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ΟΛΟΚΛΖΡΩΘΖΚΔ Ζ ΔΓΓΡΑΦΖ 

ΣΩΝ 200 ΠΡΩΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ .Δ.Π.Π.Π. 
 

Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 2009   

 
Μεηά ηηο πξαγκαηηθά ξαγδαίεο θαη ζεακαηηθέο εμειίμεηο ζηελ επίιπζε ησλ ηειεπηαίσλ θνξνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. (Απαιιαγή απφ Βηβιία θαη ηνηρεία – Απαιιαγή απφ ΦΠΑ) αιιά 

θαη ηελ απφθαζε 2 κειψλ ηνπ Γ.. λα δηαηεξήζνπλ ην αζπκβίβαζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Γ.. 

ηεο Π.Ο.Δ.Π.Π.Π. –εθφζνλ απνρψξεζαλ νη δπν αληηπξφζσπνη ηεο ΑΔΠΑ– πξαγκαηνπνηήζεθε 

εθηάθησο ηελ Παξαζθεπή 23 Οθησβξίνπ 2009 ε Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη εμέιεμε ην λέν Γ.. ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ. Μφιηο ηξεηο κέξεο κεηά, ηε Γεπηέξα 26 Οθησβξίνπ, δεκνζηεχηεθε ε πξφζθιεζε 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηελ εγγξαθή ησλ πξψησλ κειψλ, εθηφο θπζηθά απφ ηα ηδξπηηθά. 
 

Ήδε κφλν κέζα ζε έλα κήλα, κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 26 Ννεκβξίνπ ηξέρνληνο, 318 πξάθηνξεο 

ΟΠΑΠ, ΟΓΗΔ θαη Κξαηηθψλ Λαρείσλ έρνπλ ππνβάιιεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπο αίηεζε θαη νη 203 

απφ απηνχο νινθιήξσζαλ ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο κε ηελ απνζηνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαξαίηεησλ 

λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ. Σα 203 πξψηα κέιε, θαηά πεξηνρή θαη αιθαβεηηθή ζεηξά, ζα ηα βξείηε 

ζε εηδηθή θαηαρψξεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ .Δ.Π.Π.Π. www.seppp.gr .  
 

Αλακέλνληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ησλ άιισλ 115 Πξαθηφξσλ Παηρληδηψλ Πξφγλσζεο 

πνπ ππέβαιαλ ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε. Σα νλφκαηα ηνπο είλαη επίζεο αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π.  

……………………………………………………………………………………….. 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΔΓΓΡΑΦΖ: 
 

Τπελζπκίδνπκε φηη γηα λα γίλεηε κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηρληδηψλ 

Πξφγλσζεο (.Δ.Π.Π.Π.) -πλεηαηξηζκφο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο- ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεηε ηα 

αθφινπζα βήκαηα: 
 

ΒΖΜΑ (Α): ηελ ηζηνζειίδα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. πεγαίλεηε πάλσ αξηζηεξά (ζέκαηα .Δ.Π.Π.Π.) θαη 

ζηελ πέκπηε ζεηξά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ειεθηξνληθήο αίηεζεο εγγξαθήο. 
 

Υξήζηκε πιεξνθνξία (α): Γηα φζνπο επηιέγνπλ βξαρππξφζεζκα νηθνλνκηθά νθέιε, δελ είλαη 

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνπζα ε αγνξά πεξηζζφηεξσλ κεξίδσλ απφ 1. Ο λφκνο είλαη πνπ καο 

ππνρξεψλεη λα πξνζθέξνπκε ηε δπλαηφηεηα αγνξάο απφ 1 σο 5 κεξίδεο. Φπζηθά φπνηνο ζέιεη 

κπνξεί λα παίξλεη θαη 5 κεξίδεο, κε ηελ ππελζχκηζε πσο φζεο κεξίδεο θη αλ έρεη, πάληνηε ζα 

δηαζέηεη κηα κφλν ςήθν, ηελ πξνζσπηθή ηνπ. Μφλν ζηα πξαθηνξεία πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξα 

απφ έλα άηνκν, αλ ζέινπλ, γίλνληαη φινη νη ηδηνθηήηεο κέιε ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηφηε ην πξαθηνξείν 

ζα δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο, αιιά ην νηθνλνκηθφ ηνπο φθεινο παξακέλεη ζπλνιηθά ην ίδην 

αθξηβψο θαη κνηξάδεηαη κεηαμχ ηνπο, αθνχ ζα είλαη πάληνηε απνθιεηζηηθά αλάινγν κε ηε δνπιεηά 

ηνπο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή έρνπλ θνξνινγηθφ ζπκθέξνλ. 

http://www.seppp.gr/
mailto:contact@seppp.gr
http://www.seppp.gr/
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ε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη αλά ζπλαιιαγή, ν πλεηαηξηζηήο ακείβεηαη απφ ηνλ πειάηε πνπ 

εμππεξεηεί θαη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο, απφ απηά, ηα απνδίδεη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηα έμνδα ηνπ, ηα 

νπνία ζην ηέινο θάζε έηνπο ειέγρνληαη απφ Οξθσηνχο Λνγηζηέο. ηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπλεηαηξηζηέο ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΑ ΠΟΑ ΤΝΔΗΔΦΔΡΔ ν θαζέλαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη κφλν ην 2%, ππνρξεσηηθά πάιη απφ ηνλ λφκν, ζα κνηξάδεηαη αλάινγα κε ηηο 

κεξίδεο. Αιιά ν πλεηαηξηζκφο έρεη πνιχ κεγάιεο πξννπηηθέο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην 

ηεξάζηην ελδηαθέξνλ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Πνπ ζεκαίλεη πσο ε αληαιιαθηηθή 

αμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ζπλερψο ζα απμάλεηαη. Απηφ ζα είλαη ην ζεκαληηθφ φθεινο φζσλ 

δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 1 ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο. 
 

Υξήζηκε πιεξνθνξία (β): ηελ θφξκα εγγξαθήο, ε εκεξνκελία έθδνζεο δειηίνπ ηαπηφηεηαο 

εγγξάθεηαη κφλν κεηά ηελ απαινηθή ησλ ΖΖ / ΜΜ / ΔΔΔ (back space ή delete). 

 
ΒΖΜΑ (Β): Καηάζεζε 400 επξψ γηα θάζε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα θαη ζπκβνιηθφ ηίκεκα εγγξαθήο  

15 επξψ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, ζην ινγαξηαζκφ φςεσο ηνπ .Δ.Π.Π.Π.: 103/480110-56. Ζ 

θαηάζεζε γίλεηαη ζπλνιηθά, ήηνη: 415 ή 815 ή 1215 ή 1615 ή 2015 επξψ. Προσοχή, ζηελ απφδεημε 

λα αλαγξάθεηε ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο. 

 

ΒΖΜΑ (Γ): Μέζα ζε έλα θάθειν, ηνπνζεηείηε 4 έγγραυα: 

 Απλό υωτοαντίγραυο ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα. 

 Απλό υωτοαντίγραυο ηνπ Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ 

επηζπκεί ηελ εγγξαθή ηνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. 

εγγξάθεηαη πξαθηνξείν πνπ αλήθεη ζε Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ. ή Α.Δ. θαη επηιέγνπλ νη εηαίξνη λα 

εγγξαθεί κέινο ε εηαηξία θαη φρη νη ίδηνη πξνζσπηθά. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα 

απνζηαιεί θαη ε απφθαζε ησλ κειψλ γηα ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξίαο ζηνλ .Δ.Π.Π.Π., θαζψο 

θαη ην Καηαζηαηηθφ ηνπο. 

 υμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ηελ «Έληππε Αίηεζε», πνπ ηππψλνπλ πάιη απφ ην 

www.seppp.gr (πάλσ αξηζηεξά «ΘΔΜΑΣΑ .Δ.Π.Π.Π.» θαη κεηά ζηελ ηέηαξηε ζεηξά 

«έληππε αίηεζε»). 

 Φωτοαντίγραυο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαθηνξείνπ παηρληδηψλ πξφγλσζεο θξαηηθήο 

επνπηείαο (ΟΠΑΠ - ΟΓΗΔ - Κξαηηθά Λαρεία) ε ηεο απφθαζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο, αιιαγήο 

επσλπκίαο θιπ. 

 

ΒΖΜΑ (Γ): Απνζηέιιεηε ηνλ θάθειν ζηε δηεχζπλζε: Π.Ο.Δ.Π.Π.Π. (ππφςε .Δ.Π.Π.Π.) - Μάξλε 

56 - Σ.Κ. 104 37 - ΑΘΖΝΑ 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΔΓΓΡΑΦΖ: 
  

Οη πξάθηνξεο πνπ ζηέιλνπλ ειεθηξνληθή αίηεζε θαηνρπξψλνπλ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηελ 

εγγξαθή ηνπο ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. θαη ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κε .Δ.Π.Π.Π. θαη ΓΔΖ γηα ηελ επ’ 

ακνηβή εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ πειαηψλ, ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο. Μέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ 300 

ζπλεηαηξηζηέο ζα αζθνχλ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. Οη αηηήζεηο ησλ ππνινίπσλ ζα εμεηαζηνχλ κεηά 

ηελ πξψηε παλειιήληα πνιπκειή Γ.. ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, αθνχ ζχκθσλα 

κε ην Καηαζηαηηθφ ε Γ.. ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ή φπνπ αιινχ 

απνθαζίζεη ην Γ.., ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ρξφλν θαη εληφο κελφο, κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. (ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΓΚΛΖΖ  ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ). 
 

http://www.seppp.gr/docs/aitisi.pdf
http://www.seppp.gr/
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κσο είλαη πνιχ πηζαλφ απηή ε Γ.. λα νξίζεη εηδηθνχο φξνπο βησζηκφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ ζπλεηαηξηζηψλ. Ίζσο πξνηαζεί πσο π.ρ. κεηά ηνπο πξψηνπο, νη επφκελνη πνπ ζα εηζέιζνπλ ζηε 

ζχκβαζε πξέπεη λα πιεξνχλ πξνυπνζέζεηο απνζηάζεσλ, εκπνξηθφηεηαο πεξηνρήο θιπ. Να πνπλ 

δειαδή φηη γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ, εθηφο ησλ πξψησλ 300 πξαθηνξείσλ, ηα επφκελα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 300 κέηξσλ θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ 

ηα ζεκεία εμππεξέηεζεο ηε ζρέζε 1 πξαθηνξείν .Δ.Π.Π.Π. αλά 5.000 θαηνίθνπο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εκπνξηθή επηηπρία θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη θάπνηνο κπνξεί λα πάξεη φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, άιινο λα θσιχεηαη ή λα επηιέμεη κφλν ηνπο ινγαξηαζκνχο ΓΔΖ, άιινο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ΟΣΔ ηεο πεξηνρήο θαη έλαο ηξίηνο ηνπο ινγαξηαζκνχο θηλεηήο ηειεθσλίαο (θαηά 

απφιπηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, κε θξηηήξηα πνπ ζα ζπκθσλήζνπλ θαη ζα απνθαζίζνπλ ΟΛΟΗ 

ΜΑΕΗ. Καη γη’ απηφ ην ζεκαληηθφηαην «ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ» ζα κηιήζνπκε πνιχ αλαιπηηθφηεξα ζηε 

ζπλέρεηα). 
 

Απφ απηά ζπκπεξαίλεηαη ην πφζν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ν αχμσλ αξηζκφο κέινπο, ζηνλ 

.Δ.Π.Π.Π. Γη’ απηφ θαη φζνη έζηεηιαλ ειεθηξνληθή αίηεζε κέζα ζηελ πξψηε εθαηνληάδα θαη δελ 

έρνπλ ππνβάιιεη ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά, αλ δελ ην θάλνπλ κέρξη ηελ Πέκπηε 3 Γεθεκβξίνπ 

2009, ζα ράζνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπο θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ κεηά ηνλ αξηζκφ 315. (Σα νλφκαηα 

ηνπο αλαιπηηθά ζην www.seppp.gr). Σελ επφκελε εβδνκάδα ζα ράζνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα νη 

θαζπζηεξνχληεο ηεο δεχηεξεο εθαηνληάδαο θ.ν.θ. 

……………………………………………………………………………………….. 
 

E-mail ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΩΝ: 
  

Απφ ηα 203 λέα κέιε, έρνπλ εηδνπνηεζεί ειεθηξνληθά γηα ην επηηπρέο πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο 

εγγξαθήο ηνπο νη 167. Λφγσ κε ππνβνιήο ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο δηεχζπλζεο (e-

mail) δελ έγηλε δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο 36. κσο ε εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ 

αξρηθά, θαη ησλ ππνινίπσλ εηαηξηψλ ζηε ζπλέρεηα, πξνυπνζέηεη ηε ζπλερή ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε ηνπο εηζπξάθηνξεο ηνπ. Δπνκέλσο φζνη εθ ησλ αλσηέξσ επηζπκνχλ 

λα ζπκβιεζνχλ κε ηνλ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηε ΓΔΖ γηα ηελ επ’ ακνηβή εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ 

πειαηψλ ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο, πξέπεη λα ζηείινπλ ειεθηξνληθά ην e-mail ηνπο ζηε δηεχζπλζε: 

klonarik@otenet.gr (παξαιήπηεο Κίκσλ Κισλάξεο). Έσο ηφηε ζα παξακέλνπλ απιά κέιε ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. θαη δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο .Δ.Π.Π.Π. – ΓΔΖ. Σα 

νλφκαηα ησλ 36 ρσξίο ειεθηξνληθή επηθνηλσλία επίζεο βξίζθνληαη ζηελ δηεχζπλζε www.seppp.gr. 
 

Σέινο, φζνη εθ ησλ ππνινίπσλ δελ έιαβαλ ζην e-mail ηνπο ηελ επηβεβαίσζε εγγξαθήο ηνπο ζηνλ 

.Δ.Π.Π.Π. αιιά αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ, πξέπεη λα 

επηθνηλσλήζνπλ ζην 6972 228120 (Κισλάξεο Κίκσλ), ψζηε λα εξεπλεζεί ην πξφβιεκα. 

…………………………………………………………………………………………  
 

ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΣΑΓΗΟ Ζ ΤΜΦΩΝΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ: 
 

Μέζα ζηηο πξψηεο κέξεο απηήο ηεο εβδνκάδαο θιείλεη θαη ε ζπκθσλία κε ηελ Δζληθή. Οη 

πλεηαηξηζηέο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκβιεζνχλ κε ηνλ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ 

πειαηψλ ΓΔΖ (θπζηθά θαη ησλ άιισλ εηαηξηψλ ζηε ζπλέρεηα) ζα επηζθέπηνληαη ην ππνθαηάζηεκα 

ΔΣΔ ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ζα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο γηα ην άλνηγκα ηξερνχκελνπ 

ινγαξηαζκνχ θπζηθνχ πξνζψπνπ κε δπλαηφηεηα ππεξαλάιεςεο (overdraft). Σν φξην ππεξαλάιεςεο 

ζα απνθαζίδεηαη γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά απφ ηελ Σξάπεδα θαη ζα θπκαίλεηαη απφ κεδέλ επξψ 

(γηα ηνπο έρνληεο πξνβιήκαηα κε ηνλ Σεηξεζία) σο θαη 9.000 επξψ, ην κέγηζην, αθφκε θη αλ ν 

ζπλεηαηξηζηήο έρεη πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πνιχ πςειφηεξε. Γηα κεγαιχηεξν πιαθφλ, ζα πξέπεη 

λα θαηαζέηνπλ ζηελ Σξάπεδα εηδηθφ αίηεκα.  
 

Κάζε Πξάθηνξαο θαηά ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ππνγξάθεη θαη κία Πάγηα Δληνιή, κε ηελ 

νπνία εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη, κεηά απφ εληνιή ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηνλ ινγαξηαζκφ 

http://www.seppp.gr/
mailto:klonarik@otenet.gr
http://www.seppp.gr/
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πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο πιεξσκέο ππέξ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Δπίζεο ππνγξάθεη έγγξαθε 

αλέθθιεηε εληνιή θαη εμνπζηνδφηεζε, κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα παξέρεη ζηνλ πλεηαηξηζκφ ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηα 

εθάζηνηε πθηζηάκελα ππφινηπα ησλ νξίσλ ππεξαλάιεςεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 
 

ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπο  νη ζπλεηαηξηζηέο δελ ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ θαηαζέζεηο. ε πεξίπησζε 

φκσο πνπ ην επηιέμνπλ, ηφηε ζα πηζηψλνληαη αλά εμάκελν κε ην επηηφθην θαηάζεζεο. Δπίζεο ε ΔΣΔ 

πξνζθέξεη Κεθάιαην Κίλεζεο (γηα άκεζε πιεξσκή θεξδψλ, θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θιπ), 

χςνπο € 6.000 - € 50.000, δηάξθεηαο δχν (2) εηψλ, κε δπλαηφηεηα αλαλεψζεσλ θαη επηηφθην ην 

εθάζηνηε βαζηθφ θπκαηλφκελν θεθαιαίνπ θίλεζεο (ζήκεξα 6,85%), πιένλ εηζθνξάο Ν.128/75 

(ζήκεξα 0,6%) θαη spread 1,25 %. Έμνδα δαλείνπ 200 επξψ, ζε εηήζηα βάζε. Αθφκε φκσο έλα 

πξντφλ εηνηκάδεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηελ θαηαζθεπή θαηαζηήκαηνο κε 

δηάξθεηα απνπιεξσκήο έσο 25 ρξφληα θαη επηηφθην Euribor, ηξίκελεο δηάξθεηαο, πιένλ πεξηζσξίνπ 

απφ 2% γηα πνζφ άλσ ησλ 100.000 επξψ ή, γηα κηθξφηεξα, ην εθάζηνηε ηζρχνλ βαζηθφ θπκαηλφκελν 

επηηφθην παγίσλ ηεο Γ/λζεο Πηζηνδνηήζεσλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ζήκεξα 6,85%), ην 

νπνίν κεηψλεηαη θαηά -1,5%, ζηελ πεξίπησζε παξνρήο εκπξάγκαηεο εμαζθάιηζεο θαη απμάλεηαη 

θαηά 1% ζηελ πεξίπησζε παξνρήο κφλν πξνζσπηθψλ εγγπήζεσλ. Καη νη δχν πεξηπηψζεηο 

επηβαξχλνληαη κε εηζθνξά ηνπ Ν.128/75. Σν θπξηφηεξν φκσο είλαη πσο ζε ζπλεξγαζία ΔΣΔ – 

.Δ.Π.Π.Π., ν πλεηαηξηζκφο ζα παξαγγείιεη ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηνλ ίδην 

αιιά θαη γηα ηα κέιε ηνπ, πνπ ζα απνθηεζεί κε επξσπατθά επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, κέρξη θαη 

ηνπ 60%! Γηαηί νη κελ πξάθηνξεο δελ δηθαηνχληαη έληαμε ζε απηά, αιιά ν .Δ.Π.Π.Π. δηθαηνχηαη. 

Φπζηθά ηψξα ζηελ αξρή θαη κέρξη λα κεηξεζνχκε γηα λα παξαγγείινπκε, ζα μεθηλήζεη ν θαζέλαο 

κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ήδε δηαζέηεη. Καη κεηά, φηη απνθαζίζνπκε ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ. 
 

Ο ζπλεηαηξηζηήο πνπ ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ εηαηξηψλ ηειεπηθνηλσλίαο, 

ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο θαη γεληθά θνηλήο σθέιεηαο κέζσ .Δ.Π.Π.Π., ζα εηζπξάηηεη ινγαξηαζκνχο 

κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ δηθαηψκαηνο ππεξαλάιεςεο. Σε κέξα πνπ ζα θαιείηαη λα θαηαζέηεη ηηο 

εηζπξάμεηο ηνπ (θαηά 99% Σξίηε θαη Παξαζθεπή), είηε ζηα γθηζέ ηεο Σξάπεδαο (ε ΔΣΔ πξνζθέξεη 

εμππεξέηεζε ησλ Πξαθηφξσλ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ νξηζκέλα Καηαζηήκαηα, 

θπξίσο ζηηο κεγάιεο πφιεηο) είηε ζηα ΑΣΜ κε ρξεσζηηθή θίλεζε κέζσ EΘNOCASH, ν 

ζπλεηαηξηζηήο ζα πηζηψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κε ην ππνιεηπφκελν πνζφ, κέρξη ην χςνο ηεο 

νθεηιήο ηνπ. Μεηά κέζσ e-banking ζα κεηαθέξεη, κέρξη ηηο 12 ην κεζεκέξη, ην αθξηβέο πνζφ ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. ιε απηή ε δηαδηθαζία δελ έρεη θαλέλα θφζηνο ζπλαιιαγήο νχηε γηα 

ηνλ πξάθηνξα νχηε γηα ηνλ πλεηαηξηζκφ (ελψ ε ΟΠΑΠ γηα λα εηζπξάμεη ηηο εθθαζαξίζεηο καο 

ρξεψλεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ηνλ θάζε ινγαξηαζκφ). 
 

Αλ ηψξα ε θαηάζεζε δελ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ 12:00, ηφηε ν .Δ.Π.Π.Π. δίλεη εληνιή ζηηο 

14:30 λα εηζπξάμεη ε ΔΣΔ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Πξάθηνξα. Απηφο, αλ ηα έρεη θαηαζέζεη κεηά 

ηελ 12:00, είλαη ηαθηνπνηεκέλνο θαη επαλέξρεηαη ζην πηζηνιεπηηθφ ηνπ φξην. Αιιά ε δηαδηθαζία 

απηή έρεη θφζηνο γηα ηνλ .Δ.Π.Π.Π. θαη ζα πξνηαζεί ζην Γ.. λα επηβαξχλεηαη ν πξάθηνξαο κε έλα 

πέλαιηη, π.ρ. 10 επξψ, θάζε θνξά.    
 

Αλ φκσο δελ έρεη θαηαζέζεη ην ζχλνιν ή έζησ έλα κέξνο ηνπ πνζνχ, ηφηε ηνλ θαιχπηεη ε Σξάπεδα 

θαη ηξέρεη ην επηηφθην, πνπ ζηακαηά απηνκάησο κφιηο ηαθηνπνηεζεί ε νθεηιή. ε πεξίπησζε πνπ ν 

πξάθηνξαο θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππεξαλάιεςεο, επηβαξχλεηαη επίζεο θάζε 12 κήλεο κε 

έμνδα δαλείνπ χςνπο 200 επξψ. Σαπηφρξνλα κεηψλεηαη ην πιαθφλ ηνπ ηζφπνζα κε ην πνζφλ πνπ 

ηνλ θάιπςε ε Σξάπεδα. Σν επηηφθην ππεξαλάιεςεο ζα είλαη κεησκέλν απφ ην ζχλεζεο θαηά 15%. 
 

Οη πξάθηνξεο πνπ ζα επηιέμνπλ λα κελ ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ ΔΣΔ ή δελ ζεσξνχλ επαξθέο ην πνζφ 

ηνπ δηθαηψκαηνο ππεξαλάιεςεο ή, ηέινο, δελ δηθαηνχληαη θαζφινπ ππεξαλάιεςε, ηφηε γηα λα 

εηζπξάηηνπλ ινγαξηαζκνχο πξέπεη λα θαηαζέηνπλ πξνθαηαβνιηθά ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. 

ην πνζφ πνπ επηζπκνχλ. 

…………………………………………………………………………………………  
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ΣΟ ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΣΖ ΓΔΖ: 
 

Σελ Σεηάξηε 2 Γεθεκβξίνπ ζα ζπλαληεζεί ν Πξφεδξνο θαη ε Αληηπξφεδξνο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΖ θαη ζα παξαδψζνπλ ην αξρείν ησλ πξψησλ 200 πλεηαηξηζηψλ, ηα 

νλφκαηα ησλ νπνίσλ ζα πξνζηεζνχλ ζε παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο .Δ.Π.Π.Π.-ΓΔΖ. Απφ θνηλνχ κε 

ηε ΓΔΖ ζα νξηζηνχλ 5 πξαθηνξεία πςειήο επηζθεςηκφηεηαο πνπ έρνπλ θαη ην ζχζηεκα ηεο 

ζθξαγίδαο ΠΟΔΠΠΠ θαη γηα 3-4 κέξεο ζα δνθηκάζνπλ αξρηθά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ. Οη ηερληθνί καο εγγπψληαη ρξφλν 1 σο 2 δεπηεξφιεπηα αλά ζπλαιιαγή θαη απηφ 

πξέπεη λα δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε. ην δηάζηεκα απηψλ ησλ 3-4 εκεξψλ ζα ζπλεδξηάζεη θαη ην Γ.. 

γηα λα απνθαζίζεη ην θείκελν ησλ πκβάζεσλ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε ηα κέιε πνπ επηζπκνχλ λα 

εμνθινχλ ινγαξηαζκνχο ΓΔΖ. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα αλαξηεζεί κέζα ζην επφκελν 

ζαββαηνθχξηαθν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ζνη επηζπκνχλ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ζα ην 

«θαηεβάδνπλ», ζα ην ππνγξάθνπλ ζε ηξία αληίηππα θαη ζα ηα απνζηέιινπλ ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. 
 

Ο πλεηαηξηζκφο ζα ηνπο επηζηξέθεη ππνγεγξακκέλν ην έλα, καδί κε ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα. Σφηε ζα πξέπεη λα επηζθεθηνχλ ηελ ΔΣΔ. Μφιηο πάξνπλ ηελ έγθξηζε ηεο ηξάπεδαο, 

κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ. Αξρηθά κφλν 50 πξαθηνξεία γηα ην πηινηηθφ πξφγξακκα, επηιεγκέλα πάιη 

απφ θνηλνχ κε ηε ΓΔΖ, πςειήο επηζθεςηκφηεηαο πνπ έρνπλ θαη ην ζχζηεκα ηεο ζθξαγίδαο 

ΠΟΔΠΠΠ, ψζηε αλ θάηη ζπκβεί λα γπξίδνπλ απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν. Μφιηο ην ζχζηεκα 

επηβεβαηψζεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζα επηζηξαθνχλ φιεο νη ζθξαγίδεο ΠΟΔΠΠΠ ησλ 

ζπλεηαηξηζηψλ. Γηπιφ ζχζηεκα δελ ζα κπνξεί πιένλ λα ππάξρεη γηαηί έηζη δελ ζα είλαη δπλαηφο ν 

έιεγρνο ηνπ πηζησηηθνχ νξίνπ. Μφλν ειεθηξνληθά ζα γίλνληαη νη εμνθιήζεηο. Δλ ησ κεηαμχ ζα 

εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ ππνινίπσλ 97 απφ ηνπο αξρηθνχο 300 αιιά θαη 

ε έληαμε ησλ 250, κεηά ηνπο 50, ζηε ζχκβαζε κε ηε ΓΔΖ ψζηε λα είλαη έηνηκνη αλά πάζα ζηηγκή.  
 

Οη έκπεηξεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΔΠΠΠ ζα απνθαζίζνπλ αλ είλαη επηρεηξεκαηηθά αιιά θαη 

θνξνινγηθά πξνο ην ζπκθέξνλ καο λα μεθηλήζνπλ νη 300 ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ 2009 ή ηελ 

πξψηε κέξα ηνπ 2010. Ζ επφκελε νκάδα ζπλεηαηξηζηψλ ζα μεθηλήζεη ηε ΓΔΖ κεηά ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζηνλ .Δ.Π.Π.Π., ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010. Απφ αξρήο ζηφρνο καο ήηαλ ε εγγξαθή 300 

κέρξη ηέινο ηνπ 2009 θαη ε ιεηηνπξγία 1.000 πξαθηνξείσλ κέρξη ηέινο ηνπ 2010. 
 

Σα πξαθηνξεία ζα μεθηλήζνπλ κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ ήδε δηαζέηνπλ ζην πξαθηνξείν 

ηνπο, ηε ζχλδεζε ηνπο ζην internet, ηνλ εθηππσηή ηνπο θαη ζα ρξεηαζηεί λα πξνκεζεπηνχλ κφλν έλα 

πηζηνιάθη ζθάλεξ (κεξηθνί έρνπλ θαη ηέηνηα). Πξηλ ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο ζα αλαξηεζνχλ ζην site 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π. νη ηδαληθφηεξνη θαη θζελφηεξνη ηχπνη scanner. πσο αλαθέξακε θαη ζηε παξάγξαθν 

γηα ηελ Δζληθή, ζηα άκεζα ζρέδηα καο είλαη ε καδηθή αγνξά ηερληθνχ εμνπιηζκνχ εηδηθά γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κέζσ επηδνηνχκελσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, αιιά γη’ απηά 

πξέπεη λα απνθαζίζεη πξψηα ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ. Δπίζεο ακέζσο ζα αξρίζνπλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε παξφρνπο ηληεξλεηηθψλ ζπλδέζεσλ γηα θζελφηεξα ηηκνιφγηα ζηα κέιε καο, 

πηζαλψο επηπιένλ con-x TV θιπ. Σν εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εμφθιεζε ζα έξρεηαη κέζσ internet. 
 

ηνλ εθηππσηή ζα ηνπνζεηείηαη ραξηί Α5, πνπ είλαη απιφ Α4 θνκκέλν ζηα δχν.  
 

ε θάζε απφδεημε ζα αλαγξάθνληαη: 
 

- Ο .Δ.Π.Π.Π. 

- Ο Πξάθηνξαο  

- Ο Οξγαληζκφο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, θηλεηή ηειεθσλία θιπ) 

- Ζ εκεξνκελία θαη ε ψξα ζπλαιιαγήο 

- Σν πνζφ πιεξσκήο πξνο ηνλ Οξγαληζκφ 

- Ζ πξνκήζεηα, ππέξ ηνπ πλεηαηξηζκνχ 

- Σν ζχλνιν είζπξαμεο 

- Έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο (id number) 
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Με βάζε ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ ζα δχλαηαη λα εληνπηζηεί ε ζπλαιιαγή, είηε απφ ην Κεληξηθφ 

χζηεκα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. είηε απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ Οξγαληζκψλ, γηα θνξνινγηθφ ή άιιν έιεγρν. 
 

Οη εθηππσηέο dot matrix δελ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηαηί πάλσ ζηελ απφδεημε ζα 

εθηππψλνληαη εηδηθέο θφξκεο, πνπ απηνί νη εθηππσηέο δελ ππνζηεξίδνπλ. Οχηε θαη ηα ζηνηρεία 

απφδεημεο ηεο εμφθιεζεο είλαη δπλαηφ λα εθηππψλνληαη πάλσ ζηα έληππα ησλ ινγαξηαζκψλ. Γελ 

είλαη απνδεθηφ απφ ηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ. Ζ απφδεημε ζα δίλεηαη ρσξηζηά θαη φπσο είπακε ζην 

πίζσ κέξνο κπνξεί λα είλαη πξνηππσκέλα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, παλειιαδηθά κέζσ ζχκβαζεο 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ή ηνπηθά ηνπ πξαθηνξείνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά φηη ζα έρνπλ εγθξηζεί απφ 

ηνλ .Δ.Π.Π.Π.   

…………………………………………………………………………………………  

 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ: 
 

Μεηά ην ηειεπηαίν «αθαηφξζσην» πνπ πέηπρε ν .Δ.Π.Π.Π. κε ηελ απαιιαγή καο, πέξα απφ 

ηακεηαθέο κεραλέο θαη βηβιία εθνξίαο, ηψξα θαη απφ ΦΠΑ(!) ήξζε θαη ε έγθξηζε απφ ην αξκφδην 

δηθαζηήξην θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ καο, ψζηε νη εηαίξνη λα παίξλνπλ κέξηζκα 

αλάινγα κε απηά πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. θαη φρη φινη ηζφπνζα, φπσο ζηνπο άιινπο 

ζπλεηαηξηζκνχο. Απηά είραλ κείλεη ζην ζπξηάξη ηνπ λνκηθνχ, πνπ δελ είρε θάλεη ηίπνηε, αιιά νχηε 

θαλ καο παξέδηδε ηνπο θαθέινπο. Οη ηξνπνπνηήζεηο είλαη: 

 

1) Σν άξζξν 17 παξ. 3 ηξνπνπνηείηαη ζε: «Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζε ηνπ νξίδεη ζαθψο 

ην δηθαίσκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηελ νπνία δχλαηαη λα δηελεξγεί ν Πξφεδξνο ή ν Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ή θαη ε δχν απφ θνηλνχ». 2) Σν άξζξν 21 παξ. 3 ηξνπνπνηείηαη ζε: «Οη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ έθζεζε ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ην εηήζην αθαζάξηζην 

εηζφδεκα ηνπ πλεηαηξηζκνχ μεπεξλά ην πνζφ ησλ 500.000 επξψ». 3) Σν άξζξν 22 παξ. 3  

ηξνπνπνηείηαη ζε: «παξ. 3 : Απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αθαηξνχληαη ηα πνζνζηά γηα 

ηνλ ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο, θαη 

ην ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ δηαηίζεηαη πξνο ηα κέιε σο αθνινχζσο α) ην 2% ηζνκεξψο θαη΄ 

αλαινγία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαη β) ην 98% αλαινγηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θάζε 

κέινπο ζηα έζνδα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ κε ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ή ην Λνγηζηήξην εθηφο ησλ φζσλ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21  παξ. 2 θαη ε θαηάζηαζε ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε κέινπο ζηα έζνδα ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ ηφζν ζε επξψ φζν θαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ. Βάζεη ηεο παξαπάλσ 

θαηάζηαζεο θαη κε ηελ έγθξηζε απηήο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαηά ζην άξζξν 21 παξ. 3 

νξηδφκελα γίλεηαη ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηα κέιε». 4) ην άξζξν 16 παξ. 3 ε πξψηε θξάζε 

ηξνπνπνηείηαη ζε: «Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε ηξίκελν θαη έθηαθηα φπνηε 

ην απνθαζίζεη ν Πξφεδξνο ή ην δεηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν κέιε». 

 

Σν ηξνπνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ ζα αληηθαηαζηήζεη ην αξρηθφ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ .Δ.Π.Π.Π..  

 

………………………………………………………………………………………… 

  

Σηο επφκελεο κέξεο ζα αθνινπζήζεη αλαθνίλσζε γηα ηηο ελζνπζηαζηηθέο πξννπηηθέο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. 
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