξφκν θαη ρξσζηάλε θαη ζα ηνπο πάξνπλ θαη ην ζπίηη 

θαη ζα θιείζνπλ θαη ζα ηνπο πάλε θαη ζην ΗΘΑ γηα πξνζσπνθξάηεζε επεηδή δελ 

έρνπλ πιεξψζεη ην ΗΘΑ γηαηί ηνπο θάγαλε ηα ιεθηά!  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. θ. Κπαιθάκν, ζέιεηε ην ιφγν; Ξάξηε ην ιφγν, νξίζηε.  

ΜΠΑΛΚΑΜΟ: Νια απηά πνπ είπε ν Βαγγέιεο ζα είλαη επαθφινπζν ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ξπζκίζεσλ. Θα βγνπλ αχξην κπξνζηά.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάιηζηα. Αιινο; Δια, θ. Ιάκπξν. Ν θ. Θνηνξφο. 

ΚΟΣΟΡΟ: Ζζεια λα ξσηήζσ, φζνη απφ ηνπο βηνηέρλεο ρξσζηάλε πάλσ απφ 

25.000 θαη είλαη 70 ρξνλψλ θαη δελ βγαίλνπλ ζηε ζχληαμε, ζα πάξνπλ πνηέ 

ζχληαμε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Θσλζηαληφπνπινο. Δξψηεζε, θ. Θσλζηαληφπνπιε. 

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δξψηεζε θαη ζχληνκα. πάξρνπλ ινγαξηαζκνί ...  Ν 

άιινο έρεη 10, 15, 20 ρηιηάδεο επξψ δεζκεπκέλα θαη ρξσζηάεη ζην ΗΘΑ, ζηνλ 

ΝΑΔΔ θαη ζηνλ Νξγαληζκφ. Κπνξεί απηά ηα ρξήκαηα λα βγνπλ λα πιεξψζεη ηνλ 

ΝΑΔΔ είηε ζε κηα ζπλεξγαζία κε ηηο ΓΝ, πψο γίλεηαη απηφ ην πξάγκα; Δίλαη 

θξίκα λα έρεη ρξήκαηα ν άιινο θαη λα κελ έρεη λα πιεξψζεη ινγαξηαζκνχο θαη 

λα πιεξψλεη...  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: θα Ιηφζε, έρεηε ην ιφγν κεηά.  

ΛΙΟΗ: Γηα ηνλ ΝΑΔΔ, απηνί πνπ είρακε κπεη ζηελ πξνεγνχκελε ξχζκηζε πέξζη 

θαη έρνπκε κεγάια επηηφθηα, ζα γίλεη ηίπνηα γηα καο;  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Λαη, λαη.  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Νρη, δελ ζα γίλεη. 

ΚΩΣΙΓΟΤ: Νρη απιψο δελ κπνξεί λα γίλεη, έρεη θαη πξηκ. Δρεηο ζπλ 20%. 

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Δρζέο κνπ είπαλ ζηνλ ΝΑΔΔ φηη δελ γίλεηαη. Πηνλ ΝΑΔΔ ησλ 

Αγίσλ Αλαξγχξσλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν θ. Θαλαθάθεο.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Δγψ πξνέξρνκαη απφ ην ρψξν ηεο λαππεγνεπηζθεπήο. Ρα 

πξνβιήκαηα ζην ρψξν καο ηα γλσξίδεηε θαη ηα έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο 

θαη ζην πνπξγείν Βηνκεραλίαο αιιά θαη ζην ΗΘΑ. Ζ αλεξγία είλαη 98%. Ρν ΗΘΑ 

θαη ε Δθνξία θαη γεληθφηεξα ην Γεκφζην ζνπ θάλεη θαηάζρεζε ινγαξηαζκψλ, καο 

ζηεξεί ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. Νηαλ καο ζηεξείηε ηελ αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα εκείο έρνπκε κεηξψν επηρεηξήζεσλ, δελ έρνπκε δηθαίσκα 

δνπιεηάο. Απφ πνχ ζα ζαο πιεξψζνπκε; Απφ πνχ ζα ζαο πιεξψζνπκε φηαλ δελ 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα αζθήζνπκε ην επάγγεικά καο; Λα θιέςνπκε; Γελ 

κπνξνχκε.  

 Βγάιαηε θάπνηα ξχζκηζε, θάπνην πάγσκα γηα έλα ρξφλν θη φια απηά θαη 

πάκε ζην ΗΘΑ θαη καο ιέεη θέξηε καο βεβαίσζε απφ ηε Λνκαξρία φηη είζαζηε 

γξακκέλνη ζην Κεηξψν. Κα αλ ήκαζηαλ γξακκέλνη ζην Κεηξψν δελ ζα 

δεηάγακε ξχζκηζε. Νινη απνδεηθλχνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ην επάγγεικά ηνπο κε 

κηα βεβαίσζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Δζείο ζέιαηε ηεο Λνκαξρίαο. Θαλέλαο δελ 

πήγε ζε ξχζκηζε. ...νη επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ καο ήηαλ 1.500, έρνπλ κείλεη ζην 

Κεηξψν 311 θαη θαληάδνκαη φηη ν ζηφρνο είλαη κηα παξαπέξα πνιηηηθή: δελ καο 

ελδηαθέξεη ε λαππεγνεπηζθεπή. Ρελ θιείλνπκε, ηελ θαηαζηξέθνπκε. Λαη, αιιά 
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απφ απηή ηε λαππεγνεπηζθεπή δνχζαλ 5.000 επηρεηξήζεηο ζηνλ Ξεηξαηά θαη 

30.000 εξγαδφκελνη. Ξξέπεη λα βξείηε έλαλ ηξφπν λα θάλεηε θάπνηα εηδηθή 

ξχζκηζε γη' απηφ ηνλ ρψξν, γηα λα επαλαθηλήζεη, γηα λα ρακνγειάζεη ν Ξεηξαηάο 

ζπλνιηθά. 

 Νηαλ θάλεηε θαηάζρεζε ινγαξηαζκψλ ζηελ ηξάπεδα, αλ θάλνπκε θάπνηα 

δνπιεηά είκαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξσζψ κε θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα. Ξάηε 

εζείο θαη ηα παίξλεηε φια. Νη εξγαδφκελνη απφ πνχ ζα πιεξσζνχλ; Νη έκπνξνη 

πνπ ζπλαιιάζζνκαη απφ πνχ ζα πιεξσζνχλ; Αχξην θάλσ κηα δνπιεηά γηα λα κε 

βάιεηε πην βαζηά. Απηή δελ είλαη πνιηηηθή, απηφ δελ είλαη ζηήξημε ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, δελ δαλεηζηήθακε εκείο 

340 δηο. Νη θπβεξλήζεηο δαλεηζηήθαλε. Γελ ηα πιεξψλνπκε εκείο. Θαη φηαλ 

θάλεηε αλαθεθαιαίσζε ησλ ηξαπεδψλ, αλαθεθαιαίσζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζα θάλεηε; Θαη κε πνην ηξφπν; Ρα Δπηκειεηήξηα φηαλ ζαο δεηάγαλε 

λα θάλεηε θάπνηα ξχζκηζε, λα θεθαιαηνπνηήζεηε ηηο νθεηιέο καο, λα ηηο θάλεηε 

θιηκαθσηά. Γελ κπνξψ λα αληηιεθζψ πνηέ γηαηί 15.000 εθαηφ δφζεηο θαη νη 

πνιιέο νθεηιέο ιηγφηεξεο. Γελ κπνξψ λα ην αληηιεθζψ απηφ. Αληί λα θάλεηε 

100 ηηο 15.000 θαη 300 ηηο κεγάιεο νθεηιέο λα κπνξεί ν άιινο λα πιεξψζεη.  

 Αθνπζα ηνλ θ. Γξακκαηέα πξνεγνχκελσο Βηνκεραλίαο φηη εάλ θάλνπκε 

ηξεηο ξπζκίζεηο, ΝΑΔΔ, ΗΘΑ θαη θάπνπ αιινχ, κία αλ δελ πιεξψζεηο ηα ράλεηο 

φια. Θαη κάιηζηα... 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Γηα ηξεηο ζπλερφκελνπο κήλεο, έηζη;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: θ. Γεληθέ, .... φηη εάλ θάπνηνο θάλεη πιηάηζηθν, δελ είλαη 

πιηάηζηθν, ε αδπλακία ηνπ λα πιεξψζεη θάπνηνο κηθξνκεζαίνο δελ είλαη 

πιηάηζηθν.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ρη είπαηε;  
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ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Δίπαηε φηη θάλνπκε πιηάηζηθν ζ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Γελ είπα απηφ. 

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Απηφ είπαηε.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Νηη θάπνηνο πνπ δελ ζα πιεξψζεη θάλεη πιηάηζηθν. Γελ είλαη 

πιηάηζηθν, είλαη αδπλακία. Ενχκε ζε κία ρψξα πνπ πεξλάκε 6 ρξφληα χθεζε. Δμη 

ρξφληα χθεζε. Απφ πνχ ζα βξεζεί θάπνηνο λα κπνξεί λα πιεξψλεη 6.000 ζην 

ΗΘΑ, 2.000 ζηνλ ΝΑΔΔ, 1.500 ζηελ Δθνξία, λα πιεξψλεη εξγαδφκελνπο, λα δεη 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ; Μέξεηε φινη φηη ζηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ζηηο ΝΔ, ν 

δηαρεηξηζηήο, ε πεξηνπζία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δηαρεηξηζηή είλαη πξνέθηαζε ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ. Θαη θαηάζρνληαη γηα νθεηιέο ζην ΗΘΑ ή ζηνλ ΝΑΔΔ 

νηθνγελεηαθέο πεξηνπζίεο. Ξξέπεη λα ζηακαηήζεη. Γελ έρεηε, δειαδή φηαλ 

βιέπνπκε ζήκεξα επηρεηξήζεηο κέρξη ην 2010 δελ ρξσζηνχζαλ νχηε έλα επξψ 

θαη ιφγσ ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ρξσζηάλε, ε, δελ ζα ηνπ πάξεηε θαη ην 

ζπίηη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Βαζίιε, ηειείσζεο; Εεηάεη πνιχο θφζκνο ην ιφγν, γη' απηφ.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Δληάμεη, ζα κηιήζνπλ φινη. πάξρεη δπλαηφηεηα νη ηξάπεδεο λα 

δαλεηνδνηήζνπλ επηρεηξήζεηο, λα εμνθιήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο ζην ΗΘΑ;  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Λαη.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Υζηε λα πιεξψλνπλ ζηελ ηξάπεδα θάπνηνο 3,5%-4% θαη  

λα κπνξέζεη ην 100%... 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Λαη, ζαο είπα λαη.  

ΜΔΛΗ ΒΔΠ: Κε πνην επηηφθην;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Λα καο πείηε κε πνηνλ ηξφπν θαη πνην επηηφθην. πάξρνπλ 

ζπλάδειθνη, επηρεηξήζεηο εδψ ζηνλ Ξεηξαηά πνπ θάπνηνο θάλεη θάπνην 

παξαλαπηηιηαθφ επάγγεικα θαη είλαη θαη λαππεγνεπηζθεπαζηήο. Ρνλ 
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ππνρξεψλεηε, παξφηη έρεη γίλεη εηδνπνίεζε ζην Ρακείν 3 ρξφληα, θαη πιεξψλεη 

θαη ΡΑΛΞ θαη ΝΑΔΔ. Θαη πιεξψλεη θαη ηα δχν ηακεία θαη ζηηο ππεξεζίεο ζαο 

αλέλδνηνη. Βξε παηδηά, κία ζχληαμε ζα πάξσ θη απηή θνπηζνπξεκέλε, θη αλ ηελ 

πάξσ θη απηή. Μέξεηε φηη νη κηζνί αζθαιηζκέλνη ηνπ ΝΑΔΔ πεγαίλνπλ θαη 

παίξλνπλ θάξκαθα θαη εμεηάδνληαη θαη θάλνπλ επεκβάζεηο κε ην βηβιηάξην ηνπ 

γείηνλα; Ρη ζα γίλεη; 40 ρξφληα πιεξψλεη ν άιινο ΝΑΔΔ θαη ζήκεξα δελ κπνξεί 

λα πάεη λα πάξεη θάξκαθα, δελ έρεη γηαηξφ. Παξάληα ρξφληα γηαηί ηα πιήξσλε; 

Γηα λα πέζνπλ ζε έλα θνπβά θαη λα ηα θάλε απηνί πνπ θπβεξλνχζαλ;  

ΜΠΔΘΑΝΗ: Ξαξ' φιν φηη ππάξρεη λφκνο ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε πνπ ιέεη φηη 

ν Διιελαο πνιίηεο πξέπεη λα έρεη βηβιηάξην ρξσζηάεη δελ ρξσζηάεη.  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Δρεη θαη ηψξα.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Δκείο ζαλ λαππεγνεπηζθεπαζηέο δεηάκε κηα μερσξηζηή 

ζπλάληεζε γηαηί έρνπκε αλεξγία 98%. Θαη γηαηί φιεο νη επηρεηξήζεηο είλαη 

ππεξρξεσκέλεο. Θαη δεηάκε θαη ζεψξεζε ησλ βηβιηαξίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ. Γελ θάλακε εκείο ην πξφβιεκα ηεο λαππεγνεπηζθεπήο. Ζ θπβέξλεζε ην 

έθαλε. Ζ θπβέξλεζε έρεη θιείζεη δχν λαππεγεία... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βαζίιε, κε ην πνπξγείν Δξγαζίαο ζα θιείζνπκε ην ξαληεβνχ.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: θ. Γεληθέ, απηφ πνπ καο ιππεί θαη καο ζηελνρσξεί ... είκαζηε φρη 

κφλν αγαλαθηηζκέλνη θαη ζπκσκέλνη. Θαη απειπηζκέλνη θαη είκαζηε έηνηκνη γηα ην 

ρεηξφηεξν. Απηφ πνπ καο ζηελνρσξεί ηδηαηηέξσο είλαη φηη καο αληηκεησπίδνληαη 

... ιεο θαη είκαζηε θαζ' έμηλ ρξεψζηεο. Δκείο κέρξη θαη ην '09, ε θξίζε ήξζε ην 

'08, δελ ρξσζηάγακε θξάγθν, ήκαζηαλ λνηθνθπξαίνη. Θαη ήξζε κηα πξσία ινηπφλ 

ην '09 πνπ ζηε δψλε πνπ απφ εθεί πξνέξρνκαη, είκαη λαππεγνεπηζθεπαζηήο θαη 

πξφεδξνο ηεο έλσζεο λαππεγνεπηζθεπαζηψλ Ξεηξαηά, θφβεηαη ε δνπιεηά κε ην 

καραίξη. Γειαδή εθεί πνπ είρακε ... εθαηνκκχξηα ηδίξνπο θάλακε 5.000 ην 

ρξφλν, θαηαιάβαηε; Θαη δελ είλαη φηη θάλακε θάηη θαθφ ζηε δνπιεηά καο θαη 

θχγαλε ηα θαξάβηα, θάηη έγηλε κε ηελ θπβέξλεζε; έγηλε παγθφζκην θξαρ; κε ηε 
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Ιίκαλ Κπξάδεξο, εληάμεη έγηλε έλα... κεηά επαλήιζε, αιιά δελ ήξζαλ ηα 

βαπφξηα ζε καο. Γελ είραλ ηελ βνχιεζε νη πνιηηηθνί λα θέξνπλ ηνπο εθνπιηζηέο 

ζηελ Διιάδα. Λα ηνπο μαλαθέξεηε πίζσ. Ρνπο πήξε ε Θίλα κε 5 δηο δάλεηα, κε 

μέξσ 'γσ... Ονπκαλία, Οσζία θαη εδψ είκαζηε.. Δκείο πνπ θάλακε θαξάβηα 40.000 

ηφλσλ πξηλ 40 ρξφληα θαη νη άιινη νχηε θνππί απφ βάξθα δελ μέξαλε ηη είλαη, 

ζήκεξα θάλνπλ θαξάβηα θη εδψ πέξα εκείο δελ έρνπκε... ηα λαππεγεία είλαη 

θιεηζηά θαη πνπιηνχληαη ζηελ Cosco ν έλαο ιέεη, ν άιινο ζηνλ έλαλ, ν άιινο 

ζηνλ άιιν. Γειαδή κηα δψλε πνπ επεκεξνχζε έθεξλε ην ρξφλν 10 δηο δνιάξηα, 

έθεξλε ζηελ Διιάδα ε Εψλε κφλνλ ηνπ Ξεξάκαηνο. Ρψξα δελ θέξλεη θξάγθν. 

Δδψ πέξα έξρεηαη ηψξα κφλνλ ν εθνπιηζηήο πνπ δελ κπνξεί λα πάεη πνπζελά 

αιινχ επεηδή καο ρξεψλεη θαη θεχγεη θαη δελ πιεξψλεη θαλέλαλ. Δξρνληαη κφλνλ 

νη απαηεψλεο, απηνί πνπ δελ ζέινπλ λα πιεξψζνπλ. Θαη καο βιέπεηε ινηπφλ 

εζείο ηψξα εκάο ζαλ ρξεψζηεο, κφλνλ ζαλ λνχκεξα. Γελ βιέπεηε φηη εκείο πνπ 

ήξζακε απφ θξίζε, έηζη; Δκείο δελ γίλακε έηζη επεηδή είκαζηε θαθνί 

επηρεηξεκαηίεο, εκείο γίλακε έηζη γηαηί ην ζέιαηε εζείο, ε νηθνπκέλε, ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα... δελ μέξσ. Νινη θηαίλε εθηφο απφ εκάο. Νη ηξάπεδεο είλαη 

ηα αθεληηθά, ην μέξνπκε, δελ ρξεηάδεηαη λα ην πνχκε δέθα θνξέο. Ρα είπαλ νη 

πξνεγνχκελνη απφ εκέλα. Νη ηξάπεδεο είλαη ηα αθεληηθά. Απηνί πήξαλ 200 δηο 

εγγπήζεηο θαη ρξήκα ξεπζηφ απφ ηνλ ειιεληθφ θαη δεηάλε θαη ηελ πεξηνπζία καο, 

ην ζπίηη καο, ην Σξηζηφ καο φια ξε παηδί κνπ λα καο πάξνπλ θαη ηα ζπθψηηα αλ 

κπνξνχζαλε, εληάμεη; 

 Ινηπφλ, παξαθαινχκε πνιχ, ζέισ λα κνπ πείηε θπξία κνπ πνηνο γνληφο 

επηρεηξεκαηίαο δελ ζέιεη λα πιεξψλεη ηελ αζθάιεηά ηνπ λα έρεη ην παηδί ηνπ 

λνζνθνκείν θαη γηαηξφ; πάξρεη θαλείο πνπ ην θάλεη επίηεδεο; Κπνξείηε λα 

θαληαζηείηε πνηέ φηη ζα είρα ην παηδί κνπ εγψ αλαζθάιηζην επεηδή γνπζηάξσ 

λα παίδσ ζην θαθελείν ηα ραξηηά ή λα παίδσ ζηα θαδίλν; Δίλαη δπλαηφλ λα ην 

πηζηεχεηε απηφ ην πξάγκα; Θη εκέλα ιέηε λα πιεξψζσ θαη λα πιεξψλσ θαη ηα 

ηξέρνληα; Θαη απηά πνπ κέρξη ηψξα έθαλα, ηη έθαλα; Ξιήξσλα 20 ρξφληα ΡΔΒΔ. 
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Γειαδή γηαηί πιήξσλα; Γηα λα έρσ έλα κήλα θαη λα κελ κπνξψ λα πιεξψζσ θαη 

επεηδή θηαίεη ε θξίζε, ε παγθφζκηα θξίζε θαη εηδηθά ζηελ Διιάδα θαη κνπ 

παίξλεηε ην θεθάιη; Γειαδή λα κελ κπνξψ λα πάσ ην παηδί κνπ ζην γηαηξφ, δελ 

κπνξψ λα ην πάσ ζην λνζνθνκείν; Ρη λα θάλσ; Γειαδή, καο αλαγθάδεηε λα 

πάξνπκε πνιπβφια θαη λα βγνχκε ζηνπο δξφκνπο. Γειαδή θαη ν Αιβαλφο πάεη 

ζην λνζνθνκείν θαη δελ πιεξψλεη ηίπνηα, ν Καπξηηαλφο, ν έλαο ν άιινο. 

Γειαδή...  

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ: Ξαλαγηψηε, κπνξεί λα κηιάο 10 ιεπηά. Ρη πξνζθέξεηο ηψξα;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Ρειεηψλσ. Θέισ λα πσ ην εμήο: παξαθαιψ πνιχ, ιάβεηε ππφςε 

ζαο θ. Γηνηθεηά, ζέισ λα κελ καο βιέπεηε ζαλ - δειαδή δελ είκαζηε νχηε 

απαηεψλεο νχηε θιέθηεο.  

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ: Δηζη λνκίδεηο φηη ζε βιέπσ;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: θ. Γηνηθεηά, εγψ ζαο εθηηκψ θαη ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά. 

Νκσο, εκέλα... δειαδή κέρξη ην '09 εγψ ήκνπλ γξακκέλνο ζην ΗΘΑ. Σξσζηάσ 

ηψξα 50.000... θ. Γηνηθεηά, απηά πνπ ζαο ιέσ εγψ ηα ληψζεη δπζηπρψο φινο ν 

ειιεληθφο ιαφο. Δηιηθξηλά.  

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ: Θη εκείο ιαφο είκαζηε. Γελ είκαζηε νχθν θη εκείο. Δίκαζηε 

ιαφο θη εκείο. Γελ ην θαηάιαβα δειαδή.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Δίζαζηε ζε άιιν επίπεδν, ζε άιιν επίπεδν.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαηδηά...  

ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Γελ κπνξνχκε λα πιεξψζνπκε γηαηί δελ έρνπκε δνπιεηά. Γελ 

έρνπκε δνπιεηά. Γελ έρνπκε έζνδα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ππάξμνπλ θάπνηεο απαληήζεηο, λα μεθηλήζνπλ θάπνηεο 

απαληήζεηο. Ξαηδηά δελ γίλεηαη, 20 ιεπηά ν έλαο δελ γίλεηαη.  

 Υξαία, ζχληνκα φκσο, κελ θάλνπκε ηψξα.. Δξψηεζε. Υξαία, εξψηεζε. 
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ΣΔΡΓΙΟΤ: Ξξφεδξε, ζπγγλψκε έλα ιεπηφ. Θνηηάμηε λα δείηε, εκείο εδψ 

ήξζακε πξνθαλψο γηα λα απαληήζνπκε ζε θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην. Ξνιχ επραξίζησο λα θάλεηε ηνπνζεηήζεηο 

πνιηηηθήο θχζεσο, δειαδή δελ ππάξρεη πξφβιεκα λα ηηο θάλεηε, αιιά δελ 

βνεζάεη ζε ηίπνηα ηε ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε ην λα θάλεη ν θαζέλαο κηα 

πνιηηηθή ηνπνζέηεζε.  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Βνεζάεη, αγαπεηέ ζπκπαηξηψηε, δελ μέξσ ζε πνηνλ κηιάσ, νχηε 

εζχ μέξεηο πνηνο ζνπ κηιάεη ηψξα, αιιά φηαλ ζνπ ιέκε φηη νη ξπζκίζεηο ηηο 

νπνίεο θάλαηε είλαη εμσπξαγκαηηθέο δηφηη ην πνιηηηθφ ζθεληθφ, ην δηεζλέο απηφ 

ζχζηεκα είλαη ιαλζαζκέλν θαη θέξλεη θαη ηελ χθεζε εδψ πέξα, ηη λα κηιάκε γηα 

ξπζκίζεηο άκα δελ ππάξρεη ρξήκα;  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ρφηε θαθψο έθαλε ηελ εθδήισζε ην Δπηκειεηήξην. 

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Γελ ηελ θάλαηε θαθψο. Αιιά άκα πεξηνξηδφκαζηε, καο βάδεηε 

πεξηνξηζκνχο, δελ βξίζθνπκε απαληήζεηο, αγαπεηέ κνπ. (Γηάινγνη) 

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: 2006 κε 2009 ν ΝΑΔΔ αχμεζε ηηο εηζθνξέο πξνο ηνλ ειεχζεξν 

επαγγεικαηία θνληά ζην 25%. Νρη, 24,89%, ην δηάβαδα ην πξσί. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη. '09 κε '14 γηα ηνλ ΝΑΔΔ δελ ππήξρε θξίζε λα θάλεη αληίζηνηρεο 

κεηψζεηο ζηηο εηζθνξέο; Θαηαξρήλ, γηα ην ηαηξνθαξκαθεπηηθφ πνπ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ αλήζηθν λα ηελ δεηάεη γηα ηνλ θαηξφ πνπ είλαη αλαζθάιηζηνο 

αζθαιηζκέλνο, αζθαιηζκέλνο αλαζθάιηζηνο ηέινο πάλησλ. Θαη κία εξψηεζε 

πξνο ηνλ θ. Γεληθφ Γξακκαηέα. 

 Δίπαηε δπν ιέμεηο θαη ζέισ λα ζηαζψ ζ' απηέο. Νιηθή ξχζκηζε ηξάπεδα, 

Γεκφζην, αζθαιηζηηθφο θνξέαο θαη βηψζηκε είπαηε. Ξνηνο ζα ην θξίλεη, θ. Γεληθέ 

Γξακκαηέα, ην βηψζηκν ην δηθφ κνπ; Θέισ λα πσ ηξέρνπζα εηζθνξά ΝΑΔΔ 400 

επξψ. Οχζκηζε 150, 550. 200 ιέκε ηψξα Δθνξί, 750. Ξνηνο ζα ην θξίλεη ην 

βηψζηκν; πάξρεη ή είλαη απιά κηα θνπβέληα ην βηψζηκν ηεο δφζεο;  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Αιινο εξψηεζε; Ν θχξηνο. 

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Θάηη πεξίπνπ παξαπιήζην. Βάιακε φια απηά καδί ζε έλα ... θη 

αξρίδνπκε λα πιεξψλνπκε, ρσξίο φκσο λα ιάβνπκε θαζφινπ ππφςε καο ηα 

θαζαξά θέξδε κηαο επηρείξεζεο. Απηά απφ θάπνπ ζα πιεξσζνχλ, ζα βγνπλ απφ 

κηα ηζέπε. Απηή ε ηζέπε ζα πξέπεη λα έρεη θέξδνο γηα λα ηα δψζεη 5, 10, 15, 

20, 100. Κφλνλ απφ εθεί κπνξείηε λα πάξεηε ιεθηά. Θάηη πξέπεη λα γίλεη κ' 

απηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξαία. Αιινο θχξηνο;  

ΣΙΝΟ: Δγψ πξνέξρνκαη απφ ην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ. Δίκαζηε θαιεζκέλνη, 

επραξηζηνχκε γηα ηελ πξφζθιεζε. Θάλακε θαη πξνρζέο ζην Δκπνξηθφ κε ηνλ θ. 

Θνξθίδε, ήηαλ θαη ν θ. Θνθθφξεο, αθνχζακε. Υζηφζν, εθεί δελ κπνξέζακε λα ην 

αλαπηχμνπκε φζν ζα έπξεπε. Δδψ πέξα βιέπσ είλαη θαη ην πξνεδξείν είλαη πην 

εηδήκνλεο θαη ζα ήζεια απαληήζεηο.  

 Ινηπφλ, δελ ήξζακε εδψ πέξα εκείο λα θάλνπκε εξσηήζεηο γηα ην αλ ζα 

είλαη 100 νη δφζεηο, αλ ην 100 είλαη θαιφ. Πίγνπξα ην 100 είλαη θαιφ. Θα 

κπνξνχζε λα ήηαλ θαη 500, δελ είλαη εθεί ην ζέκα. Ρν πξφβιεκά καο θαη απηφ 

ζα ζέιακε θαη ην παξάπνλφ καο είλαη φηη απιά καο αλαθνηλψλνληαη θάπνηα 

πξάγκαηα ρσξίο πξνηέξσο λα έρεη γίλεη θάπνηα δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δρεη γίλεη. 

ΣΙΝΟ: Κε ζπγρσξείο, φηαλ γίλεηαη δηαβνχιεπζε θαη ν Δκπνξηθφο Πχιινγνο 

Ληθαίαο έρεη θαηαζέζεη 10 πξνηάζεηο θαη επεηδή δελ ηνπ αξέζνπλ ηνπ εθάζηνηε 

πξνέδξνπ ιέεη, α, απηφ δελ γίλεηαη, δελ ζπκθσλψ, δελ ηηο θαηαζέηεη.  

 Ινηπφλ, πηζηεχνπκε φηη γηα λα κπνξέζεη λα ζρεδηαζηεί έλαο λφκνο θαη λα 

είλαη ζσζηφο, απηφ αθνχζηεθε απφ φινπο, πξέπεη απηφο ν νπνίνο ηνλ ζρεδηάδεη, 

πνπ είλαη ηερλνθξάηεο θαη δελ έρεη ηελ αίζζεζε ηεο αγνξάο θαη ινγηθφ είλαη λα 

κελ ηελ έρεη, δελ κπνξεί λα ζρεδηάδεη εγθεθαιηθά. Δγψ ζα ζαο πσ λνχκεξα θαη 
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εζείο μέξεηε αξηζκεηηθή, δελ ρξεηάδεηαη καζεκαηηθά, βγάιηε κνπ ην απνηέιεζκα. 

Απηή ηε ζηηγκή νη επηρεηξήζεηο πνπ εθπξνζσπψ εγψ ζηε Λίθαηα έρνπλ ηδίξν 

εβδνκαδηαίν απφ 700 κέρξη 1.500 επξψ. Δβδνκαδηαίν. Ξείηε κνπ εζείο έλαο 

άλζξσπνο κε 4.000 έσο 6.000 ηδίξν κεληαίν, ν νπνίνο πξέπεη λα πιεξψζεη θαη 

2.000 κε 3.000 επηηαγέο γηα λα κελ θαηαξξεχζνπλ νη εηζπξάμεηο ηνπ, πψο ζα 

δηαρεηξηζηεί 2.000 ην κήλα λα πιεξψζεη ελνίθην, λα πιεξψζεη ηακείν, λα 

πιεξψζεη ηξάπεδεο, λα πιεξψζεη θαη ρξέε ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

δαλεηζκφ εληφο θξίζεο, φηαλ απφ ην '10 κέρξη ην '14 νη ηδίξνη πέθηαλε κε 20% 

θαη 25% εηήζηα πηψζε, ππήξρε θαη δαλεηζκφο κέζα ζηελ θξίζε πνπ ήηαλ 

πξνζζεηηθφο ζηνλ παιηφηεξν δαλεηζκφ πνπ είρε ε επηρείξεζε πνπ ήηαλ εθηφο 

θξίζεο. 

 Ινηπφλ, απηή ηε ζηηγκή εκείο θάλακε κηα πξφηαζε. Δθθιεζε θάλσ, νχηε 

απεηιψ νχηε ηίπνηα, έθθιεζε θάλσ. Δάλ κπνξέζεηε παγψζηε ηα παιηά θαη 

αθήζηε ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ιφγσ ηδίξνπ, ην είπαηε θη εζείο φηη γηα λα 

κπνξέζεη λα πιεξψζεη ν άιινο πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα. Δμαξηάηαη θαη ηη 

ηδίξν θάλεη. Γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο παγψζηε ηα ρξέε θαη αθήζηε ηνπο λα 

πιεξψζνπλ 200 κε 300 επξψ κεληαίσο πξνζσξηλά φζν δηαξθεί ε χθεζε. Απηέο 

είλαη νη δπλαηφηεηέο καο. Ρν λα καο πηέδεηε απηή ηε ζηηγκή λα πιεξψζνπκε έλα 

ηξέρνλ πνπ γηα ηνπο παιηνχο είλαη έλα ρηιηάξηθν ην δίκελν, δελ άιιαμε θάηη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο. Γειαδή, μαθληθά εκείο δεκηνπξγήζακε έλα ρξένο 15.000 

επεηδή καο ηελ θάξθσζε λα κελ πιεξψλνπκε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλάδειθε, εληάμεη, ην θαηαιάβακε απηφ. Ρν γλσξίδνπκε. 

ΣΙΝΟ: Απιά ζέινπκε λα κεησζεί ην ηξέρνλ, αθήζηε καο πξνο ην παξφλ ηψξα 

πνπ είλαη ζην θνπι ε θξίζε, λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε έλα πνζφ λα 

θηλεζνχκε. Γελ πάεη κε αξηζκεηηθή απηφ ην πξάγκα. Γελ κπνξείο λα ιεο ζηνλ 

άιινλ, γηαηί απ' φ,ηη άθνπζα θαη ηηο ηξεηο εηζεγήζεηο ήηαλ θάζεηεο. Ρν ηξέρνλ 

ηξέρνλ! Οε παηδηά... 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλάιπζε ηνπ λφκνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη. Νη άλζξσπνη δελ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ηίπνηε άιιν. Αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ. Ζξζαλ 

εδψ... δελ λνκνζεηνχλ.  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Αιιάμηε ην!  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λα ην αιιάμνπκε; Γηα λα ην αιιάμνπλ πξέπεη λα ην πνχκε αιινχ.  

ΣΙΝΟ: Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη; Νηαλ ην 80% πάιη κείλεη απέμσ ζ' αξρίζνπλ 

ηα θπλεγεηά απφ ην ΘΔΑΝ θαη δελ ζα είλαη θαζφινπ επράξηζην.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ππλάδειθε, βνήζα ιίγν ηε δηαδηθαζία.  

ΜΑΤΡΟΓΔΝΗ: Δγψ ζα ήζεια λα πσ ην εμήο: απηφ ην πάληξεκα πνπ έγηλε 

ΗΘΑ, Δθνξία, Ρακείν απηφ ζα είλαη αλεθάξκνζην. Πηελ πνξεία ζα ην δείηε φηη 

δελ πξφθεηηαη λα έρεη ηα δεηνχκελα απνηειέζκαηα. Δίλαη δεδνκέλν. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Κηζφ ιεπηάθη. Γηα λα μεθηλήζνπκε - θαηαξρήλ, ππάξρνπλ άιιεο 

εξσηήζεηο;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: θ. Ιάκπξν, ζε παξαθαιψ βνήζα ηε δηαδηθαζία.  

ΜΑΤΡΟΓΔΝΗ: Ξξέπεη λα αιιάμεη. Δίλαη γηαηί κπνξνχλ απφ ην ζχζηεκα, απφ 

ην ζχζηεκα λα αθαηξέζνπλ ηηο παιαηέο εηζθνξέο θαη λα θαηαβάιινληαη θάζε 

κήλα. Νηαλ ζα θνιιάκε δχν κήλεο καδί ην έλα θαη δχν ην άιιν ζην ηέινο θαη 

δελ ζα κπνξέζνπλ... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία ησλ απαληήζεσλ θαη κεηά ζα 

μαλαμεθηλήζνπκε πάιη. θ. Θνθθφξε, μεθηλάκε. (παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΚΟΚΚΟΡΗ: Δγψ θαηαξρήλ ραίξνκαη πνπ άθνπζα θαη κηα ζεηηθή ξφηα, 

ιέγνληαο απέλαληη εθεί ν πξψελ ζπλδηθαιηζηήο φηη θάηη δηαπίζησζε πσο αιιάδεη 

πξνο ην ζεηηθφηεξν ζην πνπξγείν Δξγαζίαο θαη ζα ραζεί - εληάμεη, θαη λπλ, δελ 

θνιιάκε εθεί πέξα, δελ άθνπζα θαιά. Νκσο, ζηελ νπζία δηαθσλνχκε, 

ζπκθσλνχκε ινηπφλ φηη νκνιφγεζεο πσο ην πνπξγείν Δξγαζίαο έρεη αξρίζεη 
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κία ξφηα ζεηηθή. Ρν θξαηάσ απηφ θαη λα ειπίζνπκε θαη λα εξγαζηνχκε λα 

κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θαη θάπνηα άιια πην ζεηηθφηεξα απφ απηφ πνπ έθξηλεο 

εζχ σο ζεηηθφ. 

 Πε ζρέζε κε ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε δίθαην ην αίηεκα, πάξα 

πνιχ δίθαην, φηαλ δελ έρεη θάλεη θαλείο ρξήζε ελφο δηθαηψκαηνο δελ κπνξεί λα 

έξρεζαη θαη λα ηνπ θαηαινγίδεηο ην πνζφ θαη ζπκθσλψ θαη απηφ ην ζθεπηηθφ 

θπξηάξρεζε, επηκέλακε πάξα πνιχ θαη γη' απηφ δψζακε αζθαιηζηηθή θάιπςε γη' 

απηνχο νη νπνίνη δελ έρνπλ θαηαβάιεη ηνπ '11, ηνπ '12, ηνπ '13 θαη ηνπ '14 ζηνλ 

ΝΑΔΔ, ήηαλ πεξίπνπ 12.000 άηνκα ηφηε, καδί θαη ηνπ '14 λα κελ έρνπλ 

θαηαβάιεη, κε βαζηθή πξνυπφζεζε ην κέζν εηήζην εηζφδεκα λα κελ, ην 

θνξνινγεηέν, λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 12.000 επξψ.  

 Απφ 'θεη θαη πέξα ινηπφλ, εκείο θάλακε απηή ηε ξχζκηζε, απηή ηε 

δπλαηφηεηα είρακε εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά απφ πίεζε έγηλε θαη απηφ, μέξεηε 

πάξα πνιχ θαιά φηη ζηελ αξρή δελ ππήξρε θαλ αζθαιηζηηθή θάιπςε. Δρεηε 

δίθην. Νκσο, άθνπγα εδψ πέξα ζηελ φιε ζπδήηεζε πνηα ήηαλ ε πεξηξξένπζα 

αηκφζθαηξα θαη πνην ήηαλ ην δνπκί. Αλ δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα νηηδήπνηε θαη λα 

πεηο, νηηδήπνηε θαη λα θάλεηο ζα ιέκε πνηνο έθηαηγε, έθηαηγε ην ρζεο, έθηαηγε 

ην πξνρζέο. Δδψ ζήκεξα είκαζηε γηα λα δνχκε πψο ζα εθαξκνζηεί απηή ε 

ξχζκηζε θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ρσξίο λα ηαιαηπσξεζείηε, ρσξίο λα 

ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη πψο κπνξνχκε θη εκείο λα ζαο ζηεξίμνπκε 

παίξλνληαο θάπνηα κελχκαηα απφ εζάο, ηα νπνία πηζαλφλ λα ζαο δπζθνιέςνπλ 

κε βάζε ηελ εκπεηξία ηελ νπνία έρεηε κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα.  

 Θαη ην ηέινο θη εδψ εγψ ζα θιείζσ, ζα απαληήζσ ζην εξψηεκα ην εάλ 

έλαο νθεηιέηεο πνπ είλαη ήδε εληαγκέλνο κεο ζηε ξχζκηζε, έρεη ην δηθαίσκα λα 

επαλεληαρζεί κε ηα λέα δεδνκέλα. Λαη, θαη κπνξεί κε ην ππφινηπν ηεο νθεηιήο ή 

λα κείλεη ζηελ παιηά έληαμε, αιιά ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε ζα γίλεη έλαο 

επαλππνινγηζκφο ηνπ επηηνθίνπ απφ 1/1/13 θαη επηπιένλ έθπησζε έλα 20%. 
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Δπεηδή ρξεηάδεηαη θαη έλαο ηχπνο αιγνξίζκνπ, απηέο ηηο δχν παξαγξάθνπο πνπ 

αλέθεξα κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα ζα εθδνζεί ππνπξγηθή απφθαζε ε νπνία ζα 

ξπζκίδεη κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα πψο ζα γίλεη απηφο ν επαλππνινγηζκφο ηνπ 

επηηνθίνπ θαη φια ηα ππφινηπα.  

 Απηά απφ εκέλα Ξξφεδξε, πάξε θαη ην κηθξφθσλν θαη ζαο επραξηζηψ 

πνιχ. Δπεηδή έρσ κηα δνπιεηά ζα κνπ επηηξέςεηε λα απνρσξήζσ. Δίκαη φκσο 

ζηε δηάζεζή ζαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δπραξηζηψ. 

ΓΙΑΓΚΑ: θ. Γεληθέ, ζαο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ γηα ην ρξφλν πνπ 

αθηεξψζαηε. Δίλαη νη Γηνηθεηέο πνπ ζα απαληήζνπλ ηα αζθαιηζηηθά, ν θ. 

Πηεξγίνπ έρεη ην ιφγν γηα ηηο ξπζκίζεηο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Γηα ηηο ξπζκίζεηο. Θαηαξρήλ, κία εξψηεζε πνπ έγηλε εάλ γηα 

παξάδεηγκα νη ηξάπεδεο ζα δαλεηνδνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζεηε εθάπαμ 

ηηο φπνηεο νθεηιέο έρεηε ζηα ηακεία είηε ζηελ Δθνξία, πξνθεηκέλνπ λα έρεηε θαη 

κεγάιεο δηαγξαθέο πξνζηίκσλ θαη πξνζαπμήζεσλ, ε απάληεζή κνπ είλαη λαη. 

Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζαο είπα θαη λσξίηεξα φηη έρνπλ θίλεηξν νη 

ηξάπεδεο λα θάλνπλ γελλαίεο δηαγξαθέο ησλ νθεηιψλ θαη βηψζηκεο δφζεηο θαη 

απαληάσ θαη ζηνλ θχξην εδψ, βηψζηκε δφζε είλαη απηή πνπ ζνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηελ πιεξψλεηο, εθφζνλ φκσο θαιχπηεηο ηηο βαζηθέο βηνηηθέο ζνπ 

αλάγθεο. Γηαηί απηφ πνπ ακέιεζα λα ζαο πσ θαη είλαη δηθφ κνπ πξφβιεκα, δελ 

είλαη δηθφ ζαο, είλαη φηη γηα πξψηε θνξά ην ειιεληθφ θξάηνο, απηφ ην αδχλακν, 

θαθφ ειιεληθφ θξάηνο ζηηο αξρέο απηνχ ηνπ ρξφλνπ, ηνπ 2014 φξηζε κέζα απφ 

ζηνηρεία ζηαηηζηηθά, φπσο αθξηβψο ηα δήισζαλ φινη νη Διιελεο, ηα ειιεληθά 

λνηθνθπξηά, πνηεο είλαη εθείλεο νη δαπάλεο πνπ πξέπεη λα θάλεη έλα λνηθνθπξηφ 

αθνχ αθαηξέζνπκε θφξνπο, εηζθνξέο, φια απηά, θαζαξέο δαπάλεο πνπ πξέπεη 

λα θάλεη πξνθεηκέλνπ λα είλαη βηψζηκν απηφ ην λνηθνθπξηφ.  

 Αξα, ινηπφλ, νη ηξάπεδεο πξέπεη λα θαηαιήμνπλ ζε κία ιχζε ηέηνηα ψζηε, 

επαλαιακβάλσ, λα κπνξείηε λα ηελ απνπιεξψλεηε, ζπλππνινγίδνληαο ηηο 
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νθεηιέο πνπ έρεηε ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ζε εθνξίεο θαη θπζηθά λα ζαο 

κέλνπλ θαη ρξήκαηα γηα λα δείηε ηηο νηθνγέλεηέο ζαο. Απηφ ζεκαίλεη βηψζηκν 

ιχζε.  

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ θαη κε βνήζεζε ε Γηνηθήηξηα απφ εδψ, 

λα δηεπθξηλίζσ φηη απηφ πνπ ζαο είπα ε ζηαπξνεηδήο ππνρξέσζε ηζρχεη κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ θάλεηε θαη ξχζκηζε γηα ηηο ηξάπεδεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

ξπζκίζεηε κφλν ζην αζθαιηζηηθφ ηακείν δελ γελλάηαη δήηεκα πξνθαλψο. Απηφ 

ην θάλνπκε αθξηβψο γηα λα εληζρχζνπκε ηε δχλακε ηνπ θξάηνπο, πξνζέμηε ηη 

ζαο ιέσ, ηε δχλακε ηνπ θξάηνπο λα εηζπξάηηεη ηηο νθεηιέο πνπ ππάξρνπλ, γηαηί 

εκείο δελ ζέινπκε - κηζφ ιεπηάθη. Αξα, ινηπφλ, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν βάιακε 

απηή ηε ζηαπξνεηδή ππνρξέσζε είλαη φρη πξνο φθεινο ησλ ηξαπεδψλ φπσο 

θάπνηνη καο θαηεγφξεζαλ. Δηο βάξνο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε. 

 Ξαξ' φια απηά φκσο θαη ζέισ επίζεο λα γίλεη θαηαλνεηφ, ν 

ζπγθεθξηκέλνο λφκνο απηφο κε ηελ επηθεθαιίδα "θφθθηλα δάλεηα", είλαη 

νηθεηνζειήο λφκνο. Γειαδή, εάλ ζαο αξέζεη ε ξχζκηζε κε ηελ νπνία ζα 

θαηαιήμεηε κε ηελ ηξάπεδα ηελ απνδέρεζηε. Δάλ δελ ζαο αξέζεη παξακέλεηε 

ζην πθηζηάκελν θαζεζηψο. Γειαδή, ζέισ λα ζαο πσ δελ ππνρξεψλεη θαλέλαλ 

ζαο λα πάηε λα δερζείηε, νχηε είζηε φκεξνη ησλ ηξαπεδψλ. Δάλ ε ιχζε - απιά, 

είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έξρεηαη ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηνπο ξάβεη έλα πάξα 

πνιχ ζηελφ θνπζηνχκη γηα ην πψο ζα θάλνπλ απηέο ηηο ξπζκίζεηο. Γηα ζηελφ 

θνπζηνχκη γηα ηηο ηξάπεδεο, φρη γηα ζαο. 

 Αξα, ινηπφλ, γηα λα γίλεη απφιπηα θαηαλνεηφ, νχηε ήξζακε εδψ λα ζαο 

δηαθεκίζνπκε φηη κε απηή ηε ιχζε ιχζεθαλ ηελ επφκελε κέξα ην πξσί ηα 

πξνβιήκαηά ζαο, γηαηί κελ θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο, ν θχξηνο εθεί 

πνπ εθπξνζσπεί ηνπο εκπφξνπο λνκίδσ έθαλε κία αλαθνξά, φηη εάλ δελ 

αλαηαρζεί ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο καο, εάλ δειαδή δελ απμεζεί ν ηδίξνο ησλ 
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επηρεηξήζεψλ ζαο, φζεο ξπζκίζεηο θαη λα θάλνπκε, φζα παγψκαηα θαη λα 

θάλνπκε, φζεο δηαγξαθέο θαη λα θάλνπκε ζα πξνθχπηνπλ φιν θαη θαηλνχξηεο 

απαηηήζεηο. Αξα, ινηπφλ, κε ζεσξείηε φηη εκείο εδψ εξρφκαζηε λα ζαο πνχκε ηη 

καγηθά ηα θάλακε θαη ειάηε λα δείηε ηη φκνξθα ζα ιπζνχλ φια ζαο ηα 

πξνβιήκαηα. Γελ ζα ιπζνχλ φια ζαο ηα πξνβιήκαηα, είλαη ζαθέο απηφ. Απηφ 

πνπ ήξζακε φκσο θαη ζαο ην είπακε λνκίδσ θαη νη ηέζζεξηο πνπ κηιήζακε, είλαη 

φηη ζίγνπξα απηφ ην θαζεζηψο είλαη πνιχ θαιχηεξν απφ ην θαζεζηψο πνπ είραηε 

κέρξη ζήκεξα. Παλ πιαίζην γεληθφηεξα. 

 Αξα, ινηπφλ, έρεηε έλα επλντθφηεξν, δελ ιέσ φηη είλαη ην ηδαληθφ 

θαζεζηψο. Δίλαη έλα επλντθφηεξν απφ απηφ πνπ είραηε κέρξη ρζεο. Αξα, ινηπφλ, 

είλαη ζηε δηθηά ζαο, εζείο ην απνθαζίδεηε θαη ζηνλ ΝΑΔΔ αλ ζέιεηε λα πάηε λα 

ξπζκίζεηε, εζείο ην απνθαζίδεηε αλ ζα πάηε λα ξπζκίζεηε ή φρη.  

 Λα ζαο πσ θάηη, θ. Καπξνγέλε; Πέβνκαη πάξα πνιχ θαη ηελ εκπεηξία ζαο 

θαη ηε γλψζε ζαο, αιιά λα ζαο πσ θάηη; Θαιφ είλαη λα πνχκε δπν πξάγκαηα θαη 

λα θιείζνπκε. Γελ ππάξρεη άιινο, λνκίδσ φηη κεηά επαλαιακβαλφκαζηε. Υξαία. 

 Αξα, ινηπφλ, λαη, νη ηξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα δαλεηνδνηήζνπλ 

πξνθεηκέλνπ θαη κάιηζηα εδψ ζέισ λα ζαο πσ κηα ιεπηνκέξεηα ηελ νπνία ζέισ 

λα ηε ιάβεηε πνιχ ζνβαξά ππφςε ζαο. Νη θχξηνη ησλ Ρακείσλ θαη ε θπξία, ζαο 

κηιήζαλε γηα κηα εκεξνκελία 31/3/15. Δγψ ζαο κίιεζα γηα κηα εκεξνκελία 

31/3/16 γηα ηα δάλεηα ζηηο ηξάπεδεο. Αξα, ινηπφλ, κπνξείηε γξήγνξα, άκεζα λα 

θάλεηε ηε ξχζκηζε ζηα ηακεία θαη ζηελ Δθνξία κέρξη 31/3/15 θαη κε φζν ρξφλν 

ζαο ρξεηάδεηαη κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε θαη ηνλ ππφινηπν ρξφλν, δειαδή απφ 

31/3/15 κέρξη 31/3/16 γηα λα θάλεηε ηηο ξπζκίζεηο κε ηελ ηξάπεδα. Θαη εάλ ηφηε 

ξπζκίζεηε κε ηελ ηξάπεδα θαη ε ηξάπεδα είλαη δηαηεζεηκέλε λα ζαο δψζεη 5, 10, 

15 ρηιηάδεο πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζεηε εθάπαμ ηελ νθεηιή ζαο ζηελ εθνξία θαη 

ζηνλ ΝΑΔΔ, εάλ δελ θάλσ ιάζνο επαλππνινγίδεηαη ηφηε  ε νθεηιή, έηζη δελ 

είλαη; Νπφηε κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξείηε λα εμαληιήζεηε ηηο φπνηεο 
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δπλαηφηεηεο έρεηε γηα λα πάξεηε επηπιένλ δηαγξαθέο πξνζηίκσλ θαη 

πξνζαπμήζεσλ. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΙΑΓΚΑ: Αλ έρεηο λα θάλεηο εξψηεζε κφλν γηα ηελ θα Θσηίδνπ, κφλν γηα ηελ 

θα Θσηίδνπ.  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Ζ εξψηεζε είλαη αλ ηψξα ν θάζε αζθαιηδφκελνο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο έρεη δηθαίσκα λα πάεη ζην ΡΔΒΔ θαη λα ηνπ ζεσξήζεη ην 

βηβιηάξηθν γηα λα έρεη ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ρσξίο θαη λα είλαη... Θη άιιε 

κία. Δρσ εγψ ην δηθαίσκα πνπ απφ ην '87 κέρξη ζήκεξα έρσ δψζεη 110.000 

επξψ λα ηα δεηήζσ λα ηα πάξσ πίζσ κε αίηεζε θαη ζα ζαο θάλσ θαη επθνιίεο 

θηφιαο γηα λα κνπ ηα επηζηξέςεηε, γηαηί δελ ζαο ζέισ, γηαηί δελ κνπ θάλεηε.  

ΓΙΑΓΚΑ: Ζ θα Θσηίδνπ έρεη ην ιφγν. Θέισ λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Βηνκεραλίαο ηνλ θ. Πηεξγίνπ θαη παξαθαιψ ηελ θα Θσηίδνπ. 

ΚΩΣΙΓΟΤ: Λα είκαη θη εγψ ιίγν ζχληνκε. Ξξψηνλ, λα πσ φηη κπήθαλ πάξα 

πνιιά ζέκαηα ηα νπνία δελ είραλ ζρέζε φρη απιψο κε ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο 

αιιά θαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Γηνηθεηψλ. Λα είκαζηε ζαθείο θαη 

εηιηθξηλείο. Γελ λνκνζεηεί θαλέλαο Γηνηθεηήο αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ, νη Γηνηθεηέο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, εγψ λα κηιήζσ ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ ΝΑΔΔ, αιιά 

έηζη είλαη θαη γηα φινπο ηνπο δηνηθεηέο, πινπνηνχλ λφκνπο. Δπνκέλσο, έρσ 

θαηαγξάςεη θαη δέρνκαη απηά πνπ είπαηε, δελ έρνπκε φκσο δηθαίσκα λα 

λνκνζεηνχκε, ην μέξεηε πνιχ θαιά, πινπνηνχκε λφκνπο θαη πξνζπαζνχκε, απηφ 

πνπ πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε δηεχξπλζε, λα ην αληηκεησπίζνπκε δειαδή κε 

δηεπξπκέλε ινγηθή ην φπνην λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

 Λα πσ επίζεο φηη ηηο φπνηεο πξνηάζεηο καο, γηαηί πξνθαλψο απηή είλαη ε 

ππνρξέσζή καο, λα ππνβάιινπκε πξνηάζεηο πξνο ην επνπηεχνλ πνπξγείν, 

πξνθαλψο ηηο ππνβάιινπκε - λαη, λαη, πξνθαλψο απηή είλαη ε ππνρξέσζή καο, 

πξνθαλψο ηηο ππνβάιινπκε, δελ είλαη φκσο νη δηνηθήζεηο, θαη πάιη εγψ λα 

κηιήζσ γηα καο ζπλδηθαιηζηηθνχ ραξαθηήξα, άξα λα βγνχκε θαη λα πνχκε εγψ 
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πξφηεηλα απηφ, εγψ πξφηεηλα ην άιιν θη εγψ πξφηεηλα ην ηξίην. Απηή είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα, απηή είλαη ε αιήζεηα θαη απηή είλαη ε έληηκε ζπκπεξηθνξά. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Λα ζαο πσ θάηη, αθήζηε κε λα ηειεηψζσ. Λνκίδσ φηη κηιάσ ζπγθεθξηκέλα 

θαη ζέισ λα ζαο κηιήζσ εηιηθξηλά. 

 Ιέσ ινηπφλ φηη δελ λνκνζεηνχκε, πινπνηνχκε θαη ιέσ επίζεο φηη φ,ηη 

ζεσξνχκε - λα πσ θαη ην άιιν. πάξρνπλ εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ ζηα 

δηνηθεηηθά καο ζπκβνχιηα. Πην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ινηπφλ ηνπ ΝΑΔΔ απφ ηα 

13 κέιε ηα 9 είλαη κέιε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη 

φιεο νη απνθάζεηο νη νπνίεο παίξλνληαη ή θακία απφθαζε αλ ζέιεηε δελ κπνξεί 

λα παξζεί εάλ νη θνηλσληθνί εηαίξνη, εθπξφζσπνη ΔΠΔΔ, ΓΠΔΒΔΔ, ησλ 

απηνθηλεηηζηψλ, ησλ λαπηηιηαθψλ πξαθηφξσλ, ησλ βελδηλνπσιψλ, γηαηί έρνπκε 

θη απηά ηα επηθνπξηθά ή ην θχξην Ρακείν ηνπ ΡΑΛΞ, δελ ζπκκεηέρνπλ ζ' απηή 

ηε ιήςε απφθαζεο. Δπνκέλσο, είλαη πξνθαλέο φηη σο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

εκείο παίξλνπκε απνθάζεηο, ππνρξέσζή καο φκσο δελ είλαη λα θάλνπκε 

ζπλδηθαιηζκφ πξνο εζάο γηα λα απνδείμνπκε ν έλαο ζηνλ άιινλ ή λα θάλνπκε 

ιατθηζκφ, ηη θαινί πνπ είκαζηε, εγψ ην είπα θη απηφ. πνρξέσζή καο είλαη λα ην 

δηνρεηεχνπκε πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ε νπνία αληηζηνίρσο πξάηηεη παίξλνληαο 

ππφςε πξνθαλψο θαη άιινπο παξάγνληεο, δελ γλσξίδσ λα ζαο ην πσ, είλαη 

ζπδήηεζε κε θάπνηνπο άιινπο. 

 Αξα, απηφ ιίγν γηα λα δνχκε πνηα είλαη ηα φξηά καο θαη ηη λα καο 

ρξεψζεηε. Λα καο ρξεψζεηε δειαδή πνιιά αιιά, ηέινο πάλησλ, λα καο 

ρξεψζεηε απηφ ην νπνίν έρνπκε ππνρξέσζε θαη καο αλαινγεί.  

 Λα πνχκε ηψξα κεξηθά έηζη θσδηθνπνηεκέλα απφ ηα εξσηήκαηα ηα νπνία 

έρνπλ κπεη, κηιάσ γηα ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηνλ ΝΑΔΔ 

 Νη δφζεηο, νη κεηψζεηο ησλ ηξερνπζψλ θ.ιπ. Λα πσ ινηπφλ φηη κείσζε ησλ 

ηξερνπζψλ εηζθνξψλ, ζαο ην αλέθεξα θαη πξηλ, ππάξρεη εθ ησλ πξαγκάησλ. 
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Νηαλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ θάλεη ξχζκηζε λα θάλεη κέρξη δχν 

αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο, πξαθηηθψο δειαδή νη κηζνί απφ ηνπο νθεηιέηεο ζα 

πιεξψλνπλ ηελ 1ε... (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

  Νρη, πάεη παξαπάλσ θαη 200 πάεη θαη πνιχ πάεη. Λα πσ ιίγν ην εμήο: 

επνκέλσο, ππάξρεη θαη φηαλ θάπνηνο κπνξεί λα θαηέβεη 200 επξψ ζηα 700 δελ 

είλαη κία κηθξή κείσζε. Δίλαη κία κείσζε. Λα πσ φκσο φηη ην 50% ησλ 

νθεηιεηψλ, γηα λα δνχκε ιίγν πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Νη άιινη πιεξψλνπλ. 

Θαη επίζεο λα πσ θαη ην άιιν, ην παξάπνλν ην νπνίν έξρνληαη θαη εθθξάδνπλ 

πξνο εκάο νη ζπλεπείο. Δγψ πξνθαλψο κπνξψ λα απνδερζψ φηη ε 

πξαγκαηηθφηεηα ιέεη φηη πξέπεη λα βνεζάκε απηφλ ν νπνίνο δελ κπνξεί, 

έξρνληαη φκσο θαη νη άιινη νη ζπλεπείο, νη νπνίνη θαη απηνί ζεσξνχλ φηη έρνπλ ην 

δηθφ ηνπο δίθην. Δλ πάζε πεξηπηψζεη. Γη' απηφ δηεπθνιχλνληαη, επαλαιακβάλσ ην 

50% ησλ ελεξγψλ νθεηιεηψλ ηνπ ΝΑΔΔ ζα πιεξψλεη εθφζνλ ζέιεη ηελ 1ε 

αζθαιηζηηθή θαηεγνξία. Κελ δεκηνπξγνχκε ινηπφλ εληππψζεηο φηη φινη νη 

νθεηιέηεο είλαη νθεηιέηεο ησλ πςειφηαησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ. 

Κπνξνχλ ινηπφλ νη κηζνί, πάιη ην ιέσ γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πνηνη είλαη νη 

νθεηιέηεο καο, λα πιεξψλνπλ 150 επξψ είλαη ζπλ ην άιιν ην νπνίν είλαη 

ΔΝΞ, ην νπνίν νχησο ή άιισο δελ κπαίλεη ζην ινγαξηαζκφ. Αξα, ινηπφλ, 

απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη άξα ινηπφλ ζηελ πξάμε ππάξρεη απηή ε κείσζε 

γη' απηφλ ν νπνίνο είλαη ζπλεπήο.  

ΜΠΔΘΑΝΗ: Ζ κείσζε ζηα 900 επξψ πφζε ζα είλαη;  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Ινηπφλ, θνηηάμηε ηψξα, λα πσ θάηη; Ππλδηθαιηζκφ έθαλα θη εγψ θαη 

μέξσ. Αθνχζηε, θχξηε κηιήζαηε, αθήζηε λα ηειεηψζσ. Απαληψ θαηά ηνλ ηξφπν 

κνπ. Απαληψ θαηά ηνλ ηξφπν κνπ, φπσο θη εζείο ξσηήζαηε θαηά ηνλ ηξφπν ζαο 

θαη κάιηζηα ξσηήζαηε πην πνιχ απφ ηνλ ρξφλν νκηιίαο ην δηθφ κνπ. Ξαξαθαιψ 

λα κε ζεβαζηείηε σο απάληεζε. 
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 Γεχηεξνλ, απνζεκαηηθά ΡΔΒΔ πνπ είπαλ. Γελ ππήξρε ηίπνηα. Ξαξαθαιψ 

πάξα πνιχ, λα ζηακαηήζεη απηφο ν κχζνο, αλ θαη δελ είλαη ηεο παξνχζεο, ηεο 

παξνχζεο είλαη ζπγθεθξηκέλν ζέκα, λα ζηακαηήζνπλ νη κχζνη ησλ Ρακείσλ πνπ 

αθνξά ηνλ ΝΑΔΔ, ην νπνίν είρε απνζεκαηηθά. Γελ είρε πνηέ απνζεκαηηθά. Νιεο 

νη αλαινγηζηηθέο κειέηεο πξν ηεο θξίζεο δείρλαλε ηεξάζηηα αλαινγηζηηθά 

ειιείκκαηα. Ρν θξάηνο είλαη απηφ ινηπφλ ην νπνίν πιεξψλεη θαη πιεξψλεη πάλσ 

απφ ην κηζφ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα πάκε παξαθάησ. 

Δίλαη ππνρξέσζε ε θνηλσληθή αζθάιηζε θαη αο ην θξαηήζνπκε έηζη. Ρν ιέσ 

κφλν γηα λα ζηακαηήζνπκε ιίγν κεξηθνχο κχζνπο. 

 Ρψξα, λα πνχκε απφ ηα πξαθηηθά εξσηήκαηα. Αλέθεξε έλαο θχξηνο γηα 

ηελ θινπή θνξηεγνχ θ.ιπ.. Δπαλαιακβάλσ θαη πάιη φηη ν ΝΑΔΔ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. Ρν λνκνζεηηθφ πιαίζην ινηπφλ 

ιέεη φηη πξέπεη λα πάηε λα θαηαζέζεηε ηελ άδεηα γηα λα κπνξέζεηε λα ζεσξείηε. 

Γελ αλαγλσξίδεη ηελ θινπή. Απηφ είλαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. Παο ιέσ φηη απηφ 

είλαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην μέξσ σο ζέκα.  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Δθιεηζα βηβιία θαη κνπ θξάηεζε ε Δθνξία απφ ιάζνο ηελ άδεηα. 

Ξήγε ππεξεζηαθά ε άδεηα... 

ΚΩΣΙΓΟΤ: Λα πσ θάηη; Θνηηάμηε ηψξα, έρνπκε 1 εθαηνκκχξην αζθαιηζκέλνπο. 

Δάλ ζε θάζε εθδήισζε πνπ πάσ ν θαζέλαο ιέεη ην κεκνλσκέλν ηνπ, λα ην 

δερζψ, κεηά πέζηε ηφ κνπ θαη λα ην ςάμνπκε. Αιιά... 

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Ξφηε λα ζαο ην πσ;  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Ρψξα, κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο. Γελ ζα κηιήζσ θαη ζα θχγσ. 

Θα κείλσ γηαηί θαη ε θπξία, ε κνλαδηθή θπξία πνπ ήζειε λα κηιήζεη δελ ηεο 

δψζαηε ην ιφγν. Λα κνπ ηα πείηε κεηά, ζα ζαο ηα απαληήζσ. 

 Ινηπφλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε επεηδή ξσηάηε, 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ππάξρεη, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε φκσο 
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δίλεηαη ζε φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ιέσ φηη ππάξρνπλ ηξεηο Θνηλέο 

πνπξγηθέο Απνθάζεηο, γηα λα ιήμνπκε θη απηφ. Δλα είλαη νη νθεηιέηεο ηνπ '11, 

'12, '13 κε κέζν φξν θάησ απφ 12.000, απηνί είλαη 66.000 πεξίπνπ νη ελεξγνί θαη 

άιιεο 28.000 νη δηαθφςαληεο, ρνλδξηθά είλαη γχξσ ζηνπο 100.000 νη νπνίνη 

απνιακβάλνπλ πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, έρνπλ ζεσξεζεί ηα 

βηβιηάξηά ηνπο, δελ ππάξρνπλ απηνί νη φξνη πηα, απηφκαηα πεγαίλεη ζηνλ 

ΔΝΞ, απηφκαηα απηφο είλαη αζθαιηζκέλνο κε ζεσξεκέλν, έρεη αζθαιηζηηθή 

ηθαλφηεηα θαη επίζεο ιέσ φηη ππάξρνπλ άιιεο δχν Θνηλέο πνπξγηθέο Απνθάζεηο 

κε πξσηνβνπιία ηνπ πνπξγείνπ γείαο νη νπνίεο αθνξνχλ ε κία ηε 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θάζε Διιελα θαη αλαζθάιηζηνπ, θάζε Διιελα θαη ε 

άιιε ηε θαξκαθεπηηθή ηνπ πεξίζαιςε. Σξήζε απηψλ κπνξείηε λα θάλεηε φινη νη 

αλαζθάιηζηνη, γηαηί πξνθαλψο νη αζθαιηζκέλνη έρνπλ άιιεο δπλαηφηεηεο. 

 Αξα, ινηπφλ, ππάξρνπλ πξφζζεηεο, πέξαλ δειαδή απηψλ νη νπνίνη 

δεκηνχξγεζαλ νθεηιέο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έρνπλ κέζν φξν 12.000 

εηζφδεκα θαη θάησ, ππάξρνπλ πξφζζεηεο δχν Θνηλέο πνπξγηθέο Απνθάζεηο, 

είλαη θαη δηθή καο ζπλππνγξαθή θαη ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, πξσηνβνπιία 

ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη γηα θαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε. Απηφ γηα φινπο θαη γηα φζνπο ηελ ρξεηάδνληαη, γηαηί αλαθέξζεθε ζε 

νηθνγέλεηεο - φρη, φρη. Αλεμαξηήησο ηνπ πφηε δεκηνχξγεζε ηελ νθεηιή θαη 

αλεμαξηήησο πνηα είλαη ε πεξηνπζηαθή ή ε εηζνδεκαηηθή ηνπ αλ ζέιεηε 

θαηάζηαζε, ε δήισζή ηνπ. Αλεμάξηεηα.  

ΜΠΔΘΑΝΗ: Δλλνείηε κε ηελ Ξξφλνηα;  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Νρη, νρη, δελ ελλνψ κε ηελ Ξξφλνηα.  

ΜΠΔΘΑΝΗ: Κε ηη πξνυπνζέζεηο κπνξνχκε;  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Κε θακία ζαο ιέσ, Θνηλέο πνπξγηθέο Απνθάζεηο, κπείηε ζην ζάηη 

ηνπ ΝΑΔΔ. Δπαλαιακβάλσ θαη πάιη ππάξρνπλ δχν Θνηλέο πνπξγηθέο Απνθάζεηο 
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νη νπνίεο είλαη ηζρχνπλ. Νρη, κηα ραξά εθηεινχληαη. Κηα ραξά εθηεινχληαη. 

Κπνξείηε λα ηηο δείηε. 

 Παο παξαθαιψ πνιχ, επεηδή γίλεζηε...  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Κα αθνχ δελ εθηειείηαη, ςέκαηα ιέκε δειαδή;  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Απφ πνηνλ δελ εθηειείηαη; Απφ πνηνλ;  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Απφ ηα ίδηα ηα λνζνθνκεία. 

ΚΩΣΙΓΟΤ: Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα πξάγκαηα. Θαη ζήκεξα είρε δειψζεηο ν 

πνπξγφο ν Βνξίδεο, ν νπνίνο είπε φηη είλαη κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά ηα νπνία 

ζα ειεγρζνχλ. Απηφ είλαη άιιν ζέκα. πάξρεη φκσο λνκνζεηηθή πξφβιεςε, 

ινηπφλ. Απηφ λα δνχκε. Ρψξα, εάλ έλαο δχν ή ηξεηο, λνζνθνκεία, δηεπζπληέο ή 

δελ μέξσ εγψ, δελ ην πινπνηνχλ, απηφ είλαη κηα κεκνλσκέλε εμαίξεζε. 

 Λα πνχκε ινηπφλ ηψξα νη γηαηξνί ζηνλ ΔΝΞ εάλ ζα θιείζνπλ ζε 2-3, 

επεθηείλνκαη ζε άιια ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αιιά λα ιχζνπκε κφλν 

ηα βαζηθά ζαο παξαθαιψ, γηαηί πξαγκαηηθά δελ έρεη θαλέλα λφεκα. Ζ λέα αξρή, 

φπνηνο είλαη πνπ ξσηήζαηε, πξνθαλψο φπνηνο είλαη ζηε λέα αξρή θαη ζέιεη λα 

γίλεη κεηάπησζή ηνπ ζ' απηή ηε ξχζκηζε πξνθαλψο θαη κπνξεί. Θαη φρη κφλν ηνπ 

πεγαίλεη ζην παξειζφλ γηα λα πάξεη ηα ίδηα ρακειά πνζνζηά επηηνθίνπ, είρε κε 

8,05%, έρεη ηψξα 4,56%, ηνπ δίλεη ηα ίδηα πνζνζηά έθπησζεο πνπ ηζρχνπλ 

ζήκεξα θαη πξφζζεηα 20%. Γηαηί; Γηαηί ηνλ ηηκάεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη 

αθνινχζεζε κηα δχζθνιε ξχζκηζε κε ζπλέπεηα ζε κία δχζθνιε νηθνλνκηθή 

επνρή. Αξα, φπνηνο ζέιεη λα θάλεη απφ ηε λέα αξρή κεηάπησζε ζηε ξχζκηζε 

απηή πξνθαλψο θαη κπνξεί λα ην θάλεη. 

 Λα πσ επίζεο ηψξα γηα ην ζέκα, απιψο γηα λα θιείζσ θαη ην ιέσ σο 

γεληθφ ζέκα, νη αλαζθάιηζηνη αζθαιηζκέλνη θαη φια απηά είλαη πξνθαλέο θαη ην 

γξάθνπλ, αιιά απιψο ζα πξέπεη λα πείηε θηφιαο ηη ζέιεηε. Πηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηφ ην νπνίν ζέιεηε δελ είλαη ε ππνρξεσηηθή θαη δεκφζηα 
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θνηλσληθή αζθάιηζε. Απηφ ινηπφλ είλαη ζέκα ην νπνίν είλαη άιιν ζέκα θαη άιιν 

ζέκα ζπδήηεζεο. Απηφ ινηπφλ ην νπνίν δεηάηε... 

ΜΠΔΘΑΝΗ: Ιαζνο, ιάζνο ην αληηιεθζήθαηε. 

ΚΩΣΙΓΟΤ: Θνηηάμηε, δελ ζαο δηέθνςα, εάλ κε μαλαδηαθφςεηε, εηιηθξηλά ην 

ζεσξψ αγέλεηα εθ κέξνπο ζαο, εληάμεη; Δγψ ζα δηαβάζσ γηα λα θαηαιάβεη ν 

θφζκνο: Γηθαίσκα ζηελ επηινγή ηακείνπ θξαηηθνχ ή ηδησηηθνχ. Λα ηειεηψζσ, 

ινηπφλ, απηφ είλαη επηινγή λα ζέιεηε έηζη ή αιιηψο, ε θνηλσληθή αζθάιηζε 

ζεσξείηαη δεκφζην αγαζφ θαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο ζηε ρψξα θαη απηφ 

ζεσξείηαη θαηάθηεζε γηα ην θνηλσληθφ καο ζχζηεκα θαη απφ 'θεη θαη πέξα, 

φπνηνο λνκίδεη φηη ηνπ είλαη θαιχηεξα ην ηδησηηθφ ζχζηεκα, γηαηί απηφ 

επαγγέιεζηε θαη φιν ην παθέην εθεί απνζθνπεί θαη ζε πάξα πνιιέο δειψζεηο, 

επεηδή ηηο δηαβάδσ, είλαη απηφ. Λα βγείηε λα ην πείηε θαη απνθαζίζηε φπσο 

ζέιεηε.  

ΜΠΔΘΑΝΗ: Ιάζνο, θνβεξφ ιάζνο.  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Δληάμεη. Ινηπφλ, απφ 'θεη θαη πέξα λνκίδσ φηη φπνηνο έρεη... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Θνηηάμηε, λα ζαο πσ θάηη;  

ΓΙΑΓΚΑ: Πε παξαθαιψ πάξα πνιχ, αλ θάλνπκε απηή ηελ θνπβέληα...  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Νρη, φρη, δελ κε ελδηαθέξεη. Γελ κε ελδηαθέξεη απηφ. Ν θαζέλαο 

ινηπφλ θάλεη φ,ηη λνκίδεη.  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Γελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε κε ην δηάινγν. 

ΚΩΣΙΓΟΤ: Λαη, λαη, είλαη πξνθαλέο. Ρειεηψλσ ινηπφλ ιέγνληαο φηη... 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Λα πσ ιίγν θάηη γηα λα ηειεηψζσ. Ζξζακε εδψ γηα λα κηιήζνπκε γηα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δάλ ν θαζέλαο ζεσξεί θαη θαθψο έθαλα, λα επεθηαζψ θαη ζε 
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άιια ζέκαηα. Γελ έρεη θαλέλα ιφγν. Νπνηνο ζέιεη θαη φπνηε ζέιεηε λα 

κηιήζνπκε γεληθψο πεξί ΝΑΔΔ λα ην θάλνπκε. Αιιά ηψξα ήξζακε λα κηιήζνπκε 

γηα ηηο ξπζκίζεηο. Ζξζακε λα πνχκε γηαηί θαη πψο πξέπεη λα θάλνπκε θαη ν 

θαζέλαο ζπκάηαη είηε ην δηθφ ηνπ ζέκα είηε νηηδήπνηε ηνπ ήξζε. Ινηπφλ, δελ 

ήξζακε ινηπφλ λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα ηνπ ΝΑΔΔ. Δάλ είλαη, λα ζαο πσ θη 

εγψ ηα δηθά κνπ πξνβιήκαηα γηα ηνλ ΝΑΔΔ γηα λα δνχκε πνηνο έρεη παξαπάλσ. 

Ινηπφλ, είλαη ζπγθεθξηκέλν ην ζέκα.  

 Πην ζέκα ινηπφλ απηφ ζαο απάληεζα. Θιείλσ ιέγνληαο φηη είλαη κηα 

ξχζκηζε ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά επλντθή. Δάλ ηελ ζπλδπάζεηε θαη κε ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηέβεηε δχν αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο ζεσξψ θη φηη πφζνη 

ππάγνληαη, φζνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζ' απηφ, πνπ είλαη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο 

νθεηιέηεο, ιέσ ινηπφλ φηη είλαη κηα επθαηξία λα κπνξεί λα γίλεη θαη ε 

απνπιεξσκή θαη ε πιεξσκή ησλ ηξερνπζψλ εηζθνξψλ γηα λα απνιακβάλεηε θαη 

εζείο απηά ηα νπνία έρεηε σο παξνρέο απφ κία αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηά ζαο 

θαη ην Ρακείν πξνθαλψο λα έρεη πφξνπο γηα λα κπνξεί λα ζπλερίδεη απξφζθνπηα 

θαη ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ πνπ είλαη ν θχξηνο θαη απνθιεηζηηθφο ζθνπφο 

ηνπ θαη λα κπνξεί λα ζαο εμππεξεηεί θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Δίλαη 

πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ην ζέκα πνπ ήξζακε, φπνηνο ζέιεη εηδηθφ ζέκα ή 

νηηδήπνηε, επραξίζησο ζην ηέινο λα ηα πνχκε, αιιά είλαη ιάζνο λα πεγαίλνπκε 

θαη λα ιχλνπκε ηψξα ην έλα ή ην άιιν. 

 Δάλ είλαη ζην ζέκα ζαο παξαθαιψ.  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Πην ζέκα. Δρσ θάλεη ξχζκηζε εδψ θαη δχν κήλεο θαη κε ηηο 12 

δφζεηο. Κπνξψ λα επεθηαζψ;  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Λαη, λαη.  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: Απφ πφηε;  
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ΚΩΣΙΓΟΤ: Απφ αχξην κπνξνχλ λα γίλνπλ νη ξπζκίζεηο, ιέσ φκσο ιίγν ην εμήο: 

φπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ δχν πεξηπηψζεηο, δειαδή νη πεξηπηψζεηο, φζνη ήηαλ 

εληαγκέλνη ζηηο παιηέο ξπζκίζεηο πνπ ζα πάξνπλ ηα κπφλνπο θ.ιπ., επεηδή έρνπλ 

θαη ππνπξγηθή απφθαζε λα βγεη θαη κηα κεραλνγξαθηθή δπζθνιία λα αλαβηψζεη, 

ίζσο ζα αξρίζεη ιίγν αξγφηεξα. Ζ πάγηα απηή είλαη, πηζαλφλ αλ πάηε αχξην λα 

κπνξεί θαη λα ηελ θάλεηε γηαηί δελ είλαη απφ λέα αξρή, είζηε απφ πάγηα αλ 

θαηάιαβα θαιά. Δίζηε ζηελ πάγηα. Πηελ πάγηα κπνξείηε.  

ΜΔΛΟ ΒΔΠ: θα Θσηίδνπ, ξψηεζα πξνεγνπκέλσο εάλ ζσζηά ζηνλ ΝΑΔΔ 

Ξεηξαηά εηζπξάηηνπλ θαη ΡΑΛΞ θαη ΝΑΔΔ.  

ΚΩΣΙΓΟΤ: Λα πσ θάηη ηψξα. Νη παιηνί αζθαιηζκέλνη νη νπνίνη είραλ δχν 

δηαθνξεηηθέο, κάιινλ δξαζηεξηφηεηεο ππαξθηέο ζε δηαθνξεηηθά ηακεία είραλ 

ππνρξέσζε θαη ζηα δχν Ρακεία λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο. Απηφ ηζρχεη γηα φινπο 

ηνπο παιηνχο αζθαιηζκέλνπο. Δηζη ίζρπε, δελ γλσξίδσ ην φλνκά ζαο, ζαο ιέσ 

φκσο φηη απηφ είλαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα φιν ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. 

Δγψ αο πνχκε είκαη κεραληθφο, είκαη πξν ηνπ '93, απηνί είλαη νη παιηνί 

αζθαιηζκέλνη. Δάλ ζέισ λα θάλσ κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα 

πιεξψλσ θαη ην ΡΠΚΔΓΔ, ην νπνίν είλαη Ρακείν ηδηφηεηαο θαη είκαη ππνρξεσκέλε 

λα ην πιεξψλσ, έρσ δελ έρσ, ζέισ δελ ζέισ, θαη ηνλ ΝΑΔΔ. Απηφ είλαη ην 

θαζεζηψο. Γηθαίσκα επηινγήο έρνπλ κφλνλ νη λένη αζθαιηζκέλνη. Αιιά απηφ 

είλαη λνκνζεηηθφ θαζεζηψο. Γελ είλαη ζέκα δηθφ κνπ θαη είλαη πνιχ θεληξηθφ θαη 

πνιηηηθφ ζέκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Θσηίδνπ. Ρν ιφγν έρεη ηψξα ν θ. 

Πππξφπνπινο. 

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ: Γελ έρσ πνιιά πξάγκαηα, λνκίδσ φηη δελ ππεβιήζεζαλ 

εξσηήζεηο γηα κέλα. Δγψ δελ έρσ λα πσ ηίπνηα. Θα πσ δπν πξάγκαηα. 

 Απηφ πνπ είπαηε γηα ην ΡΑΛΞ θαη ηνλ ΝΑΔΔ, έρεηο δίθην, είλαη δηαρξνληθφ 

ιάζνο ηεο πνιηηείαο. Θαη ζε έλα βαζκφ ε δπλαηφηεηα ηεο ιεγφκελεο πνιιαπιήο 
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αζθάιηζεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ θαη απηνηειείο ζπληάμεηο λνκίδακε, 

λνκίδακε θάπνηε, φηη κπνξεί λα εηλαη επινγία, θαηά ηελ άπνςή κνπ απεδείρζε 

θαηάξα, έηζη; Θαη φζν θαηξφ βέβαηα, αλ δελ ππήξρε ν λφκνο ηνπ '93 ζήκεξα ζα 

είρε θαηαξξεχζεη εληειψο ην ζχζηεκα. Θαηά ηελ άπνςή κνπ ζε κηα επφκελε 

θάζε λνκνζεηηθή πξέπεη λα ιέκε φηη ν πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα, έρεη ηελ 

ππνρξέσζε ηεο θαζνιηθήο αζθάιηζεο θαη έρεη δηθαίσκα λα αζθαιηζηεί ζε έλα 

Ρακείν. Αλ ληψζεη κηζζσηφο ζηνπο κηζζσηνχο, αλ ληψζεη αγξφηεο ζηνπο 

αγξφηεο, αλ ληψζεη απηαπαζρνινχκελνπο - "ληψζεη" ην ιέσ θαζ' ππεξβνιή. 

Ξεξίπνπ έηζη. Γειαδή, πξέπεη λα έρνπκε επειημίεο θαη επθνιίεο. Αιιά απηφ δελ 

είλαη ηνπ παξφληνο, ηεο ζεκεξηλήο θνπβέληαο.  

 Ρψξα, κία παξαηήξεζε ζέισ λα θάλσ. Ξξέπεη λα αληέμνπκε φινη. Θαη 

εζείο θαη εκείο. Γελ είκαζηε ζηελ άιιε πιεπξά. Δάλ καο ζεσξείηε φηη είκαζηε 

δηαθνξεηηθέο πιεπξέο πηζηεχσ φηη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ηηο 

θαηέρνπλ κφλνλ νη αλαίζζεηνη, ηνπο νπνίνπο ζα εθιέμεηε εζείο βέβαηα. Κε 

λνκίδεηε φηη ζα εθιεγνχλ απφ ην ζεφ. Αξα, πξέπεη λα ζαο ζεβφκαζηε θαη λα καο 

ζέβεζηε φκσο, ε; Κε λνκίδεηε φηη είκαζηε νχηε απφ ζίδεξν νχηε αλαίζζεηνη. Θη 

εκείο έρνπκε νηθνγέλεηεο, κπνξεί λα έρνπκε θη εκείο επηρεηξήζεηο, λα ρξσζηάκε 

θη εκείο. Γελ δνχκε έμσ απφ απηή ηε ρψξα. Π' απηή ηε ρψξα δνχκε.  

 Θαη λα ηειεηψζσ κε θάηη. Ζ επγέλεηα είλαη ην κέγηζην ησλ αγαζψλ. Θαη ε 

κεγάιε ηζρχο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηία. Θαη ηνπ επηρεηξεκαηία. Θαη 

κηα αθφκα ηειηθή επηζήκαλζε. Νινη καο έρνπκε δπζθνιίεο. Νινη καο. Ζ 

νηθνγέλεηα έρεη δπζθνιίεο, ε επηρείξεζε έρεη δπζθνιίεο, ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε 

έρεη δπζθνιίεο, ηα Ρακεία έρνπλ δπζθνιίεο θαη ην θξάηνο έρεη δπζθνιίεο θαη ην 

έζλνο έρεη δπζθνιίεο. Αλ λνκίδνπκε φηη ζηηο δηθέο καο δπζθνιίεο είλαη φινη νη 

άιινη αληίπαινη θαη θηαίλε φινη νη άιινη γηα ηηο δηθέο καο, δελ βξίζθνπκε άθξε. 

Γελ βξίζθνπκε άθξε. Ξξέπεη λα ζπλελλνεζνχκε θαη λα ηζνξξνπήζνπκε ην πψο 

αληέρνπκε ζηηο δπζθνιίεο. Ρν πψο ζα είκαζηε αιιειέγγπνη ζηνλ άλεξγν, ην πψο 
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ν άλεξγνο δελ ζα πηζηεχεη φηη φινη νη άιινη θηαίλε γηαηί απηφο είλαη, ην πψο ζα 

είκαζηε αιιειέγγπνη ζηνλ αδχλακν θαη πψο ν αδχλακνο δελ ζα ζέιεη λα γίλνπλ 

φινη νη άιινη αδχλακνη γηα λα δηθαησζεί απηφο. Νια απηά είλαη κεο ζηε δσή. Ν 

θαζέλαο εδψ λνκίδσ φηη ζε ψξεο θξίζεο δελ απαιιάζζεηαη θαλείο ησλ επζπλψλ 

ηνπ. Θαη λα ζαο πσ θάηη, ζπλάδειθνη θαη θίινη; Ζ γιψζζα θφθθαια δελ έρεη θαη 

θφθθαια ηζαθίδεη. Λα πξνζέρεηε πψο κηιάηε θη εκείο πνιχ πεξηζζφηεξν. 

 Νινθιεξψλσ κε απηή ηε δηαδηθαζία. Δρνπκε θαζήθνλ απηνί πνπ αζθνχκε 

δεκφζηα δηνίθεζε λα είκαζηε κπξνζηά. Κελ μερλάηε φηη είκαζηε θη εκείο 

άλζξσπνη θαη ζα ράλνπκε απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο φηαλ δελ επηθνηλσλνχκε. Αλ 

δελ επηθνηλσλνχκε νχηε εκείο ζα θεξδίδνπκε, νχηε εζείο ζα θεξδίδεηε. Δάλ 

ηειεηψλνπκε κε έλα ηζαθσκφ θαη κηα κε ζπλελλφεζε είκαζηε φινη ρακέλνη. Νινη 

ρακέλνη. Ξηζηεχσ φηη είλαη ψξεο θξίζηκεο γηα ηελ παηξίδα θαη πξέπεη λα 

ζπλελλνεζνχκε. Δγψ ζαο είπα θάηη πξνεγνχκελα θαη ζαο είπα θαη άιια πνπ 

ελδερφκελα νχηε κε ξσηήζαηε λα ζαο ηα πσ, νχηε κνπ αθήζαηε πεξηζψξην λα 

ζαο ηα πσ. Θεσξψ φηη έρνπκε δπλαηφηεηεο, λα εμαληιήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο, 

λα θάλνπκε φ,ηη είλαη δπλαηφλ λα βγάινπκε ηε ζειηά απφ ην ιαηκφ καο νξηζηηθά, 

λα ηειεηψζνπκε. Νξηζηηθά ζα κπνξνχκε λα απαληήζνπκε σο πνιηηεία ρσξίο 

ηξφηθα. Γηαηί μέξεηε φηαλ θη εζείο ζαλ επηρείξεζε δελ κπνξείηε λα θάλεηε απηφ 

πνπ ζέιεηε γηαηί είλαη ππνζεθεπκέλεο νη πξσηνβνπιίεο ζαο απέλαληη ζηελ 

ηξάπεδα, νη πξσηνβνπιίεο ηεο Διιάδνο είλαη ππνζεθεπκέλεο απέλαληη ζηνπο 

δαλεηζηέο. Θαη δελ ζα μευπνζεθεπηνχλ απφ ηελ ψξα πνπ δελ γίλεη βηψζηκε ε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο. Δηζη είλαη ηα πξάγκαηα ζήκεξα.  

 Νπνηνο ζέιεη ηα ζπλαηζζάλεηαη, αλεμάξηεηα ζε πνην θφκκα αλήθεη. Ζ 

Διιάδα αλήθεη ζε έλα θφκκα, ην θφκκα ησλ φισλ καο. Ξαιηθαξηέο, ηζαληίιεο 

θ.ιπ., δελ παίξλεη παηδηά. Γελ ζα ληθήζεη θαλέλαο. Θα ράζνπκε φινη. Θπκεζείηε 

απηφ πνπ ζαο ιέσ.  
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 Δγψ ινηπφλ επεηδή έρνπκε κπξνζηά καο θαη Σξηζηνχγελλα θαη 

Ξξσηνρξνληά ζέισ λα ζαο επρεζψ θαιή ρξνληά. Δρεηε δπζθνιίεο, 

ζπλαηζζαλφκαζηε, ζα θάλνπκε θαη πξάγκαηα πνπ ελδερφκελα δελ θαληάδεζηε, 

αιιά ππάξρνπλ φξηα ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε, έηζη; Θάληε θη εζείο φ,ηη κπνξείηε. 

 Δπραξηζηψ πνιχ θαη ζα ηα μαλαπνχκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Θαηαξρήλ, επραξηζηνχκε φινπο 

εζάο πνπ είζαζηε εδψ. Ρν Δπηκειεηήξην ζα ζπλερίζεη λα θάλεη ηηο ελεκεξσηηθέο 

εθδειψζεηο, παξ' φιν πνπ πξέπεη λα ην θαηαιάβνπκε φηη πξέπεη λα αθνχκε 

ιηγάθη, λα έρνπκε ιίγν ζεβαζκφ θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ θηινμελνχκε. Θαη 

πάιη λα επραξηζηήζνπκε ηνπο Γηνηθεηέο πνπ έκεηλαλ κέρξη ην ηέινο εδψ. 

 Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.  

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
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ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

  ΚΑΣΟΝΟΜΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

2013 

ΔΚΣΙΜΗΔΙ 

2014 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΜΟ 2015 

   Δ  Ο Γ Α    

       

   Α. ΣΑΚΣΙΚΑ    

.0000   ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ     

 0100  ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΝΛ 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ  

0 0 0 

 0190  ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΓΗΑ 

ΙΝΗΞΝΠ ΠΘΝΞΝΠ 

0 0 0 

  0191 Δπηρνξεγήζεηο γηα εθηέιεζε 

νξηζκέλεο  δαπάλεο 

 

0 

 

100,00 

  

100,00 

 0200  ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΘΑΗ 

ΔΗΠΦΝΟΑΗ ΑΞΝ Λ.Ξ.Γ.Γ. - 

Λ.Ξ.Η.Γ. - ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ - 

ΗΓΟΚΑΡΑ ΘΑΗ ΔΗΓΘΝΠ 

ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 

0 0 0 

 0210  ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΘΑΗ 

ΔΗΠΦΝΟΑΗ ΑΞΝ Λ.Ξ.Γ.Γ. - 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ Ζ ΔΗΓΗΘΝΠ 

ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 

 

0 

 

100,00 

 

100,00 

  0211α Δπηρνξεγήζεηο απν Λ.Ξ.Γ.Γ. - 

Νξγαληζκνύο ή εηδηθνύο 

ινγαξηαζκνύο. 

0 0 0  

 0300  ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ 

ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ 

ΑΙΙΝΓΑΞΖ 

0 0 0 

  0312 Δπηρνξεγήζεηο Νξγαληζκώλ 

Αιινδαπήο 

0 0 0 

  0312α Δπηρνξήγεζε γηα Ρξάπεδα 

Ξιεξνθνξηώλ 

0 100,00 100,00 

  0312β Δπηρνξήγεζε πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο αλέξγσλ. 

0 100,00 100,00 

  0312γ Δπηρνξήγεζε εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

0 100,00 100,00 

  0312δ Ινηπέο επηρνξεγήζεηο από 

νξγ. αιινδαπήο 

0 100,00 100,00 

  0313α Δπηρνξήγεζε γηα ηε 

ζύκπξαμε Ξεηξαηθε 

Γεκηνπξγία  

 35.000,00 40.000,00 

  0313β Δπηρνξήγεζε γηα ηε 

Πύκπξαμε-Ξξσηνβνπιία γηα 

ηελ απαζρόιεζε ζηε 

Β’ΞΔΗΟΑΗΑ 

 30.000,00 30.000,00 

  0313γ Δπηρνξήγεζε γηα ηε 

Πύκπξαμε-Α.Π. ΞΟΝΝΞΡΗΘΖ 

 9.000,00 9.000,00 
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ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ  0000 0 74.600,00 79.600,00 

       

1000   ΦΝΟΝΗ - ΡΔΙΖ - ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ 0 0 0 

 1200  ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΡΔΙΖ ΘΑΗ 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ 

0 0 0 

 1290  ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΡΔΙΖ ΘΑΗ 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ 

0 0 0 

  1223 Δζνδα απν εθδόζεηο 

πηζηνπνηεηηθώλ θαη δηαθόξσλ 

ηίηισλ 

60.778,34  80.000,00 80.000,00 

  1224 Δζνδα απν 

πξαγκαηνγλσκνζύλεο, 

δηαηηεζίεο, δεηγκαηνιεςίεο 

432,60 1.000,00 1.000,00 

  1225 Δζνδα απν ζεσξήζεηο 

εγγξάθσλ, πηζη/θσλ, θαη 

δηαθόξσλ ηίηισλ. 

10.376,20 20.000,00 20.000,00 

  1227 Δζνδα απν παξάβνια 

εθινγώλ 

0 100,00 100,00 

  1299α Δζνδα απν ινηπά ηέιε θαη 

δηθαηώκαηα 

21.201,75 30.000,00 30.000,00 

  1299β Δζνδα απν εγγξαθή κε 

κειώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

ζηελ Ρξάπεδα Ξιεξνθνξηώλ 

0 0 0 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 1000 92.788,89 131.100,00 131.100,00 

       

3000   ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΡΖΛ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΡΝ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. ΓΔΛΗΘΑ 

   

 3100      

 3200  ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

0 0 0 

 3290  ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ΙΝΗΞΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ] 

0 0 0 

  3295 Δζνδα απν δηαθεκίζεηο 0 100,00 100,00 

  3299 Δζνδα απν πξνζθνξά ινηπώλ 

ππεξεζηώλ πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη εηδηθά 

14.522,29 180.000,00 250.000,00 

 3300  ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΞΥΙΖΠΖ 

ΑΓΑΘΥΛ 

0 0 0 

 3340  ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΔΘΞΝΗΖΠΖ 

ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ 

0 0 0 

  3341Α Δζνδα απν εθπνίεζε 

θηηζκάησλ κε εγθαηαζηάζεηο 

ή κε 

0 100,00 100,00 

 3350  ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΔΘΞΝΗΖΠΖ 

θ.ι.π. ΘΗΛΖΡΥΛ ΑΜΗΥΛ 

0 0 0 

  3351 Δζνδα απν πώιεζε ή 

θιήξσζε νκνινγηώλ - ΑΟΡΗΝ 

0 100,00 100,00 

 3390  ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΞΥΙΖΠΖ 

ΙΝΗΞΥΛ ΑΓΑΘΥΛ Ζ 

ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ 

0 0 0 

  3391 Δζνδα απν πώιεζε 

πιενλάδνληνο ή άρξεζηνπ γηα 

ην β.ε.π. πιηθνύ ιόγσ 

0 100,00 100,00 
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  3419 Δζνδα απν εθκίζζσζε ινηπήο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

7.700,00 10.000,00 10.000,00 

 3500  ΞΟΝΠΝΓΝΗ ΡΝ Β.Δ.Ξ. ΑΞΝ 

ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΗΛΖΡΥΛ ΑΜΗΥΛ 

ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΥΛ 

0 0 0 

 3510  ΡΝΘΝΗ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ 0 0 0 

  3511 Ρόθνη απν θαηαζέζεηο ζε 

Ρξάπεδεο 

602,34 2.000,00 2.000,00 

  3513 Ρόθνη απν δάλεηα 112,69 1.000,00 1.000,00 

  3519 Ρόθνη ινηπώλ πεξηπηώζεσλ 

(Δληνθα Γξακκάηεηα 

Γεκνζίνπ) 

8.144,95 10.000,00 10.000,00 

 3520  ΞΟΝΠΝΓΝΗ ΑΞΝ ΘΗΛΖΡΔΠ 

ΑΜΗΔΠ 

0 0 0 

  3521 Ρνθνκεξίδηα 0 100,00 100,00 

  3522 Θέξδε απν θιήξσζε 

νκνινγηώλ 

0 100,00 100,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 3000 31.082,27 203.600,00 273.600,00 

5000   ΙΝΗΞΑ ΔΠΝΓΑ    

 5100  ΑΞΝΙΖΤΔΗΠ ΓΗΑ ΔΜΝΓΑ ΞΝ 

ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ 

0 0 0 

  5112 Απόιεςε πιεξσκώλ πνπ 

έγηλαλ γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ 

0 5.000,00 5.000,00 

  5113 Απόιεςε γηα έμνδα δηθαζηηθά 

- δηαγσληζκώλ 

0 100,00 100,00 

  5113β Αλαινγία επηηξνπώλ 

επηκειεηεξηαθήο θαηάηαμεο 

(Δ.Δ.Ξ. θαη Δ.Β.Δ.Ξ.) 

0 0 0 

  5119 Δηζπξάμεηο επηδνκάησλ 

αζζελείαο, απόιεςε γηα 

ινηπέο δαπάλεο 

0 1.000,00 1.000,00 

       

 5200  ΔΠΝΓΑ ΞΔΟ ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΑΗ 

ΡΟΗΡΥΛ 

 0 0 

  5211 Δζνδα ππέξ Κ.Ρ.Ξ. 3.883,39 7.000,00 7.000,00 

  5221 Έζνδα ππέξ ηακείνπ 

ζπληάμεσλ πξνζσπηθνύ  

ΡΞΓ 

0 25.000,00 25.000,00 

  5241 Δζνδα ππέξ Η.Θ.Α. 103.232,16 100.000,00 130.000,00 

  5259α Δζνδα ππέξ ινηπώλ 

αζθαιηζηηθώλ Ρακείσλ - 

Νξγαληζκώλ 

0 100,00 100,00 

  5259β Δζνδα ππέξ ηακείνπ 

ζπληάμεσλ πξνζσπηθνύ 

Ρ.Ξ.Ξ.Δ.Β.Δ.Β.Δ.Θ. 

20.933,97 0 0 

  5265 Δζνδα ππέξ 

Ρ.Α...,Δκπνξίνπ 

0 100,00 100,00 

 5270  ΔΠΝΓΑ ΞΔΟ ΡΑΚΔΗΝ 

ΑΟΥΓΖΠ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΘΑΗ 

ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΘΥΛ 

0 0 0 

 5290  ΔΠΝΓΑ ΞΔΟ ΓΖΚΝΠΗΝ, 

ΙΝΗΞΥΛ Λ.Ξ.Γ.Γ., Λ.Ξ.Η.Γ., 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΥΛ 

ΞΟΝΠΥΞΥΛ 

0 0 0 

  5291 ΔΗΠΞΟΑΜΖ ΞΔΟ ΡΑΚΔΗΝ 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 

 

 

5.332,65 0 0 

  5291α Φόξνο εηζνδήκαηνο 0 0 0 
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  5291α1 Φόξνο απν κηζζσηέο 

ππεξεζίεο 

26.825,74 40.000,00 40.000,00 

  5291α2 Φόξνο απν ειεύζεξα 

επαγγέικαηα 

9.579,38 15.000,00 20.000,00 

  5291α3 Ινηπνί θόξνη εηδηθώλ 

θαηεγνξηώλ 

3.234,04 5.000,00 5.000,00 

  5291α4  

 

πέξ ηακείνπ αιιειεγγύεο 2.978,23 0 0 

 5291β  Σαξηόζεκν 0 0 0 

  5291β1 Σαξηόζεκν επί κηζζσηώλ 

ππεξεζηώλ 

0 1.500,00 1.500,00 

  5291β2 Σαξηόζεκν απν ειεύζεξα 

επαγγέικαηα 

414,51 2.000,00 2.000,00 

  5291β3 Σαξηόζεκα από ακνηβέο 

ηξίησλ 

68,29 500,00 500,00 

  5291β4 Σαξηόζεκν απν εηζπξάμεηο 15.626,43 20.000,00 20.000,00 

  5291ββ ΝΓΑ ραξ/κνπ απν ακνηβέο 

ηξίησλ 

13,73 150,00 150,00 

  5291γ Δίζπξαμε ππέξ ηακείνπ 

αιιειεγγύεο (2%) 

0 9.000,00 9.000,00 

  5291δ Δζνδα ππέξ .Ξ.Γ.. 0 100,00 100,00 

  5291ε πέξ ηακείνπ αιιειεγγύεο 

(1%) 

0 5.000,00 5.000,00 

  5292 Δηζπξάμεηο πνπ έγηλαλ γηα 

άιια Λ.Ξ.Γ.Γ. 

32.227,82 25.000,00 25.000,00 

 

 

 5261 Δζνδα ππέξ ΡΔΑΓ 0 0 0 

  5294 Δζνδα ππέξ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ 

0 300,00 300,00 

  5297 Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ 0 1.000,00 1.000,00 

       

       

 5400  ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΓΥΟΔΔΠ 

ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΔΠ, 

ΘΙΖΟΝΓΝΠΗΔΠ 

0 0 0 

  5410 Δζνδα απν δσξεέο, 

θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο 

0 0 0 

  5411 Ξξντόλ δσξεάο 0 100,00 100,00 

       

       

 5500  ΔΞΗΠΡΟΝΦΔΠ ΣΟΖΚΑΡΥΛ 0 0 0 

 5510  ΔΞΗΠΡΟΝΦΔΠ ΣΟΖΚΑΡΥΛ 

ΞΟΝΠ ΡΑΘΡΝΞΝΗΖΠΖ 

ΣΟΖΚΑΡΗΘΥΛ ΔΛΡΑΙΚΑΡΥΛ 

ΘΑΗ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΥΛ ΓΔΛΗΘΑ 

0 0 0 

  5519 Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ γηα 

ηαθηνπνίεζε ρξεκαηηθώλ 

εληαικάησλ θαη 

πξνθαηαβνιώλ γεληθά 

0 1.000,00 1.000,00 

 5520  ΔΞΗΠΡΟΝΦΔΠ ΞΝΠΥΛ ΞΝ 

ΘΑΡΑΒΙΖΘΖΘΑΛ ΣΥΟΗΠ ΛΑ 

ΝΦΔΗΙΝΛΡΑΗ 

0 0 0 

  5521 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζεηζώλ απνδνρώλ, 

ζπληάμεσλ, βνεζεκάησλ θαη 

απνδεκηώζεσλ 

0 1.000,00 1.000,00 

  5529 Ινηπέο επηζηξνθέο 

αρξεσζηήησο 

θαηαβαιινκέλσλ πνζώλ 

0 1.000,00 1.000,00 
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 5600  ΔΠΝΓΑ  ΑΞΝ ΙΝΗΞΔΠ 

ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ 

0 0 0 

 5690  ΓΗΑΦΝΟΑ ΔΠΝΓΑ 0 0 0 

  5681α Δζνδα απν ζπλδξνκέο κειώλ 

(ΡΟΔΣΝΠΑΠ ΣΟΖΠΖΠ) 

395.100,54 250.000,00 250.000,00 

  5699 Ινηπά έζνδα πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη εηδηθά 

65.853,45 80.000,00 80.000,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 5000        685.304,33 595.950,00 630.950,00 

       

   Β' ΔΚΣΑΚΣΑ    

       

6000   ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΠΝΓΑ 0 0 0 

 6500  ΞΟΝΠΑΜΖΠΔΗΠ, ΞΟΝΠΡΗΚΑ, 

ΣΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΞΝΗΛΔΠ ΘΑΗ 

ΞΑΟΑΒΝΙΑ 

0 0 0 

 6510  ΞΟΝΠΑΜΖΠΔΗΠ 0 0 0 

  6512 Ινηπέο πξνζαπμήζεηο 0 300,00 300,00 

IIIIIIIII

I 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 6000 0 300,00 300,00 

       

   ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΙ    

       

7000   ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΓΑΛΔΗΑ 0 0 0 

 7200  ΔΠΝΓΑ  ΞΟΝΔΟΣΝΚΔΛΑ ΑΞΝ 

ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ ΣΝΟΖΓΖΘΔΛΡΥΛ 

ΓΑΛΔΗΥΛ 

0 0 0 

 7230  ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ ΑΡΝΘΥΛ 

ΓΑΛΔΗΥΛ 

0 0 0 

  7231 Δπηζηξνθή ρνξεγεζέλησλ 

δαλείσλ ζε ππαιιήινπο 

4.859,89 15.000,00 15.000,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 7000 4.859,89 15.000,00 15.000,00 

       

   ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΙΙΙ    

       

8000   ΔΠΝΓΑ ΞΑΟΔΙΘΝΛΡΥΛ ΔΡΥΛ 0 0 0 

 8600  ΙΝΗΞΑ ΔΠΝΓΑ 0 0 0 

 8610  ΑΞΝΙΖΤΔΗΠ ΓΗΑ ΔΜΝΓΑ ΞΝ 

ΔΓΗΛΑΛ 

0 0 0 

  8611 Δζνδα γηα δαπάλεο πνπ 

έγηλαλ 

0 300,00 300,00 

       

 8660  ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΙΝΗΞΔΠ 

ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ 

 0 0 

  8669 Δζνδα απν ζπλδξνκέο κειώλ 

παξειζόλησλ εηώλ 

152.967,93 250.000,00 200.000,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII   ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 8000 152.967,93 250.300,00 200.300,00 

     
   

 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ 

 

 

      967.003,31 

 

   

1.270,850,00 

 

 

1.330.850,00 
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ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

  ΚΑΣΟΝΟΜΑΙΑ    

   

 

 

 

    

   Δ Ξ Ο Γ Α    

       

       

.0000   ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΓΗΑ ΞΖΟΔΠΗΔΠ    

.0200   ΑΚΝΗΒΔΠ ΞΑΙΙΖΙΥΛ, 

ΞΖΟΔΡΥΛ, ΔΟΓΑΡΥΛ 

0 0 0 

 .0210  ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΗΠΘΝΠ 0 0 0 

  0211 Βαζηθόο κηζζόο  ηαθηηθώλ 

(Κνλίκσλ) 

199.518,43 220.000,00 220.000,00 

  0212 Βαζηθόο κηζζόο εθηάθησλ 

(θαζαξίζηξηαο, επνρηαθώλ). 

0 10,00 10,00 

  0221 Δπίδνκα ρξόλνπ ππεξεζίαο 0 10,00 10,00 

  0223 Δπίδνκα κεηαπηπρηαθώλ 

ζπνπδώλ 

0 10,00 10,00 

  0224 Δπίδνκα νηθνγελεηαθώλ 

βαξώλ (γάκνπ) 

6.360,00 10.000,00 10.000,00 

  0225 Δπίδνκα νηθνγελεηαθώλ 

βαξώλ (ηέθλσλ) 

0 0 0 

  0226 Δπίδνκα εμνκάιπλζεο 

δηαθνξώλ κηζζνινγίνπ 

0 10,00 10,00 

  0226α Δπίδνκα εμνκάιπλζεο 

δηαθόξσλ κηζζ. (εθηάθησλ) 

0 10,00 10,00 

  0227 Ξξνζσπηθή δηαθνξά 

κηζζνδνζίαο 

0 10,00 10,00 

  0228 Δπίδ. Δνξη. Σξηζη.-Ξάζρα – 

αδείαο 

0 0 100,00 

  0232 Απηόκαηε ηηκαξηζκηθή 

αλαπξνζαξκνγή (ΑΡΑ) 

0 10,00 10,00 

  0233 Δπίδνκα νηθνγελεηαθώλ 

βαξώλ (εθηάθησλ, γάκνπ θαη 

ηέθλσλ) 

0 10,00 10,00 

  0234 Eπίδνκα πνιπεηίαο εθηάθησλ 

(θαζαξίζηξηαο) 

0 10,00 10,00 

  0236 Γηνξζσηηθό πνζό απνδνρώλ 

εθηάθησλ (θαζαξίζηξηαο, 

θ.ι.π.) 

0 10,00 10,00 

  0237 ΑΡΑ (απνδνρώλ εθηάθησλ) 0 10,00 10,00 

  0238 Δπίδνκα ζέζεο Λ. 1586/86 - 

Αξ. 12) 

13.800,00 15.000,00 15.000,00 

  0244 Δπίδνκα θηινπνλίαο 0 10,00 10,00 

  0245α Δμνδα παξάζηαζεο 

α)Ξξνέδξνπ 

4.272,00 5.000,00 5.000,00 

  0245β Δμνδα παξάζηαζεο β) Γελ. 

Γξακκαηέα 

2.044,80 3.000,00 3.000,00 

  0245γ Δμνδα παξάζηαζεο γ)Κειώλ 

Γ.Δ. 

6.134,40 7.000,00 9.000,00 

       

 .0250  ΔΗΓΗΘΑ ΡΑΘΡΗΘΑ ΔΞΗΓΝΚΑΡΑ 0 0 0 

  0251 Δπίδνκα επηθίλδπλεο θαη 

αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 

0 10,00 10,00 

  0252 Δπίδνκα δηαρεηξηζηηθώλ 

ιαζώλ 

0 10,00 10,00 

  0259 Ινηπά εηδηθά ηαθηηθά 

επηδόκαηα (θαη επίδνκα Ζ/) 

0 100,00 100,00 
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 .0260  ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΑΟΝΣΔΠ 

ΞΑΙΙΖΙΥΛ 

0 0 0 

  0261 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο 

εξγαζίαο 

0 0 15.000,00 

  0264 Απνδεκίσζε γηα ζπκκεηνρή 

ζε ζπκβνύιηα θαη επηηξνπέο 

0 0 0 

  0264α Απνδεκίσζε κειώλ 

επηηξνπώλ επηκειεηεξηαθήο 

θαηάηαμεο 

0 0 0 

  0264β Δμνδα εθινγώλ 0 100,00 25.000,00 

  0264γ Απνδεκίσζε επηηξνπήο 

πξσηνθόινπ επσλπκηώλ 

εθθαζάξηζεο κεηξώνπ 

38.482,96 40.000,00 40.000,00 

  0264δ Απνδεκίσζε επηηξνπήο 

παξαθνινπζήζεσο 

βηνηερληθώλ δεηεκάησλ - 

Πηαηηζηηθήο 

38.021,48 40.000,00 40.000,00 

  0264ε Απνδεκίσζε εμεηαζηηθώλ 

επηηξνπώλ 

0 10,00 10,00 

  0264ζη Ππκκεηνρή ζε έμνδα 

επηηξνπήο ειέγρνπ 

ζπλαιιάγκαηνο εμαγσγώλ 

0 10,00 10,00 

  0264δ Δπηηξνπή ζεώξεζεο 

ηηκνινγίσλ εηζαγσγήο - 

εμαγσγήο 

0 10,00 10,00 

  0264ε Ππκκεηνρή ζε έμνδα 

πεξεζηαθνύ Ππκβνπιίνπ 

0 500,00 500,00 

 

 

 

 

 0264ζ Ππκκεηνρή ζε έμνδα 

επηηξνπήο εθδίθαζεο 

πξνζθπγώλ 

0 1.000,00        1.000,00 

 

 

 

 0264η Νκάδα εξγαζίαο επηζηεκνλ. 

Ρεθκεξίσζεο ζέζεσλ ΒΔΞ 

3.680,00 10.000,00         15.000,00 

  0265 Δηδηθή Ξαξνρή (Λ. 3016/02) 0 0 0 

  0289 Γηάθνξεο απνδεκηώζεηο πνπ 

δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά 

0 1.000,00 1.000,00 

  0289α Ακνηβέο ειεγθηώλ 0 10,00 10,00 

  0289β Απνδεκηώζεηο πξνο Ξνιίηεο 0 10,00 10,00 

  0289γ Απνδεκίσζε ζε 

ζπληαμηνδνηνύκελνπο 

0 0 0 

  0292 Xνξ.εθ.πνζνύ νηθνλ.ελίζρπζε 0 0 0 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0200 312.314,07 352.890,00 399.890,00 

       

.0400   ΑΚΝΗΒΔΠ ΝΠΥΛ ΔΘΡΔΙΝΛ 

ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

   

 .0410  ΚΔ ΡΖΛ ΗΓΗΝΡΖΡΑ 

ΔΙΔΘΔΟΥΛ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΥΛ 

0 0 0 

  0411 Ακνηβέο Λνκηθώλ πνπ 

εθηεινύλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε 

ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ 

επαγγεικαηία 

6.807,03 10.000,00 10.000,00 

  0415 Ακνηβέο ζπγγξαθέσλ - 

ζπληαθηώλ 

0 10,00 10,00 
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  0417 Ακνηβέο κεηαθξαζηώλ - 

ζηελνδαθηπινγξάθσλ 

0 10,00 10,00 

  0419 Ακνηβέο ινηπώλ πνπ εθηεινύλ 

εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ 

ηδηόηεηα ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηθώλ 

16.039,20 20.000,00 25.000,00 

 .0420  ΚΔ ΘΑΘΔ ΑΙΙΖ ΗΓΗΝΡΖΡΑ 

ΦΠΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 

0 0 0 

  0425 Ακνηβέο πξαγκαηνγλσκόλσλ 

- δηαηηεηώλ 

178,20 1.000,00 1.000,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0400 23.024,43 31.020,00 36.020,00 

       

.0500   ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΟΝΛΝΗΑ, 

ΑΠΦΑΙΗΠΖ, ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ, 

ΘΑΗ ΓΔΗΑ ΡΥΛ ΞΑΙΙΖΙΥΛ, 

ΡΥΛ ΠΛΡΑΜΗΝΣΥΛ ΘΑΗ 

ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ 

ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΡΥΛ 

ΠΞΝΓΑΠΡΥΛ ΓΔΛΗΘΑ 

   

 .0510  ΔΜΝΓΑ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ 0 0 0 

  0512 Δμνδα λνζειείαο παιιήισλ 0 100,00 100,00 

  0515 Δμνδα λνζειείαο νηθ. 

ππαιιήισλ 

0 10,00 10,00 

  0517 Δμνδα λνζειείαο 

ζπληαμηνύρσλ θαη 

νηθνγελεηώλ ηνπο 

0 10,00 10,00 

 .0520  ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΓΗΑ 

ΡΖΛ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ 

0 0 0 

  0521 Δηζθνξέο ζην Η.Θ.Α. 

 

80.690,94 100.000,00 100.000,00 

  0522 Δηζθνξέο απν επηθνπξηθή 

αζθάιηζε ππαιιήισλ (ηακείν 

ΡΞΞΔΒΔΒΔΘ) 

7.490,88 10.000,00 10.000,00 

  0523 Δηζθ.ζην ΡΔΑΓ 0 0 0 

  0529 Ινηπέο Δηζθνξέο γηα 

θνηλσληθή αζθάιηζε 

 5.000,00 5.000,00 

 .0530  ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 0 0 0 

  0531 Γαπάλεο επηκόξθσζεο 

ππαιιήισλ 

0 1.000,00 1.000,00 

  0539 Ινηπέο δαπάλεο εθπαίδεπζεο 0 100,00 100,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0500 88.181,82 116.220,00 116.220,00 

       

.0600   ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΞΑΟΝΣΔΠ    

 .0630  ΞΑΟΝΣΔΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ 0 0 0 

  0638 Απνδεκηώζεηο απνιπνκέλσλ 0 10,00 10,00 

  .0689 Ινηπέο παξνρέο αζζελείαο ζε 

ρξήκα 

0 10,00 10,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0600 0 20,00 20,00 

       

.0700   ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΓΗΑ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖ 

ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΠΡΖΛ ΖΚΔΓΑΞΖ 
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 .0710  ΝΓΝΗΞΝΟΗΘΑ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑ 

ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖ ΞΑΙΙΖΙΥΛ 

ΠΡΖΛ ΖΚΔΓΑΞΖ 

0 0 0 

  0711 Νδνηπνξηθά έμνδα 

κεηαθίλεζεο γηα εθηέιεζε 

ππεξεζίαο ζηελ εκεδαπή 

ππαιιήισλ 

45,70 500,00 2.000,00 

  0712 Νδνηπνξηθά έμνδα ππαιιήισλ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ κεηαθηλνύληαη 

εληόο έδξαο γηα εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο 

971,26 1.000,00 1.000,00 

 .0720  ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΓΗΑ 

ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖ ΞΑΙΙΖΙΥΛ 

ΠΡΖΛ ΖΚΔΓΑΞΖ 

0 0 0 

       0721 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 

ππαιιήισλ πνπ 

κεηαθηλνύληαη ζηελ εκεδαπή 

γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο 

946,74 2.000,00 2.000,00 

 .0730  ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΓΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖ Ζ 

ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖ ΞΑΙΙΖΙΥΛ 

ΠΡΖΛ ΑΙΙΝΓΑΞΖ 

0 0 0 

  0731 Νδνηπνξηθά έμνδα 

κεηαθίλεζεο γηα εθηέιεζε 

ππεξεζίαο ππαιιήισλ απν 

ηελ εκεδαπή ζηελ αιινδαπή 

ή θαη αληίζηξνθα 

0 100,00 100,00 

  0732 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 

κεηαθίλεζεο γηα εθηέιεζε 

ππεξεζίαο ππαιιήισλ απν 

ηελ εκεδαπή ζηελ αιινδαπή 

ή θαη αληίζηξνθα 

0 100,00 100,00 

 .0770  ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΓΗΑ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖ 

ΠΡΖΛ ΖΚΔΓΑΞΖ ΞΟΝΠΥΞΥΛ 

ΞΝ ΓΔΛ ΔΣΝΛ 

ΞΑΙΙΖΙΗΘΖ ΗΓΗΝΡΖΡΑ 

0 0 0 

  0771 Νδνηπνξηθά έμνδα 

κεηαθίλεζεο γηα εθηέιεζε 

ππεξεζίαο ζηελ εκεδαπή 

πξνζώπσλ, πνπ δελ έρνπλ 

ηελ ππαιιειηθή ηδηόηεηα 

4.317,81 8.000,00 8.000,00 

  0772 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 

κεηαθίλεζεο γηα εθηέιεζε 

ππεξεζίαο ζηελ εκεδαπή 

πξνζώπσλ, πνπ δελ έρνπλ 

ηελ ππαιιειηθή ηδηόηεηα 

5.741,03 8.000,00 8.000,00 

  0773 Νδνηπνξηθά κεηαθίλεζεο 

εληόο έδξαο γηα εθηέιεζε 

ππεξεζίαο πξνζώπσλ πνπ 

δελ έρνπλ ηελ ππαιιειηθή 

ηδηόηεηα 

0 100,00 100,00 

  0779 Ινηπέο πιεξσκέο γηα 

κεηαθίλεζε ζηελ εκεδαπή 

πξνζώπσλ πνπ δελ έρνπλ 

ηελ ππαιιειηθή ηδηόηεηα 

0 100,00 100,00 

 .0780  ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΓΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖ Ζ 

ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖ ΠΡΖΛ 

ΑΙΙΝΓΑΞΖ ΞΟΝΠΥΞΥΛ, ΞΝ 

ΓΔΛ ΔΣΝΛ ΡΖΛ 

ΞΑΙΙΖΙΗΘΖ ΗΓΗΝΡΖΡΑ 

0 0 0 
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 0781 Νδνηπνξηθά έμνδα γηα 

απνζηνιή ή κεηάθιηζε απν 

ηελ αιινδαπή πξνζώπσλ, 

πνπ δελ έρνπλ ηελ 

ππαιιειηθή ηδηόηεηα 

0 2.000,00 2.000,00 

 

 

 

 

 0782 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε γηα 

απνζηνιή ζηελ αιινδαπή ή 

κεηάθιηζε απν ηελ αιινδαπή 

πξνζώπσλ, πνπ δελ έρνπλ 

ηελ ππαιιειηθή ηδηόηεηα 

0 8.000,00 8.000,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0700 12.022,54 29.900,00 31.400,00 

       

.0800   ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΓΗΑ ΚΖ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

0 0 0 

       

 .0810  ΚΗΠΘΥΚΑΡΑ 0 0 0 

  0813 Κηζζώκαηα θηηξίσλ, θ.ι.π.. 

έμνδα θνηλνρξήζησλ 

14.119,68 18.000,00 18.000,00 

 .0830  ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ 0 0 0 

  0831 Ραρπδξνκηθά ηέιε 32.768,26 20.000,00 20.000,00 

  0832 Ρειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη 

ηειεηππηθά ηέιε εζσηεξηθνύ 

5.731,00 10.000,00 10.000,00 

  0834 Δμνδα ηειεπηθνηλσληαθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θ.ι.π. 

0 100,00 100,00 

 .0840  ΓΟΔΠΖ, ΑΟΓΔΠΖ, 

ΦΥΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ 

ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ 

0 0 0 

  0841 δξεπζε - Αδξεπζε 0 10,00 10,00 

  0842 Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε 

ειεθηξηζκό ή θσηαέξην) 

6.841,20 8.000,00 9.000,00 

  0845 Γαπάλεο θαζαξηζκνύ 

γξαθείσλ 

8.870,76 8.000,00 10.000,00 

  0849 Ινηπέο δαπάλεο 147,63 1.000,00 1.000,00 

 .0850  ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 0 0 0 

  0851 Γηαθεκίζεηο θαη δεκνζηεύζεηο 0 100,00 100,00 

  0853 Δθζέζεηο ζηελ εκεδαπή 0 100,00 2.000,00 

  0854 Δθζέζεηο ζηελ αιινδαπή 0 100,00 100,00 

  0855 Δπηδείμεηο, γηνξηέο θαη ινηπά 

ζέκαηα (πεξηιακβάλνληαη 

βξαβεία θαη έπαζια) 

0 1.000,00 1.000,00 

  0856 Φηινμελείεο θαη δεμηώζεηο 1.987,07 5.000,00 5.000,00 

  0857 Νξγάλσζε ζπλεδξίσλ - 

ζεκηλαξίσλ, ζπκκεηνρή ζε 

ζπλέδξηα - ζεκηλάξηα 

1.842,53 1.000,00 2.000,00 

  0859 Ινηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ 

6.639,56 10.000,00 10.000,00 

 .0860      

 .0870  ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΖ 

ΚΝΛΗΚΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 

0 0 0 

  0863 Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

θηηξίσλ 

0 1.000,00 1.000,00 

  0879 Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

ινηπώλ κνλίκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

2.883,90 3.000,00 5.000,00 

 .0880  ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΖ 

ΚΖΣΑΛΗΘΝ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

0 0 0 
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  0881 Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ μεξάο 

(ΘΑΡΑΟΓΔΗΡΑΗ) 

0 10,00 10,00 

  0888 Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

επίπισλ θαη ζθεπώλ 

103,07 500,00         1.000,00 

  0889 Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

(γξαθνκεραλώλ, θ.ι.π.) 

9.961,49 10.000,00 12.000,00 

 .0890  ΙΝΗΞΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ 0 0 0 

  0891 Δθηππώζεηο, εθδόζεηο γεληθά 

θαη βηβιηνδεηήζεηο 

5.990,48 2.000,00 3.000,00 

  0892 Αζθάιηζηξα θαη θύιαθηξα 

αθηλήησλ, κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ, κεραληθνύ 

εμνπιηζκνύ, επίπισλ, 

ρξεσγξάθσλ, ελερύξσλ, 

θ.ι.π. 

278,18 1.000,00 1.000,00 

  0893 Δθηέιεζε δηθαζηηθώλ 

απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ 

πξάμεσλ 

50.00 100,00 100,00 

  0894 Γηθαζηηθά έμνδα 

(πεξηιακβάλνληαη έμνδα 

πηώρεπζεο, θαηάζρεζεο θαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθά) 

0 10,00 10,00 

  0896 Δπηδόζεηο, δεκνζηεύζεηο, 

πξνζθιήζεηο, θ.ι.π. 

0 100,00 100,00 

  0899 Ινηπέο δαπάλεο (Ππζθεπαζία 

εληύπσλ)  

95,08 100,00 1.000,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΟΥ 

0800 

98.309,89 100.230,00 112.530,00 

       

.0900   ΦΝΟΝΗ - ΡΔΙΖ - ΔΜΝΓΑ 

ΒΔΒΑΗΥΠΖΠ & ΔΗΠΞΟ. ΔΠΝΓ 

0 0 0 

 .0910  ΦΝΟΝΗ - ΡΔΙΖ 0 0 0 

   0911 Φόξνη 1.917,80 3.000,00          10.000,00 

  0912 Ρέιε 590,12 1.000,00 2.000,00 

 .0920  ΔΜΝΓΑ ΒΔΒΑΗΥΠΖΠ ΘΑΗ 

ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ 

0 0 0 

       0925 Ξνζνζηά εηζπξαθηόξσλ 10.000,00 10.000,00 12.000,00 

 .0930  ΞΟΝΠΑΜΖΠΔΗΠ ΦΝΟΥΛ ΘΑΗ 

ΙΝΗΞΥΛ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΥΛ 

0 0 0 

  0933 Ξξνζαπμήζεηο απν ηνθνπο 

ππεξεκεξίαο 

0 100,00 100,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΟΥ 

0900 

12.507,92 14.100,00 24.100,00 

       

1000   ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ -

ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΥΛ ΑΓΑΘΥΛ 

0 0 0 

 1200  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΟΑΦΔΗΥΛ, 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ, Θ.Ι.Ξ. 

(ΔΘΡΝΠ ΑΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΔΞΗΞΙΥΛ ΘΑΗ ΠΘΔΥΛ) 

0 0 0 

 1250  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ 

ΔΛΡΞΥΛ ΓΔΛΗΘΑ 

0 0 0 

  1251 Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθώλ 

ζπγγξακκάησλ θαη ινηπώλ 

βνεζεκάησλ 

0 100,00 100,00 
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  1259 Ξξνκήζεηα βηβιίσλ, 

πεξηνδηθώλ, εθεκεξίδσλ θαη 

ινηπώλ εθδόζεσλ 

1.848,40 2.000,00 2.000,00 

  1261 Ξξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη 

κηθξναληηθεηκέλνπ γεληθά 

1.988,52 2.000,00 2.000,00 

 1290  ΙΝΗΞΔΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΟΑΦΔΗΥΛ 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ ΘΑΗ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΥΛ 

0 0 0 

  1293 Ξξνκήζεηεο εληύπσλ θαη 

δειηίσλ κεραλνγξάθεζεο 

189,42 1.000,00 1.500,00 

  1299 Ινηπέο πξνκήζεηεο 

εμνπιηζκνύ γξαθείσλ 

4.966,16 3.000,00 3.000,00 

 1300  ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ, 

ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ 

ΔΞΟΔΞΗΠΚΝ 

0 0 0 

 1380  ΔΗΓΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ 

ΔΞΟΔΞΗΠΚΝ 

0 0 0 

  1381 Ξξνκήζεηα εηδώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ  

837,70 1.000,00 2.000,00 

 1600  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΑΗ 

ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ 

0 0 0 

 1610  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΥΛ - 

ΠΡΔΟΔΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ, 

ΓΟΑΔΟΗΥΛ ΦΥΡΑΔΟΗΥΛ, 

ΑΔΟΗΥΛ ΤΜΖΠ 

0 0 0 

  1611 Ξξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθώλ 

(ΘΑΡΑΟΓΔΗΡΑΗ) 

0 10,00 10,00 

 1700  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΝ 

ΔΘΡΞΥΡΗΘΥΛ, 

ΒΗΒΙΗΝΓΔΡΗΘΥΛ, 

ΡΞΝΓΟΑΦΗΘΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ 

ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

0 0 0 

 1710  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΝ 

ΔΘΡΞΥΠΔΥΛ ΘΑΗ 

ΒΗΒΙΗΝΓΔΡΖΠΔΥΛ 

0 0                   0 

  1719 Ξξνκήζεηα πιηθνύ 

εθηππώζεσλ θαη 

βηβιηνδεηήζεσλ 

3.805,99 4.000,00 4.000,00 

 1730  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΥΛ 

ΘΑΗ ΦΥΡΝΡΞΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ  

0 0 0 

  1731 Ξξνκήζεηα θσηνγξαθηθνύ θαη 

θσηνηππηθνύ πιηθνύ 

830,11 2.000,00 2.000,00 

 1770  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΝ 

ΙΗΘΝ 

0 0 0 

  1779 Ξξνκήζεηα ηειεπηθνηλσληαθνύ 

πιηθνύ πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη εηδηθά 

0 100,00 100,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 1000 14.466,30 15.210,00 16.710,00 

       

2000   ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΓΗΑ ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖ 

ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΥΛ ΠΔ ΡΟΗΡΝΠ 

   

       

 2200      

 2300      
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 2310      

 2320  ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΘΑΗ 

ΠΛΓΟΝΚΔΠ ΓΗΑ ΓΑΞΑΛΔΠ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

0 0 0 

  2329 Δπηρνξεγήζεηο θαη ζπλδξνκέο 

γηα ηελ πιεξσκή ινηπώλ 

δαπαλώλ δηνίθεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο (Ζ θάιπςε 

δαπαλώλ ΘΔΔ ΚΔΡΑΦΔΟΔΡΑΗ 

ζην 2492) 

0 0 .0 

  2329β Ππλδξνκή Γηεζλνύο 

Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

(ΘΑΟΑΟΓΔΗΡΑΗ & 

ΚΔΡΑΦΔΟΔΡΑΗ ζην 2512) 

0 0 0 

 2400  ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΘΑΗ 

ΠΛΓΟΝΚΔΠ ΠΔ Λ.Ξ.Γ.Γ. - 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΡΝΞΗΘΖΠ 

ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ 

ΙΝΗΞΝΠ ΓΖΚΝΠΗΝΠ 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ 

0 0 0 

 2490  ΙΝΗΞΔΠ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΘΑΗ 

ΠΛΓΟΝΚΔΠ ΓΗΑ 

ΝΟΗΠΚΔΛΝΠ Ζ ΚΖ 

ΠΘΝΞΝΠ 

(ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ ΘΑΗ 

ΝΠΔΠ ΑΦΝΟΝΛ ΠΔ 

ΞΔΟΗΠΠΝΡΔΟΝΠ ΑΞΝ ΔΛΑ 

ΡΥΛ ΠΘΝΞΥΛ ΡΥΛ ΘΥΓΗΘΥΛ 

ΑΟΗΘ. 2210-2380) 

0 0 0 

  2492 Δπηρνξεγήζεηο ζε Λ.Ξ.Γ.Γ. 

γηα δηάθνξνπο ζθνπνύο 

(πεξηιακβ. Θ.Δ.Δ) 

24.079,35 30.000,00 30.000,00 

  2492α Δηζθνξά ζηνλ ινγαξηαζκό 

ΔΒΔ Θξάηνπο 

0 10,00 10,00 

  2492β Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο 

γλσκνδνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

ηνπ Θξάηνπο 

0 10,00 10,00 

 2499  Ινηπέο επηρνξεγήζεηο θαη 

ζπλδξνκέο γηα νξηζκέλνπο ή 

κε ζθνπνύο (ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ 

ΠΡΝ Ρ.Ξ.Ξ.Δ.Β.Δ.Β.Δ.Θ) 

0 0 0 

  2499α Δλίζρπζε Νκνζπνλδηώλ  

Βηνηερληθώλ Πσκαηείσλ 

Δπηκειεηεξηαθήο Ξεξηθέξεηαο 

3.500,00 20.000,00 20.000,00 

  2499β Δλίζπρζε Δλώζεσλ 

Πσκαηείσλ θ.ι.π. 

7.250,00 20.000,00 20.000,00 

  2499γ Δπηρνξήγεζε ζην ΡΞΞΔΒΔΒΔΘ 0 100,00 100,00 

  2499ε Δπηρνξήγεζε Ππιιόγνπ 

παιιήισλ 

0 10.000,00 10.000,00 

  2499ζη Δλίζρπζε Γ.Π.Δ.Β.Δ. 22.582,08 30.000,00 30.000,00 

 2500  ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΘΑΗ 

ΠΛΓΟΝΚΔΠ ΠΔ 

ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΘΑΗ 

ΖΚΔΓΑΞΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ 

ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ 

0 0 0 

  2512 Δπηρνξεγήζεηο ζε δηεζλείο 

νξγαληζκνύο (Γηεζλέο 

Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην) 

2.004,74 2.500,00 2.500,00 
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 2520  ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΘΑΗ 

ΠΛΓΟΝΚΔΠ ΠΔ ΖΚΔΓΑΞΝΠ 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ 

ΓΗΘΑΗΝ 

0 0 0 

 2529  Δπηρνξεγήζεηο θαη ζπλδξνκέο 

ζε ινηπνύο Νξγαληζκνύο Η.Γ. 

0 0 0 

  2529γ Δπηρνξήγεζε 

Διιελναξαβηθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ 

0 10,00 10,00 

  2529δ Ππλδξνκή ζε Δπηκειεηεξηαθό 

Νκηιν Αλάπηπμεο Διιεληθώλ 

Λήζσλ 

0 2.000,00 2.000,00 

  2529ε Δπηρνξήγεζε 

Διιελνξνπκαληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ 

0 10,00 10,00 

  2529ζ Δπηρνξήγεζε 

Διιελναιινδαπώλ Ππιιόγσλ 

0 10,00 10,00 

  2529η Δπηρνξήγεζε Ππλεηαηξηζκνύ 0 10,00 10,00 

  2529θ Δπηρνξήγεζε ζπκβνπιίνπ 

κεηαθνξώλ 

1.300,00 2.600,00 2.600,00 

  2529ι Δηαηξεία Ακνηβαίσλ 

Δγγπήζεσλ 

0 10,00 10,00 

  2529κ Ππλδξνκή ζην 

Διιελναξαβηθό Δπηκειεηήξην 

0 100,00 100,00 

 2600  ΣΝΟΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΔΘΛΗΘΝΠ, 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΝΠ, 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΠ ΘΑΗ 

ΙΝΗΞΝΠ ΠΛΑΦΔΗΠ 

ΠΘΝΞΝΠ 

0 0 0 

 2620      

 2630  ΣΝΟΖΓΗΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΛΝΗΑΠ 

0 0 0 

  2639 Ινηπέο ρνξεγίεο θνηλσληθήο 

πξόλνηαο 

2.600,00 0 10.000,00 

       

 2640  ΣΝΟΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΔΘΛΗΘΝΠ 

ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΡΗΘΝΠ 

ΠΘΝΞΝΠ 

0 0 0 

  2641 Σνξεγίεο γηα εζληθνύο θαη 

ζξεζθεπηηθνύο ζθνπνύο 

0 100,00 100,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 2000 63.316,17 117.470,00 127.470,00 

       

3000   ΞΙΖΟΥΚΔΠ 

ΑΛΡΗΘΟΕΝΚΔΛΔΠ ΑΞΝ 

ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΝΚΔΛΑ 

ΞΝΠΑ 

0 0 0 

 3100  ΔΞΗΠΡΟΝΦΔΠ ΝΠΥΛ 

ΔΗΠΞΟΑΣΘΖΘΑΛ ΣΥΟΗΠ ΛΑ 

ΝΦΔΗΙΝΛΡΑΗ 

0 0 0 

 3190  ΑΞΝ ΙΝΗΞΔΠ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ 0 0 0 

  3199 Δπηζηξνθέο ινηπώλ 

πεξηπηώζεσλ πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη εηδηθά 

1.695,41 3.000,00 3.000,00 

 3300  ΑΞΝΓΝΠΔΗΠ ΔΠΝΓΥΛ ΞΝ 

ΔΗΠΞΟΑΣΘΖΘΑΛ ΞΔΟ 

ΡΟΗΡΥΛ 

0 0 0 
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 3310  ΑΞΝΓΝΠΖ ΠΔ ΚΔΡΝΣΗΘΑ 

ΡΑΚΔΗΑ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΘΑΗ 

ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΘΥΛ ΡΥΛ 

ΔΗΠΞΟΑΜΔΥΛ ΞΝ 

ΔΛΔΟΓΝΛΡΑΗ ΓΗΑ ΑΡΑ 

0 0 0 

  3311 Απόδνζε ζην Κ.Ρ.Ξ.. ησλ 

εηζπξάμεσλ πνπ έγηλαλ γηα 

απηό 

3.883,39 7.000,00 7.000,00 

  3321 Απόδνζε ζηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία (ΡΞΓ) 

0 25.000,00 25.000,00 

  3341 Απόδνζε θξαηήζεσλ Η.Θ.Α. 

 

103.232,16 100.000,00 130.000,00 

 3350  ΑΞΝΓΝΠΖ ΠΡΝ  Η.Θ.Α. - 

Ρ.Π.Α.. - Ρ.Π.Κ.Γ.Δ. - Ρ.Π.  

ΛΝΚΗΘΥΛ - Λ.Α.Ρ. - ΔΟΓΑΡ. 

ΔΠΡΗΑ - ΝΟΓΑΛ. ΔΟΓΑΡ. ΘΑΡ. 

Δ.Κ.Ξ. - Ρ.Α.Ξ.Ν.Ρ.Δ. - 

ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΔΟΓΑΡΥΛ 

ΘΑΙΑΠΠΑΠ - ΝΟΓ. ΑΞΑΠΣ. 

ΔΟΓ. ΓΛ. - Ρ.Α.Θ.Δ. Θ.Ι.Ξ. 

ΡΥΛ ΔΗΠΞΟΑΜΔΥΛ ΞΝ 

ΔΓΗΛΑΛ ΑΡΑ 

0 0 0 

  3359α Απόδνζε ζηα Αζθαιηζηηθά 

Ρακεία 

0 100,00 100,00 

  3359β Απόδνζε θξαηήζεσλ 

Ρ.Ξ.Ξ.Δ.Β.Δ.Β.Δ.Θ 

20.933,97 0 0 

 3360      

 3370  ΑΞΝΓΝΠΖ ΠΡΑ ΡΑΚΔΗΑ 

ΑΟΥΓΖΠ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΘΑΗ 

ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΘΥΛ ΡΥΛ 

ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ ΞΝ ΔΓΗΛΑΛ ΓΗΑ 

ΑΡΑ 

0 0 0 

       3361 

 

Απόδνζε ζην ΡΔΑΓ 0 0 0 

  3365 Απόδνζε θξαηήζεσλ 

Ρ.Α...Δ. 

0 100,00 100,00 

 3390  ΑΞΝΓΝΠΖ ΡΥΛ ΔΗΠΞΟΑΜΔΥΛ 

ΞΝ ΔΓΗΛΑΛ ΓΗΑ 

ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΡΝ 

ΓΖΚΝΠΗΝ, 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΥΛ ΓΖΚ. 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ, ΙΝΗΞΥΛ Λ.Ξ. 

ΔΗΓΗΘΥΛ ΙΝΓ/ΠΚΥΛ 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΥΛ 

ΞΟΝΠΥΞΥΛ 

 

0 0 0 

      3391 Απόδνζε εηζθνξάο 

αιιειεγγπεο 

8.310,88 15.000,00 0     

  3391α Φόξνο εηζνδήκαηνο 0   0                      0 

  3391α1 Απν κηζζσηέο ππεξεζίεο 26.831,33 40.000,00 40.000,00 

  3391α2 Απν ειεύζεξα  επαγγέικαηα 9.573,79 15.000,00 20.000,00 

  3391α3 Απόδνζε ινηπώλ θόξσλ 

εηδηθώλ θαηεγνξηώλ 

3.234,04 5.000,00 5.000,00 

  3391β Σαξηόζεκν 0 0                0 

  3391β1 Σαξηόζεκν θόξνπ κηζζσηώλ 

ππεξεζηώλ 

0 1.500,00 1.500,00 

  3391β2 Σαξηόζεκν από ειεύζεξα 

επαγγέικαηα 

414,51 2.000,00 2.000,00 

  3391β3 Σαξηόζεκν απν ακνηβέο 68,29 500,00 500,00 
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ηξίησλ 

  3391ββ ΝΓΑ ραξ/κνπ απν ακνηβέο 

ηξίησλ 

13,73 150,00 150,00 

  3391β4 Σαξηόζεκν απν εηζπξάμεηο 15.360,58 20.000,00 20.000,00 

  3391γ Απόδνζε εηζθνξάο 

αιιειεγγύεο (2%) 

0 9.000,00 9.000,00 

  3391δ Δζνδα ππέξ πγηεηλνκηθήο 

πεξίζαιςεο Γεκνζίσλ 

ππαιιήισλ 

0 100,00 100,00 

  3391ε Απόδνζε θόξνπ αιιειεγγύεο 

(1%) 

0 5.000,00 5.000,00 

  3392 Απόδνζε εηζπξάμεσλ πνπ 

έγηλαλ γηα άιια Λ.Ξ.Γ.Γ. 

 25.000,00 25.000,00 

  3394 Απόδνζε ησλ ππέξ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ γελνκέλσλ 

θξαηήζεσλ 

0 300,00 300,00 

  3397 Απόδνζε ζην Γεκόζην 0 1.000,00 1.000,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 3000 193.552,08 274.750,00 294.750,00 

4000       

  4129α Α..-ΠΔΙΡΑΙΚΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - 20.000,00 25.000,00 

  4129β Α.. ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΗ Β’ΠΔΙΡΑΙΑ  

- 30.000,00 30.000,00 

  4129γ Α.. - ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ - 11.000,00 12.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 4000 

 

 61.000,00 67.000,00 

6000   ΘΗΛΖΠΖ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ    

 6200  ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΓΑΛΔΗΥΛ 0 0 0 

  6210 Σνξήγεζε δαλείσλ 0 0                   0 

  6213 Σνξήγεζε δαλείσλ ζε θπζηθά 

πξόζσπα 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 6000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

       

7000   ΘΔΦΑΙΑΗΑΘΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ    

 7100  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΓΑΘΥΛ 

ΓΗΑΟΘΝΠ ΣΟΖΠΖΠ 

0 0 0 

 7120  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΖΣΑΛΗΘΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

0 0 0 

  7123 Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ θαη βνεζεηηθώλ 

κεραλώλ 

2.811,52 4.000,00 5.000,00 

  7124 Ξξνκήζεηα θσηνηππηθώλ 

κεραλεκάησλ 

0 100,00 100,00 

  7126 Ξξνκήζεηα καγλεηνθώλσλ 

θαη εμαξηεκάησλ 

0 10,00 10,00 

  7127 Ξξνκήζεηα δηαθόξσλ 

κεραλεκάησλ 

0 10,00 10,00 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι 

IIIIIIII

II 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 7000 2.811,52 4.120,00 5.120,00 

       

9000   ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΓΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ 0 0 0 

 9600  ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΔΘΡΔΙΝΚΔΛΔΠ 

ΚΔΠΥ ΡΝ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΑΙΙΥΛ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. - ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ Ζ 

ΔΗΓΗΘΥΛ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ 

0 0 0 

 9630  ΑΓΝΟΑ ΘΡΗΟΗΥΛ 0 0 0 

  9639 Αγνξά ινηπώλ αθηλήησλ  0 10,00 10,00 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ ΡΖΠ 19εο ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2014  
 

  91 

. 9700   ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΔΘΡΔΙΝΚΔΛΔΠ 

ΑΞ' ΡΑ ΔΠΝΓΑ ΡΝ Β.Δ.Ξ 

0 0 0 

 9720  ΔΞΗΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

ΘΡΗΟΗΥΛ ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΘΑΘΔ 

ΔΗΓΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Π' 

ΑΡΑ 

0 0 0 

 9730  ΑΛΔΓΔΟΠΖ ΘΡΗΟΗΥΛ ΘΑΗ 

ΘΑΘΔ ΔΗΓΝΠ 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΔ ΑΡΑ 

0 0 0 

  9739 Αλέγεξζε ινηπώλ θηηξίσλ θαη 

θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεηο ζε 

απηά 

0 10,00 10,00 

 9740  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΖΣΑΛΗΘΝ ΘΑΗ 

ΙΝΗΞΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝΣΗΘΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

0 0                   0 

  9742 Ξξνκήζεηα κεραλώλ 

γξαθείνπ 

0 300,00 300,00 

  9743 Ξξνκήζεηα ειεθηξηθώλ 

κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ 

(πιήλ ηειεπηθνηλσληαθώλ, 

ειεθηξναθνπζηηθώλ 

ζπζθεπώλ ςύμεο θαη 

θιηκαηηζκνύ) 

0 100,00 100,00 

  9744 Ξξνκήζεηα 

ηειεπηθνηλσληαθώλ θαη 

ειεθηξναθνπζηηθώλ 

ζπζθεπώλ θαη νξγάλσλ 

92,25 

 

100,00 1.000,00 

  9746 Ξξνκήζεηα ςπγείσλ, 

ςπθηηθώλ κεραλεκάησλ, 

θιηκαηηζκνύ, θ.ι.π. 

0 100,00 100,00 

  9747 Ξξνκήζεηα επίπισλ θαη 

ζθεπώλ 

0 500,00 1.000,00 

  9749 Ξξνκήζεηα κεραληθνύ θαη 

ινηπνύ θεθαιαηνπρηθνύ 

εμνπιηζκνύ πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη εηδηθά (π.ρ.  

Software  θιπ) 

0 2.000,00 2.000,00 

 9760  ΚΔΙΔΡΔΠ, ΔΟΔΛΔΠ, 

ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

0 0 0 

  9761α Δπηζηεκνληθέο κειέηεο, 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη έξεπλεο. 

0 100,00 100,00 

  9761β Δμνδα γηα κειέηεο, 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη έξεπλεο κε πόξνπο πνπ 

πξνζδίδεη ν θσδηθόο 0312β 

ησλ εζόδσλ (Δ.Ν.Θ. θιπ) 

0 100,00 100,00 

  9761γ Δμνδα γηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα (κε πόξνπο πνπ 

πξνζδίδεη ν θσδ. 0312γ ησλ 

εζόδσλ) 

0 100,00 150.100,00 

  9763 Κειέηεο θαη έξεπλεο γηα 

αύμεζε απνδνηηθόηεηαο 

Λ.Ξ.Γ.Γ. 

0 100,00 100,00 

       

 9800  ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΔΘΡΔΙΝΚΔΛΔΠ 

ΑΞΝ ΡΑ ΔΠΝΓΑ ΡΥΛ Λ.Ξ.Γ.Γ. 

0 0 0 

 9850  ΑΓΝΟΑ ΑΜΗΥΛ 0 0 0 

  9851 Αγνξά ρξεσγξάθσλ 0 10,00 10,00 

  9852 Αγνξά κεηνρώλ 0 100,00 100,00 

  9859 Ππκκεηνρή ζηελ Αλαπηπμηαθή 0 100,00 100,00 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ Γ.Π ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 9000 92,25 3.730,00 155.130,00 

ΞΞΞΞΞ ΞΞΞΞΞ   

 

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 

 

 

830.598,99 

 

 

1.130.660,00 

 

 

 

1.396.360,00 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

 

                                                    ΔΛΔΝΗ ΓΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟ  

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ 

 ΠΔΙΡΑΙΑ   
Β' ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ     2014 

            

  ΔΟΓΑ         

Κωδ.Απιθ. Καηονομαζία Δγκεκπιμένη πίζηωζη  ΑΤΞΗΗ ΜΔΙΩΣΗ 
ΣΔΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΠΙΣΩΗ 

            

3299 

Έζοδα από πποζθοπά λοιπών 

πεπιπηώζεων πος δεν καηονομάζονηαι 

ειδικά 80.000,00 200.000,00   280.000,00 

8669 
Γιάθοπα έζοδα (ζςνδπομέρ παπελθόνηων 

εηών) 150.000,00 50.000,00   200.000,00 

            

  ΤΝΟΛΟ 230.000,00 250.000,00   480.000,00 

            

            

            

  ΔΞΟΓΑ         

            

.0211 Βαζικόρ μιζθόρ ηακηικών ςπαλλήλων 200.000,00 5.000,00   205.000,00 

.0831 Τασςδπομικά Τέλη 30.000,00   

-

5.000,00 25.000,00 

9761γ Έξοδα για εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα 100,00 155.000,00   155.100,00 

  ΤΝΟΛΟ 230.100,00 160.000,00 

-

5.000,00 385.100,00 

            

            

            

            
Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

 

                                                    ΔΛΔΝΗ ΓΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 


