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Αθήνα 12 ∆εκεµβρίου 2009   

 
Το πλάνο του Σ.Ε.Π.Π.Π. για το 2009 στόχευε στην εγγραφή 300 µελών, τα οποία θα συνεδριάσουν 
σε Γενική Συνέλευση στις αρχές 2010, για να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία του Σ.Ε.Π.Π.Π.. 
 

Ήδη ολοκληρώθηκε η εγγραφή των 273 πρώτων µελών του Σ.Ε.Π.Π.Π. και ο σχετικός κατάλογος 
βρίσκεται αναρτηµένος στο site του Συνεταιρισµού, στην κατηγορία «Πορεία Εγγραφών», στην 
υποκατηγορία «Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.», στην αριστερή πλευρά της ιστοσελίδας. Ο κατάλογος 
αυτός έχει ήδη αποσταλεί στην ∆.Ε.Η. για να συµπεριληφθεί στη σύµβαση Σ.Ε.Π.Π.Π. – ∆.Ε.Η.. 
 

Επίσης ολοκληρώνουν την εγγραφή τους (έχουν ήδη αγοράσει τη συνεταιριστική µερίδα τους) 
άλλα 6 µέλη και ο κατάλογος τους βρίσκεται στην υποκατηγορία «ανολοκλήρωτες εγγραφές». 
 

Τέλος ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής έχουν υποβάλλει 98 επιπλέον πράκτορες και έχουν αριθµό 
προτεραιότητας εγγραφής, από το 1 ως το 98. Από τους πρώτους 100 που είχαν αρχικά υποβάλλει 
ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, δεν ολοκλήρωσαν ακόµη την εγγραφή τους οι 13 και έχασαν τον 
αριθµό προτεραιότητας τους. Στον κατάλογο των 98, τους συναντάµε τώρα στις θέσεις από 25 ως 
και 37. Όσοι είχαν αύξοντα αριθµό ηλεκτρονικής αίτησης από 101 ως 300 και δεν ολοκλήρωσαν 
την εγγραφή τους µέχρι την Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου, τώρα βρίσκονται στον κατάλογο 
προτεραιότητας στις θέσεις από 38 ως 98 και πρώτες βρέθηκαν οι αιτήσεις µε αύξοντα αριθµό 
κατάθεσης από 301 ως 372. Ο κατάλογος όλων αυτών, µε τον νέο αύξοντα αριθµό προτεραιότητας, 
έχει αναρτηθεί στο site, στην υποκατηγορία «εκκρεµείς αιτήσεις». 
 

Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. συνεδρίασε την Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 2009 και µεταξύ άλλων 
ενέκρινε την επικύρωση εγγραφής των 273 νέων µελών. Από αυτούς, 21 µέλη δεν έχουν αποστείλει 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις και δεν είναι ακόµη δυνατή η σύναψη σύµβασης µε τον Σ.Ε.Π.Π.Π. για 
την επ’ αµοιβή εξόφληση λογαριασµών καταναλωτών της ∆.Ε.Η.. Ο κατάλογος µε τα 21 µέλη 
χωρίς ηλεκτρονική επικοινωνία µε τον Σ.Ε.Π.Π.Π. βρίσκεται στην υποκατηγορία «πρόβληµα 
επικοινωνίας». 
 

Κάποιοι νοµοί έχουν ήδη καλύψει το πλάνο όχι µόνο για τα 300 πρώτα µέλη του 2009 αλλά και για 
τα 1.000 του 2010. Αναλυτική χαρτογράφηση του Σ.Ε.Π.Π.Π. θα ανακοινωθεί στις επόµενες µέρες. 
Π.χ. τα Γρεβενά, η ∆ράµα το Ρέθυµνο και η Σάµος έχουν καλυφτεί και για το 2009 και για το 2010. 
Στους νοµούς αυτούς το πολύ-πολύ να προστεθούν το 2010 από ένα πρακτορείο στη ∆εσκάτη 
(Γρεβενών), Πέραµα (Ρεθύµνου) και κάποιο κεφαλοχώρι της ∆ράµας (Αγ. Αθανάσιος ή ∆οξάτο). 
Μετά οι νοµοί θεωρούνται κορεσµένοι. Γιατί στον Συνεταιρισµό δεν είναι αρχή µας το «όσο πιο 
πολλά τόσο πιο καλά» αλλά το «όσο πιο σωστά σχεδιασµένα κι οργανωµένα, τόσο πιο αποδοτικά».  
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Στην Ελλάδα διανέµονται περίπου 200 εκατ. λογαριασµοί ετησίως. Από αυτούς ο Σ.Ε.Π.Π.Π. 
µπορεί πολύ εύκολα να εξυπηρετήσει τουλάχιστον το 25%. Άλλωστε αυτό το µερίδιο αγοράς το 
είχαµε ήδη επιτύχει στους λογαριασµούς ΟΤΕ και ∆ΕΗ, που εξοφλούνταν µέσω ΠΟΕΠΠΠ. Το 
είχαµε πετύχει όµως πριν αρχίσουν να βάζουν χέρι στο ταµείο της ∆ΕΗ οι Θεοδωρόπουλοι (Αττική 
- 181.575 ευρώ - 9/2/2007), Σταµάτηδες (Βόλος - 107.507 ευρώ - 5/2/2007), ∆ικόπουλοι (Λάρισα - 
103.485 ευρώ - 24/4/2009), Παπαλεξανδράτοι (59.916 ευρώ - 11/4/2007) και ∆ηµητρακόπουλοι 
(67.228 ευρώ). Ανάφερα µόνο τους 5 µεγαλύτερους (σύνολο 520 χιλ. ευρώ χρέος µόνο από αυτούς 
και µόνο στη ∆ΕΗ γιατί υπάρχουν κι οι αντίστοιχοι του ΟΤΕ!). Είναι δεκάδες όσοι εγκληµάτησαν, 
υποχρεώνοντας τους συναδέλφους τους να συµπληρώνουν κάθε τόσο το εγγυητικό κεφάλαιο. Το τι 
κάνει η ΠΟΕΠΠΠ για όλα αυτά το έχουµε ξαναπεί. Τρέχει στις εταιρίες ζητώντας επικαλυπτόµενους 
διακανονισµούς, του συνεχώς διογκούµενου χρέους. Στέλνει στα δικαστήρια και καταδικάζει τους 
καταχραστές, µπλέκοντας σε χρονοβόρες, πολυδάπανες διαδικασίες. Αποτέλεσµα; Όταν φτάνει η 
ώρα των κατασχέσεων δεν έχει αποµείνει πια τίποτε στο όνοµα τους. Αν η ΠΟΕΠΠΠ ζητήσει τη 
φυλάκιση τους µέχρι την αποπληρωµή του χρέους, τότε είναι υποχρεωµένη να πληρώνει επιπλέον 
κάθε µέρα στο ∆ηµόσιο και το κόστος εγκλεισµού τους. Από την άλλη, κατάφερε να πείσει την 
ΟΠΑΠ να επιβάλλει και διοικητικές ποινές σε όσους καταδικάζονται για οφειλές σε ΟΤΕ-∆ΕΗ. 
Αλλά οι περισσότεροι έχουν ήδη κλείσει τα πρακτορεία τους για χρέη και προς την ΟΠΑΠ. 
Πραγµατικό αδιέξοδο. Και όλα αυτά µε αµοιβή µόλις 30 λεπτών ανά συναλλαγή κι ατέλειωτη 
αναµονή στα ταµεία ∆ΕΗ-ΟΤΕ, για την κατάθεση των εισπράξεων. Και µε τον φόβο των 
φορολογικών ελέγχων, σε ένα αδιευκρίνιστο καθεστώς. Μόνο ο Σ.Ε.Π.Π.Π. αποτελεί λύση! Οι 
διαδικασίες είναι µηχανογραφηµένες, ο καθένας εγγυάται τις δικές του εισπράξεις, η αµοιβή είναι 
µέχρι 0,80 ευρώ και απαλλαγµένη από ΦΠΑ, Βιβλία εσόδων-εξόδων και ταµειακές µηχανές. 
 

Αποκάλυψα αυτά τα ονόµατα για να καταδείξω το πρόβληµα αλλά και γιατί πολλοί φωνάζουν ότι 
τους καλύπταµε στην ΠΟΕΠΠΠ. ∆εν µασώ τα λόγια µου. Αυτοί καταρράκωσαν την αξιοπιστία µας 
και εξαιτίας τους µειώθηκε η εµπιστοσύνη του κοινού. Όµως µε τον Σ.Ε.Π.Π.Π. και την εγγύηση 
της Εθνικής Τράπεζας, µπορούµε να το ξανακερδίσουµε. Και τότε το 25% των λογαριασµών, που 
ανάφερα πριν, θα αποδειχτεί πολύ µετριοπαθής υπολογισµός. Παρ’ όλα αυτά, και µόνο το 25% 
µεταφράζεται σε 40 εκατ. στα ταµεία των συνεταιριστών κάθε χρόνο. Αν λοιπόν λειτουργήσουν 
1.000 σηµεία, τότε στο κάθε πρακτορείο αντιστοιχούν 40.000 ευρώ ετησίως. Και σύµφωνα µε τα 
Επιχειρησιακά Σχέδια του Σ.Ε.Π.Π.Π., σε 3-5 χρόνια από σήµερα, οι εξοφλήσεις λογαριασµών θα 
αντιπροσωπεύουν µόνο το 15% ως 20% του κύκλου εργασιών µας.  
 

Σίγουρα τώρα, εδώ, οι Συνεταιριστές διψούν για λεπτοµέρειες. Αυτό όµως δεν γίνεται. Μόνο στις 
Γ. Σ. µπορούµε να µιλάµε ανοιχτά, όταν και θα καλούµαστε να αποφασίζουµε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. Γιατί 
ο Σ.Ε.Π.Π.Π. µπήκε στην αγορά σαν ισότιµος παίκτης των µεγάλων εταιριών. Εκπροσωπεί το 
µεγαλύτερο δίκτυο λιανικής στην Ελλάδα, µε δεύτερο δίκτυο τα Ταχυδροµεία, σε πολύ µεγάλη 
απόσταση πίσω µας. Και επιπλέον εµείς έχουµε την ευρύτερη γεωγραφική διασπορά σε όλη την 
επικράτεια και καταστήµατα εµπορικώς κατανεµηµένα που λειτουργούν 357 ηµέρες κατ’ έτος, και 
πέραν του ωραρίου αγοράς, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Με επισκεψιµότητα από τις υψηλότερες –αν 
όχι την υψηλότερη– αφού η είσοδος κάθε οµάδας πληθυσµού, µηδενός εξαιρουµένου, είναι 
κοινωνικά ευρέως αποδεκτή, η πρόσβαση εύκολη και χωρίς τύπους και η προσωποκεντρική 
εξυπηρέτηση αναγνωρισµένη. Αυτό το τεράστιο κεφάλαιο έχει στα χέρια του ο Σ.Ε.Π.Π.Π. και έτσι 
ακριβώς µας αντιµετωπίζει και η αγορά. Όµως οι κολοσσοί µε τους οποίους διαπραγµατευόµαστε 
έχουν και τις απαιτήσεις τους. Και, πάνω από όλα, την εχεµύθεια. Τίποτε δεν γίνεται πίσω από την 
πλάτη των συνεταιριστών. Αυτοί και µόνο αυτοί είναι που τελικά θα αποφασίσουν. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! 
Αλλά και τίποτε δεν ανακοινώνεται πριν τις τελικές προτάσεις των εταιριών προς τη Γενική 
Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Εκεί θα τις αποδεχτούµε ή θα τις απορρίψουµε. Μέχρι τότε δεν γίνεται 
να διαρρεύσει το παραµικρό, όσο κι αν από ενθουσιασµό δεν κρατιόµαστε. Οι νόµοι του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι πολύ αυστηροί. Αν δηµοσιοποιηθεί κάτι πρόωρα και «παίξει» η 
µετοχή µιας εταιρίας, τότε είµαστε όλοι ποινικά υπόλογοι. Άλλο συνδικαλισµός και άλλο οι νόµοι 
της αγοράς. Όµως δεν είναι δυνατό και να µην σας αποκαλύψουµε, έστω κάτι ελάχιστο, από τα 
εκπληκτικά που εµείς του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ζούµε αυτές τις µέρες.  
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Ας υποθέσουµε λοιπόν πως ερευνούµε να προσφέρουµε στα πρακτορεία µας ένα προϊόν. Μόλις 
κατεβαίνουµε από τα γραφεία µιας πρώτης εταιρίας, που επισκεπτόµαστε για αρχική διερευνητική 
συζήτηση, δεχόµαστε αµέσως τηλεφώνηµα από τους ανταγωνιστές της. «Μην προχωρήσετε σε 
καµιά συµφωνία. Εµείς έχουµε καλύτερη πρόταση να σας καταθέσουµε». Και πηγαίνοντας στο 
γραφείο βρίσκουµε e-mail µε τρίτο µήνυµα. «Μη δεχτείτε να συνεργαστείτε ως αντιπρόσωποι. Αν 
είστε ιδιοκτήτες των συστηµάτων λιανικής θα κερδίζετε τα διπλά. Ελάτε να παραγγείλουµε από 
κοινού µια µεγάλη εισαγωγή από το εξωτερικό, να πετύχουµε µισή τιµή». Είναι µυστήριο το πώς 
γίνονται αµέσως όλα γνωστά σε όλους, όταν µιλάµε «µυστικά» µε κάποιον του σιναφιού τους. Και 
δεν σταµατά εκεί η ιστορία. Τέταρτος ενδιαφερόµενος: «Οι υπηρεσίες µου χειρίζονται τα καλύτερα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα. Θα εισάγετε µε µεγάλη επιδότηση!». Αυτή τη θαυµάσια κατάσταση 
ζούµε ξαφνικά γύρω µας. Τα καταφρονεµένα «προποτζίδικα» έχουν γίνει πια περιζήτητα.  
 

Και έτσι ξεχνάµε τα ξενύχτια και τα χιλιόµετρα των οδοιποριών. Την απίστευτη κούραση. Τα 
γεµάτα καπνούς γραφεία από τα αµέτρητα τσιγάρα. Εκατοντάδες τσιγάρα να διώξουν τον ύπνο. Να 
διώξουν την πείνα, γιατί αν ξεγελαστείς και δειπνήσεις θα σε κερδίσει η νύστα. Πρέπει να ξεχάσεις 
και τους πονοκεφάλους από τα ασταµάτητα καθηµερινά τηλέφωνα στα κινητά. Την παντελή έλλειψη  
και της ελάχιστης προσωπικής στιγµής. Την απίστευτη γραφική δουλειά που αναλάβαµε καθώς ο 
καθένας µας γίνεται διευθυντής, κλητήρας, γραµµατέας και λογιστής, τηλεφωνήτρια και δικηγόρος, 
µιας κι ούτε 1 ευρώ δεν πρέπει να ξοδευτεί από τα κεφάλαια που µας εµπιστεύτηκαν οι πράκτορες. 
Αλλά τα έξοδα είναι πολλά. Όσα σχεδόν και τα παράπονα που ακούµε συνεχώς γύρω µας. 
Παιδεύεσαι µέρες να εξοικονοµήσεις όσα χρειάζονται για το επόµενο βήµα κι ακούς στα τηλέφωνα 
και διαβάζεις στα site ειρωνικά σχόλια «Τι έγινε και δεν προχωράµε; Το ρίξαµε στην καλοπέραση;». 
Μέχρι που βρέθηκαν και κάποιοι να στέλνουν τις αιτήσεις τους µε courier «πληρωτέο από τον 
παραλήπτη». Παίρνεις τηλέφωνο και ρωτάς «Καλά βρε φίλε, εγώ θα σου πληρώσω τα ταχυδροµικά; 
κι αφού δεν είχες σκοπό να τα πληρώσεις, γιατί δεν τα έστελνες µε απλό ταχυδροµείο, µόνο τα 
έστειλες µε courier express και στοίχισε ο κούκος αηδόνι»; Και παίρνεις την …αποστοµωτική 
απάντηση: «250 ευρώ σας δίνει ο καθένας από τους 5.000 πράκτορες κάθε χρόνο. Το διάβασα σε 
κείνο το site της Σαλονίκης που σας τα βγάζει όλα στη φόρα. Μη τα κάνετε µασούρια. Ξοδέψτε 
κάτι και για µας». Εννοεί βέβαια τις εισφορές που πληρώνει για το εφάπαξ, αλλά που να ανοίξεις 
κουβέντα µαζί του. Τα πληρώνεις και γελάς. Κι εκεί που ήσουν έτοιµος να παραγγείλεις µια 
λαχταριστή ψαρόσουπα, παραγγέλνεις µια ωραιότατη φασολάδα και περισσεύουν για τα 
ταχυδροµικά. Έτσι περνάµε και το ευχαριστιόµαστε από πάνω. Άλλοι σπαταλούν σε αµαξάρες και 
νυχτοµάγαζα της Συγγρού και µεις ξοδευόµαστε για αυτό που γεννιέται µέσα στα χέρια µας, µπρος 
στα µάτια µας, και το καµαρώνουµε. Για να το δούµε αύριο-µεθαύριο να γίνεται µεγάλο και τρανό. 
 

Γιατί, πραγµατικά, αυτό που γέννησαν τα όνειρα εκατοντάδων πρακτόρων, είναι πάρα πολύ 
µεγάλο. Πολύ πιο µεγάλο από ότι φανταστήκαµε αρχικά. Κάθε υπηρεσία, δικτύου, επιδιώκει την 
συνεργασία µαζί µας, ως µοναδική προϋπόθεση σίγουρης επιτυχίας. Και δεν είναι µόνο 
καταναλωτικός/εισπρακτικός ο Συνεταιρισµός. Είναι και προµηθευτικός. Πλήθος παγίων µπορούν 
να αγοραστούν µέσω Σ.Ε.Π.Π.Π. (µηχανοργάνωση, TV, επίπλωση, αναλώσιµα), αλλά και µαζικά 
συµβόλαια υπηρεσιών (NOVA, Connex-TV, ADSL) των οποίων µάλιστα ο ΦΠΑ θα επιστρέφεται. 
Ακούµε επίσης για το µεγάλο πρόβληµα των ληστειών και της ασφάλισης των εισπράξεων. 
 

Την τελευταία τριετία, στα µεγάλα αστικά κέντρα και σε αποµακρυσµένες υποβαθµισµένες 
περιοχές τους, έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρούσµατα εγκληµατικών επιθέσεων µε στόχο τις 
εισπράξεις πρακτορείων των περιοχών αυτών. Είτε από κακοποιούς του κοινού ποινικού δικαίου 
είτε από απελπισµένους χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι πράκτορες υπερασπιζόµενοι τα χρήµατα 
της ΟΠΑΠ, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποδώσουν στην εταιρία, έχουν επανειληµµένα 
θέσει σε κίνδυνο (αλλά και έχουν χάσει) τη ζωή τους. Οι επιθέσεις αυτές συνήθως λαµβάνουν χώρα 
τις βραδινές ώρες και λίγο πριν το κλείσιµο των καταστηµάτων. Η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. έχει απαιτήσει 
από την ΟΠΑΠ την ασφάλιση των εισπράξεων, ώστε οι πράκτορες να µην κινδυνεύουν, από 
απελπισία, υπερασπιζόµενοι ξένα χρήµατα. Η ΟΠΑΠ δεν αρνήθηκε κατ’ αρχήν αυτή την ασφάλιση 
αλλά οι ασφαλιστικές εταιρίες ζητούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις όπως κλειστό κύκλωµα 
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παρακολούθησης µε 2 κάµερες (η µία προς το ταµείο και η άλλη στραµµένη στους προσερχόµενους 
στον πάγκο εξυπηρέτησης), σύστηµα συναγερµού, χρηµατοκιβώτιο, πλέγµα προστασίας για την 
προθήκη του καταστήµατος µετά το πέρας της λειτουργίας του κλπ. Η διαπραγµάτευση ΟΠΑΠ – 
Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. διακόπηκε σε αυτό το σηµείο, λόγω της πρόωρης διεξαγωγής των εθνικών εκλογών 
και της αναµενόµενης αντικατάστασης της ∆ιοίκησης της Εταιρίας. 
 

Η ΟΠΑΠ έχει εξαγγείλει πως µέχρι τους αγώνες του Παγκοσµίου Κυπέλου στη Ν. Αφρική (Ιούνιος 
2010) θα προσφέρει το εσφαλµένα ονοµαζόµενο Livebetting (αντί του σωστού in running betting) 
που απαιτεί συνεχείς συναλλαγές των παικτών κατά τη διάρκεια εξέλιξης των αγώνων. Όµως οι 
περισσότεροι αγώνες εµπορικού ενδιαφέροντος για το νέο αυτό στοίχηµα διεξάγονται βραδινές 
ώρες και άρα το πρόβληµα των εγκληµατικών επιθέσεων ίσως επιδεινωθεί. 
 

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. προσανατολίζεται σε δύο λύσεις, χωρίς η µία να αποκλείει την άλλη. Είτε η ΟΠΑΠ 
αναλάβει το κόστος ασφάλισης των εισπράξεων είτε όχι, ο Σ.Ε.Π.Π.Π. θα αγοράσει για τα µέλη 
του, χρησιµοποιώντας κάποιο Τραπεζικό προϊόν επιδοτούµενο από ευρωπαϊκά προγράµµατα, τον 
υλικοτεχνικό εξοπλισµό που απαιτούν οι ασφαλιστικές και θα τον χορηγήσει στα καταστήµατα του. 
Στη συνέχεια, αν η ΟΠΑΠ δεν αναλάβει την ασφάλιση, θα προχωρήσει και σε οµαδική ασφάλιση 
των µελών του. Πέραν όµως από αυτό εξετάζεται και µια ακόµη πιο ενδεδειγµένη περίπτωση. 
 

Υπάρχουν στην ελληνική αγορά κατασκευαστές τερµατικών αυτόµατης εξυπηρέτησης του κοινού, 
όπως τα ΑΤΜ των Τραπεζών, χωρίς όµως δικαίωµα τραπεζικών εργασιών. Τα καταστήµατα του 
Σ.Ε.Π.Π.Π. χρειάζονται ένα τερµατικό µε τις εξής δυνατότητες: 
 

(a) κατάθεση χαρτονοµισµάτων και κερµάτων χωρίς φάκελο 
(b) κατάθεση και καταµέτρηση µεγάλου αριθµού χαρτονοµισµάτων µε µια κίνηση (50 τη φορά) 
(c) έλεγχος πλαστών χαρτονοµισµάτων 
(d) κατάθεση, χωρίς καταµέτρηση, από ειδική υποδοχή µεγάλου όγκου χαρτονοµισµάτων προς 

φύλαξη, σε επείγουσες περιπτώσεις 
(e) λειτουργία χρονοκαθυστέρησης στο άνοιγµα του χώρου φύλαξης των χρηµάτων 
(f) βαριά και ισχυρή κατασκευή του τερµατικού, για να αποτρέπεται η κλοπή του   
(g) ηλεκτρονικό αναγνώστη barcode  
(h) λειτουργία online εξόφλησης λογαριασµών καταναλωτών ή συνδροµητών οργανισµών και 

επιχειρήσεων που διαθέτουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες του άρθρου 12 παρ. 16β΄ του Π.∆. 
186/1992 (Κ.Β.Σ.) ή άλλες συναφείς υπηρεσίες (ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου, τηλεόρασης µέσω συνδροµητικών καναλιών κλπ.)  

(i) επιστροφή του υπολοίπου της συναλλαγής (κατάθεση µείον οφειλή) ως και σε κέρµατα 2 ειδών 
(j) online σύνδεση µε Σ.Ε.Π.Π.Π. και αναµονή σύνδεσης µε ΟΠΑΠ και το Τραπεζικό σύστηµα 
(k) σύνδεση µε εκτυπωτικά µηχανήµατα εισιτηρίων συγκοινωνιακών µέσων, αθλητικών και 

καλλιτεχνικών γεγονότων και συναφή. 
 

Το τερµατικό αυτό µας δίνει την ευχέρεια για τα ακόλουθα. 
 

Όλες οι εισπράξεις τυχηρών παιγνίων και πριν ξεπεράσουν ένα όριο, π.χ. 300 ΕΥΡΩ, κατατίθενται 
περιοδικά στο τερµατικό, που λειτουργεί ως χρηµατοκιβώτιο και µάλιστα µε έλεγχο γνησιότητας 
των χαρτονοµισµάτων. Παρέχει µάλιστα και την πρόσθετη δυνατότητα, σε έκτακτη ανάγκη, να 
υποδέχεται ολόκληρο το ταµείο προς φύλαξη µε µια κίνηση (από µεγάλη σχισµή), ενώ ο 
χρονοδιακόπτης αποθαρρύνει τους κακοποιούς. Σε πρώτη φάση το τερµατικό συνδέεται µε το 
µηχανογραφικό του Σ.Ε.Π.Π.Π. αλλά και της ΟΠΑΠ. Αν εµφανιστεί τυχερό δελτίο προς πληρωµή 
άνω των 300 ΕΥΡΩ, που υπάρχουν στο ταµείο του πρακτορείου, τότε πρώτα εξαργυρώνεται το 
δελτίο στην CORONIS και µετά το τερµατικό του Σ.Ε.Π.Π.Π. «διαβάζει» το barcode του δελτίου, 
ενηµερώνει το µηχανογραφικό της ΟΠΑΠ και παίρνει την πληροφορία για το ποσό προς απόδοση. 
Περνά την πληροφορία στο µηχανογραφικό του Σ.Ε.Π.Π.Π. που δίνει την εντολή στο τερµατικό να 
αποδώσει το κέρδος. Επειδή το τερµατικό πληρώνει µέχρι και σε κέρµατα. Αυτός είναι και ο λόγος 
που το κοινό µπορεί να αποδεχτεί εύκολα τη χρήση των τερµατικών και για την εξόφληση των 
λογαριασµών του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Γιατί τα ΑΤΜ των Τραπεζών κρατούν όλο το χαρτονόµισµα, ενώ 
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αυτό δίνει ρέστα. Έτσι η εξόφληση στο τερµατικό γίνεται χωρίς την απασχόληση του πράκτορα και 
περιορίζει το ρίσκο της συσσώρευσης και αυτών των χρηµάτων στα ταµεία των πρακτορείων.  
 

Η αγορά των τερµατικών µπορεί να γίνει µέσω leasing µε συνεργαζόµενη Τράπεζα, ενώ υπάρχει 
και η δυνατότητα επιδότησης της επένδυσης από ευρωπαϊκά προγράµµατα µέχρι και στο 60% αλλά 
και συµµετοχής της ΟΠΑΠ στο κόστος, εφόσον εξυπηρετούνται οι πωλήσεις της και ασφαλίζονται 
οι εισπράξεις της. Αν µάλιστα τα τερµατικά χρησιµοποιηθούν και ως ΑΤΜ από κάποια Τράπεζα, 
που θα θελήσει να κυριαρχήσει στην αγορά συνεργαζόµενη µε το µεγάλο δίκτυο του Σ.Ε.Π.Π.Π., 
τότε φυσικά θα αναλάβει και το υπόλοιπο κόστος της επένδυσης, πέρα από την αµοιβή επί των 
εργασιών που θα µας καταβάλει. Αυτός είναι ο τρόπος που σχεδιάζει το µέλλον του ο Σ.Ε.Π.Π.Π.  
 

Και µε τα συγκεκριµένα τερµατικά προστίθεται η δυνατότητα στον Σ.Ε.Π.Π.Π. να πωλεί τυπωµένα 
πανοµοιότυπα κάθε µορφής εισιτηρίων ή σηµάτων πληρωµής τελών, ασφαλίστρων κλπ. Μετά τις 
αεροπορικές εταιρίες, ακόµη και τα ΚΤΕΛ και οι Ναυτιλιακές ακολουθούν το παράδειγµα και 
σχεδιάζουν να κλείσουν τα ταµεία τους για εξοικονόµηση µισθών. Αλλά και κάθε άλλης χρήσης 
εισιτήρια (θεαµάτων κλπ) είναι δυνατόν να πωλούνται στα καταστήµατα µας. Κυρίως, όµως, 
εισιτήρια αθλητικών συναντήσεων, αφού αυτός είναι ο µόνος σίγουρος τρόπος για το υφυπουργείο 
Αθλητισµού να εφαρµόσει τον νόµο περί καταπολέµησης της βίας στα γήπεδα. ∆ηλαδή η έκδοση 
εισιτηρίων µε ηλεκτρονικό έλεγχο των στοιχείων του φιλάθλου. Κι αν τα εισιτήρια των γηπέδων 
δεν πωλούνται στα πρακτορεία ΟΠΑΠ, πως άραγε αλλιώς µπορούν να διατεθούν στο κοινό; 
 

Σκεφτείτε όµως και κάτι άλλο. Στη touchscreen οθόνη του τερµατικού εµφανίζεται ερωτηµατολόγιο 
ενδιαφερόµενης εταιρίας για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία της. Οι πελάτες µας µε απλές κινήσεις 
απαντούν αγγίζοντας τις απαντήσεις της επιλογής τους, για να κερδίσουν δώρα της εταιρίας. Ο 
πράκτορας το µόνο που κάνει είναι να κρατά αρχείο µε τα στοιχεία αυτών που απάντησαν. Έτοιµο 
το γκάλοπ. Ξέρετε πόσο στοιχίζει µια έρευνα, µια σφυγµοµέτρηση σήµερα; Και µάλιστα σε δείγµα 
µόνο 1.000 – 2.000 ατόµων ενώ, σε µας, πέντε να απαντήσουν σε κάθε πρακτορείο νάτο το δείγµα 
των 5.000 ατόµων. Κάθε ηλικίας. Κάθε φύλου. Κάθε επαγγέλµατος. Γιατί σε µας έρχονται όλοι. Κι 
αυτό είναι το ανεκτίµητο κεφάλαιο του δικτύου µας. Οι εταιρίες θα παίρνουν τις απαντήσεις µέσα 
σε ένα πρωϊνό και όχι µετά από 24ωρα. Και θα είναι και µηχανογραφηµένες, έτοιµες για 
επεξεργασία. Το πρωί ο πρωθυπουργός θα εξαγγέλλει τα νέα µέτρα και το ίδιο βράδυ στα δελτία 
ειδήσεων θα ακούει τις αντιδράσεις του κόσµου. Και θα είµαστε και οι φθηνότεροι στην αγορά. Οι 
πελάτες µας θα διασκεδάζουν µε τα δώρα των απαντήσεων και µεις θα καλύπτουµε το ενοίκιο 
…καθήµενοι! Ανοίγεται µπροστά µας πολύ µεγάλο πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων για τον 
Σ.Ε.Π.Π.Π. Αλλά ποτέ δεν ξεχνάµε πως είµαστε πάνω από όλα πράκτορες ΟΠΑΠ. Το µεγάλο 
κέρδος µας θα είναι η ραγδαία ανάπτυξη, ο πολλαπλασιασµός του κοινού µας για τα παιχνίδια 
ΟΠΑΠ. Και ακόµη παραπάνω. Αν τολµήσει η πολιτεία να «διατάξει» τον αποκλεισµό της ΟΠΑΠ 
από κάποιους διαγωνισµούς νέων τυχηρών παιγνίων (φρουτάκια κλπ), θα πάει ο Σ.Ε.Π.Π.Π. στους 
διαγωνισµούς και στη συνέχεια θα συνεργαστεί αποκλειστικά µε την ΟΠΑΠ. Γιατί 10 χρόνια τώρα 
αυτό φωνάζουµε. Αυτή είναι η µόνη υγιής προοπτική για την ελληνική αγορά τυχηρών παιγνίων.            
 

Η πολιτεία να δηµιουργήσει ένα µηχανογραφικό κέντρο, από το οποίο θα περνούν υποχρεωτικά τα 
µηχανογραφικά όλων των εταιριών, που θα ζητήσουν άδεια διοργάνωσης τυχηρών παιγνίων στη 
Ελλάδα. Το κέντρο αυτό θα δηµιουργηθεί µε έκδοση οµολόγου που θα αγοράσει ολόκληρο η ΟΠΑΠ 
έναντι µελλοντικής χρήσης. Το ∆ηµόσιο θα προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση των προϋποθέσεων 
λειτουργίας πρακτορείου διεξαγωγής τυχηρών παιγνίων και οι όροι της θα ισχύουν για το σύνολο 
των πρακτορείων ΟΛΩΝ των εταιριών (αποστάσεις, αναλογία πληθυσµού κλπ). Μετά το δηµόσιο 
θα διεξάγει διαγωνισµό για την πώληση αδειών πρακτορείου. Η κάθε εταιρία θα µπορεί να 
αναπτύσσει το δικό της δίκτυο αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης κοινών καταστηµάτων. 
Αυτά θα συνεργάζονται µε την ΟΠΑΠ (σίγουρα κάποια θυγατρική της), που θα µεταφέρει το 
παιχνίδι των εταιριών στο Μηχανογραφικό της Πολιτείας, έναντι αµοιβής. Αυτά τα πρακτορεία θα 
διακινούν τα παιχνίδια όλων των συµβεβληµένων µαζί τους εταιριών, που δεν επιθυµούν να 
επωµιστούν το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας ιδιόκτητων αποκλειστικών δικτύων. 
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Τα «κοινά πρακτορεία» θα είναι ανεξάρτητα από τα πρακτορεία ΟΠΑΠ που θα παραµείνουν στην 
εταιρία, όπως απαιτεί η κυρίαρχη θέση της ΟΠΑΠ. Τα «κοινά» θα συνδέονται µε το κεντρικό 
Μηχανογραφικό της Πολιτείας µέσω των υπηρεσιών της ΟΠΑΠ. Ποιος θα κερδίσει το µεγαλύτερο 
κοµµάτι του διαγωνισµού για την κατασκευή αυτών των πρακτορείων; Μήπως οι µεγαλοκαρχαρίες 
της αγοράς που κρύβονται πίσω από τις παράνοµες ιντερνετικές εταιρίες; Μα αυτοί δεν έχουν το 
«know how» της λειτουργίας φυσικού δικτύου. Ή µήπως η ΟΠΑΠ, που ένα πρακτορείο αξιώθηκε 
να ανοίξει στο αεροδρόµιο Αθηνών και έβαλε εννιά (9!!!) άτοµα προσωπικό και δεν βγάζουν ούτε 
τους καφέδες που καταναλώνουν. Κανείς από αυτούς δεν µπορεί. Πως λοιπόν θα αντιδρούσε η 
αγορά αν σε σχετικό διαγωνισµό καταθέτονταν φάκελος για ΟΛΕΣ τις προς πώληση άδειες 
«κοινών πρακτορείων», από κοινοπραξία «ΟΠΑΠ – Σ.Ε.Π.Π.Π»; Θα είχαµε ανταγωνιστή; 
 

Αυτά προς το παρόν για τα µελλοντικά επιχειρησιακά σχέδια του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Τώρα ασχολούµαστε 
όµως µόνο µε τους λογαριασµούς ∆ΕΗ. Η Σύµβαση µε την εταιρία ηλεκτρισµού είναι πανέτοιµη να 
λειτουργήσει. Έτοιµο και τεσταρισµένο είναι και το µηχανογραφικό µας. Παραγγείλαµε και τους 
φοροτεχνικούς µηχανισµούς που θα εγκατασταθούν στην έδρα του Σ.Ε.Π.Π.Π., αντικαθιστώντας 
τις ταµειακές µηχανές στα πρακτορεία. Είµαστε έτοιµοι και φοροτεχνικά και λογιστικά. Μας 
καθυστερούν µόνο τεχνικές λεπτοµέρειες της σύµβασης µε την Εθνική Τράπεζα, για την online 
ενηµέρωση των καταθέσεων στον κεντρικό λογαριασµό του Σ.Ε.Π.Π.Π. Τρέχουµε να προλάβουµε 
για τη ∆ευτέρα 28 ∆εκεµβρίου 2009, αν οι οικονοµικές µας υπηρεσίες µας υποδείξουν πως είναι 
για το συµφέρον µας να λειτουργήσουµε έστω και µια µέρα µέσα στο 2009. Αλλιώς ξεκινάµε 
αµέσως µετά τις γιορτές, για να µην τρέχουν και οι συνεταιριστές Πρωτοχρονιάτικα. 
 

Αυτές οι «τεχνικές λεπτοµέρειες» µε την ΕΤΕ, επειδή θα συµπεριληφθούν και στη σύµβαση µε 
όσους επιθυµούν να εξοφλούν λογαριασµούς των καταναλωτών ∆ΕΗ, δεν µας επέτρεψαν ακόµη να 
στείλουµε στα e-mail των συνεταιριστών τη σύµβαση «Σ.Ε.Π.Π.Π.-Μέλους», για την ∆ΕΗ. Θα την 
παραλάβουν αυτές τις µέρες µαζί µε οδηγίες για την εγκατάσταση στα P.C. του πρακτορείου, του 
λογισµικού εξόφλησης καθώς και κατάλογο αναγνωστών barcode (πιστολάκια), που κάνουν καλά 
τη δουλειά τους, στις χαµηλότερες δυνατές τιµές. Όταν η ΕΤΕ ενηµερώσει και τα υποκαταστήµατα 
της, θα ειδοποιηθείτε επίσης να επισκεφτείτε την Εθνική της περιοχής σας, για να σας οριστεί το 
πλαφόν συναλλαγών. Θα αποστείλετε υπογεγραµµένες τις συµβάσεις στον Σ.Ε.Π.Π.Π. (µε δικά σας 
έξοδα και όχι µε courier express «πληρωτέο από τον παραλήπτη») και ξεκινάµε. Απαραίτητη 
προϋπόθεση υπογραφής αυτής της σύµβασης είναι η Βεβαίωση από την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. ότι δεν 
εκκρεµεί καµιά οφειλή του πράκτορα, στο παλιό σύστηµα εξόφλησης µε σφραγίδα µέσω ΠΟΕΠΠΠ. 
Μόλις το σύστηµα του Σ.Ε.Π.Π.Π. περάσει µε επιτυχία τους 6 πρώτους µήνες, τότε θα είναι δυνατή 
στα πρακτορεία µας η εξόφληση και ληξιπρόθεσµων λογαριασµών. Και αµέσως µετά θα 
σταµατήσει η διαδικασία εξόφλησης µε σφραγίδα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ που έχουν συµβληθεί µε τη ∆ΕΗ 
(και όχι µόνο για την ΠΟΕΠΠΠ). Όσοι πράκτορες περιµένουν να δουν πρώτα την επιτυχία της 
διαδικασίας και µετά να υποβάλλουν αίτηση, πρέπει να έχουν υπόψη τους κι αυτό. ΚΑΝΕΙΣ δεν 
µπορεί να δεσµευτεί από πριν πως η Γενική Συνέλευση αυτού του Ιανουαρίου ή των επόµενων, δεν 
θα αποφασίσει κάποια στιγµή όρους βιωσιµότητας ανά δραστηριότητα. Π.χ. όσοι εισέλθουν στη 
σύµβαση µετά, πως πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις αποστάσεων, εµπορικότητας περιοχής κλπ. 
Να πουν δηλαδή ότι για την εξόφληση λογαριασµών, τα επόµενα πρακτορεία πρέπει να βρίσκονται 
σε απόσταση µεταξύ τους τουλάχιστον 300 µέτρων και να µην υπερβαίνουν τα σηµεία 
εξυπηρέτησης τη σχέση 1 πρακτορείο Σ.Ε.Π.Π.Π. ανά 5.000 κατοίκους κ.ο.κ. Όπως βέβαια και, 
λαµβάνοντας υπόψη την απόκτηση παγίων, υπεραξίας, την έκθεση των ορκωτών κλπ, να ορίσουν 
νέα τιµή αγοράς και πώλησης της συνεταιριστικής µερίδας. Κι αυτό είναι το µοναδικό όφελος όσων 
αγοράζουν περισσότερες από µια µερίδες. Η Γενική Συνέλευση είναι πραγµατικά κυρίαρχο όργανο 
και µπορεί να αποφασίζει για τα πάντα. Αυτή και µόνο αυτή. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απλώς 
εποπτεύει την υλοποίηση των αποφάσεων της, που εκτελούν τα υπηρεσιακά στελέχη του Σ.Ε.Π.Π.Π.   
 

Και όλο το 2010 µόνο µε τους λογαριασµούς ηλεκτρισµού, ύδρευσης των δηµοτικών επιχειρήσεων 
όλης της χώρας, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας θα ασχοληθούµε. Για να γίνει η αρχή. Για να 
µπούµε στην αγορά. Μετά θα ανοίξουν τα φτερά του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Πρώτος στόχος τα 40 χιλ ευρώ 
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ανά πρακτορείο ετησίως, από τους λογαριασµούς. Στόχος που πρέπει να επιτευχθεί µέχρι το τέλος 
του 2011. Και µε την ευκαιρία απαντούµε και στον συνάδελφο που µας είπε: «-Βρε τι να τα κάνου 
ουλ’ αυτά; Του θέµα ίνι να µαζεύουµ’ τα λιφτά τσ’ ∆ΕΗ κι να τα δίνουµ’ µόνου µια φουρά ντ’ 
βδουµάδα, για να πληρώνουµ’ τουν ΟυΠΑΠ. Κι ας µη βγάζουµ’ φράγκου απ’ ντ’ ∆ΕΗ».  
 

Να η απάντηση, ορθά κοφτά, από τη σηµερινή ∆ιοίκηση του Σ.Ε.Π.Π.Π..  
 

«Κύριε,  
µε χαρά σας πληροφορούµε ότι σαφής πρόθεση της ∆ιοίκησης µας είναι, όχι µόνο να µην σας 
δεχτούµε ΠΟΤΕ στον Συνεταιρισµό των Επαγγελµατιών Πρακτόρων (και µόνον) αλλά και ότι θα 
επιχειρήσουµε κάθε δυνατή ενέργεια για να σας ξεφορτωθούµε και από πράκτορα ΟΠΑΠ. 
Η παρουσία σας µολύνει τον κλάδο. 
 

Μετά τιµής, 
Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π.»  
 
∆ιότι η σκέψη «ή όλοι ή κανείς» που ισχύει για την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. δεν δεσµεύει και τον Σ.Ε.Π.Π.Π.. 
Στον Συνεταιρισµό µπαίνουν µόνο όσοι το θέλουν πραγµατικά, δέχονται να επενδύσουν και κοιτούν 
το µέλλον. Οι υπόλοιποι ας µείνουν να αναπολούν την εποχή του ΠΡΟ-ΠΟ που δουλεύαµε µόνο 
παρασκευοσάββατα και ζούσαµε τις οικογένειες µας. Να τους θυµίσουµε όµως πως τότε ήµασταν 
«προποτζήδες» στις ΕΒΓΑ της γειτονιάς και σήµερα καλούµαστε να γίνουµε επιχειρηµατίες σε 
υπερσύγχρονες αίθουσες που το κοινό µπαίνει, εξυπηρετείται και διασκεδάζει. Κι ακόµη είµαστε 
µόνο στην αρχή. Γιατί λίγοι θα αντέξουν τον ανταγωνισµό, αν πέσει το Μονοπώλιο. Οι 
Συνεταιριστές δεν θα είναι µέσα σ’ αυτούς που θα θρηνήσουν τη µοίρα τους. 
 

Το επόµενο ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. θα είναι το τελευταίο της «ροµαντικής περιόδου» µε εθελοντική 
δουλειά, προσωπικές εισφορές, ενθουσιαστικές πρωτοβουλίες. Το 2010 ο Σ.Ε.Π.Π.Π. θα στελεχωθεί 
από έµπειρα πρόσωπα της αγοράς, τα γραφεία θα λειτουργήσουν µε εξειδικευµένο προσωπικό, την 
επικοινωνία µε τα µέλη θα την αναλάβει ειδική υπηρεσία, τους Στρατηγικούς Στόχους και τα 
Επιχειρησιακά Σχέδια θα τα αποφασίζει αποκλειστικά η Γενική Συνέλευση, το κύριο µέρος του 
ελέγχου του Εποπτικού Συµβουλίου θα περάσει στα χέρια ορκωτών λογιστών και το ∆.Σ. θα 
περιοριστεί αυστηρά στον καταστατικό του ρόλο. ∆ηλαδή του συντονιστή όλων αυτών. Όπως 
ακριβώς συµβαίνει και µε τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο µεγάλες εταιρίες της αγοράς. Γιατί 
αυτό είναι το µέλλον και του Σ.Ε.Π.Π.Π., της εταιρίας µε το µεγαλύτερο δίκτυο λιανικής στην 
ελληνική αγορά. 
 
Στο ∆.Σ. της Παρασκευής 18/12/2009 θα εξεταστούν µεταξύ των άλλων: 
 

1) Η επικύρωση της εγγραφής των νέων µελών, πέραν των ιδρυτικών. 
2) Η τιµή πώλησης στο κοινό της υπηρεσίας εξόφλησης λογαριασµών, που για τη ∆ΕΗ µπορεί 
να φτάνει µέχρι τα 0,80 ευρώ, αλλά οι ανταγωνιστές µας χρεώνουν 0,75 ευρώ. 

3) Τα λεπτά του ευρώ που θα κρατά ο Σ.Ε.Π.Π.Π. για έξοδα, αποθεµατικό και διανοµή 
µερίσµατος (πάλι ανάλογα µε το πόσα εισέφερε ο καθένας συνολικά όλη την χρονιά). 

Και άλλα ∆ιοικητικά και ∆ιαχειριστικά Θέµατα. 
 
Η προετοιµασία εισόδου του Σ.Ε.Π.Π.Π. στην ελληνική αγορά έφτασε στο τελευταίο της στάδιο. 
Μόλις είναι έτοιµοι οι λογαριασµοί στην Εθνική, ΞΕΚΙΝΑΜΕ! Για να φτάσουµε ως εδώ χρειάστηκε 
να γίνουν πάρα πολλά. Το «Ιστορικό του Σ.Ε.Π.Π.Π.» θα το βρείτε στην ιστοσελίδα µας, 
www.seppp.gr, σε ειδική κατηγορία. Και όλα έγιναν χωρίς ούτε ένα ευρώ να χρεωθεί στο ταµείο…   
 

Κίµων ΚλωνάρηςΚίµων ΚλωνάρηςΚίµων ΚλωνάρηςΚίµων Κλωνάρης    
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Σ.Ε.Π.Π.Π. 


