
1 
 

Σ.Ε.Π.Π.Π. 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  
 

Ε∆ΡΑ: Περικλέους 17 – Τ.Κ. 154 51 – Ν. Ψυχικό ΑΤΤΙΚΗΣ       ● Κινητό Προέδρου: 6972228120  
● www.seppp.gr  ● e-mail: contact@seppp.gr                         ● Κινητό Αντιπροέδρου:  6932563094 
 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΜΑΡΝΗ  56 - 10437 ΑΘΗΝΑ ● ΤΗΛ.: 210 5245379 ● ΦΑΞ.: 210 5229289 
 

 

 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ∆.Ε.Η.  

 
Τα εµπόδια που κλήθηκε να ξεπεράσει η ∆ιοίκηση του Σ.Ε.Π.Π.Π. για να επισπευστούν οι 

διαδικασίες έναρξης των δραστηριοτήτων του Συνεταιρισµού, ήταν πάρα πολλά. Κυρίως αυτά 
οφείλονταν στην υποχρέωση µας να το επιτύχουµε µε εθελοντική προσφορά, χωρίς τη δυνατότητα 
ανάθεσης δύσκολων και ειδικών ζητηµάτων σε έµπειρα στελέχη της αγοράς και εξειδικευµένα 
γραφεία. Όµως αυτή η περιπέτεια είχε και τα καλά της, αφού και το ταµείο του Σ.Ε.Π.Π.Π. δεν 
µάτωσε (είναι τροµερά υψηλές οι αµοιβές τέτοιων υπηρεσιών) αλλά προπαντός έδωσε την ευκαιρία 
στα µέλη του ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. να δεθούµε ακόµη περισσότερο µεταξύ µας. Τα καταφέραµε.  
 

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. έχει ήδη δηλώσει επίσηµη έναρξη στις 18 Ιανουαρίου 2010 και ας µην έγινε 
αυτό αντιληπτό από το σύνολο των µελών του. Ήδη 20 συνεταιριστές ξεκινούν το πιλοτικό 
πρόγραµµα συνεργασίας µε την Εθνική. Από τη ∆ευτέρα 25/1 θα καλούνται να επισκέπτονται 
συγκεκριµένα υποκαταστήµατα της Τράπεζας, για να αποκαλυφθούν και να βρούµε λύσεις και στα 
τελευταία προβλήµατα που τυχόν θα εµφανιστούν, πριν οδηγηθούν στα γκισέ της τράπεζας τα 350 
µέλη µας. Καλύτερα να ταλαιπωρηθούν στην αρχή 20 εθελοντές παρά εκατοντάδες µέλη, που δεν 
κρατιούνται για το ξεκίνηµα. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. έχει αποδείξει πως κάνει προσεκτικά και σίγουρα 
βήµατα, βρίσκοντας λύσεις πριν οι συνεταιριστές αντιµετωπίσουν το πρόβληµα. Τα παθήµατα από 
τις προχειρότητες της ΟΠΑΠ, που όλα γίνονται χωρίς προγραµµατισµό και µετά τρέχουν οι 
πράκτορες να προλάβουν τελευταία στιγµή, µας έγιναν µάθηµα και δεν τα επαναλαµβάνουµε, όσο 
κι αν µας πιέζουν τα µέλη να ξεκινήσουµε βιαστικά. Ο ενθουσιασµός είναι προς το παρόν η µεγάλη 
µας δύναµη, αλλά εµείς που αναλάβαµε της ευθύνη των πρώτων βηµάτων δεν θα αφήσουµε το 
συναίσθηµα να κερδίσει τη λογική. Καλός ο ενθουσιασµός για να ξεκουράσει τη βάσανο, όµως τις 
θεραπείες τις βρίσκουµε µόνο µε σώφρονα σχεδιασµό. 

 
Σήµερα βγαίνει προς διαβούλευση στα µέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. η διαδικασία ένταξης τους στο 

σύστηµα και η ανάπτυξη, εν συνεχεία, της δραστηριότητας είσπραξης λογαριασµών καταναλωτών 
ή συνδροµητών των 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 κ.λ.π.), που σύµφωνα µε τις ΠΟΛ 1120 και 1142 του 2009 απαλλάσσουν 
τον Σ.Ε.Π.Π.Π. και τα µέλη του από τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων και επιβάρυνση ΦΠΑ. 

 
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: 

 

Πρώτη, εύλογη, φυσικά προϋπόθεση ένταξης στις δραστηριότητες που προσφέρει ο 
Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι η εγγραφή ενός πράκτορα παιχνιδιών πρόγνωσης (ΟΠΑΠ, Κρατικά Λαχεία και 
Ο∆ΙΕ) στον κατάλογο των µελών του.  
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Αυτό επιτυγχάνεται µε την υποβολή ηλεκτρονικής, κατ’ αρχάς, αίτησης εγγραφής µέσω της 
ιστοσελίδας του Συνεταιρισµού (www.seppp.gr) και εν συνεχεία µε την αποστολή στη διεύθυνση 
της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. (ΜΑΡΝΗ  56 - 10437 ΑΘΗΝΑ) έντυπης αίτησης, που επίσης µπορεί η φόρµα 
της να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα του Συνεταιρισµού, µε µια απλή φωτοτυπία της άδειας 
πρακτόρευσης (ΟΠΑΠ, Λαχείων ή Ο∆ΙΕ), φωτοτυπία επίσης της αστυνοµικής ταυτότητας και του 
αποδεικτικού της αγοράς µιας έως πέντε µερίδων του Σ.Ε.Π.Π.Π. (αξίας 400 ευρώ η κάθε µια) συν 
του δικαιώµατος εγγραφής, ύψους 15 ευρώ (δηλαδή κατάθεση 415, 815, 1215, 1615 ή 2015 ευρώ) 
στα ταµεία οποιουδήποτε υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας, στον Λογαριασµό όψεως του 
Σ.Ε.Π.Π.Π.: 103/480110-56.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σήµερα και ως τη ∆ευτέρα 25/1/2010 η διαδικασία εγγραφής στον Σ.Ε.Π.Π.Π. 

µε υποβολή, κατ’ αρχάς, ηλεκτρονικής δήλωσης, έχει µπλοκαριστεί µε αφαίρεση από το µενού της 
σχετικής διαδικασίας, για τους λόγους που αναλύονται παρακάτω. 

 
Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών, ελέγχεται η κάθε αίτηση ξεχωριστά και 

υποβάλλεται προς έγκριση στο ∆.Σ. του Συνεταιρισµού. Έτσι έγιναν δεκτές προς το παρόν 255 
αιτήσεις στη συνεδρίαση της 18/12/2009 και οι επόµενες 74 την 20/1/2010, ανεβάζοντας τα µέλη 
του Σ.Ε.Π.Π.Π., µαζί µε τα 18 ιδρυτικά, συνολικά σε 347, ενώ είχε προγραµµατιστεί η εγγραφή 
µέσα στο 2009 µόνο 300 µελών. 

 
Με τη διαδικασία αυτή ένας πράκτορας γίνεται µέλος του Συνεταιρισµού Επαγγελµατιών 

Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης και αποκτά δικαίωµα µερίσµατος και συµµετοχής στις 
δραστηριότητες του Σ.Ε.Π.Π.Π. ενώ δικαίωµα λόγου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκτά στην πρώτη, 
µετά την εγγραφή του, Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει πριν την έναρξη της διαδικασίας και 
εγκρίνει τη συµµετοχή των υπολοίπων. Αυτό θα εφαρµοστεί και στην πρώτη διευρυµένη Γ.Σ. του 
Σ.Ε.Π.Π.Π για τη διεξαγωγή της οποίας θα ενηµερωθείτε στη συνέχεια της ανακοίνωσης. 

 
Η εγγραφή στον Σ.Ε.Π.Π.Π. δεν υποχρεώνει κανέναν να συµµετέχει αναγκαστικά και στις 

δραστηριότητες του Συνεταιρισµού. Η ∆ιοίκηση του Σ.Ε.Π.Π.Π. δεν έχει καταστατικό δικαίωµα να 
δεσµεύει τα µέλη του και γι’ αυτό οποιαδήποτε δραστηριότητα (είτε καταναλωτική είτε 
προµηθευτική) απαιτεί τη σύναψη ειδικής σύµβασης κάθε φορά του κάθε µέλους µε τον Σ.Ε.Π.Π.Π. 

 
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆.Ε.Η.: 

 

Πριν αναρτηθεί η τελική φόρµα της Σύµβασης που θα υπογράφει κάθε µέλος µε τον 
Συνεταιρισµό για να του ανατεθεί η είσπραξη λογαριασµών καταναλωτών ∆.Ε.Η. µέσω του 
Σ.Ε.Π.Π.Π. οφείλουµε να σας αναλύσουµε διεξοδικά την πρόταση του ∆.Σ. και να προχωρήσουµε 
σε διαβούλευση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που σας έχουµε υποσχεθεί και τηρούµε µέχρι κεραίας. 
Τα «αποφασίζουµε και διατάσσουµε» µακριά από µας. Απεναντίας θα κάνουµε οτιδήποτε περνά 
από το χέρι µας, για να διώξουµε από την «οικογένεια» του συνεταιρισµού οποιονδήποτε αδιαφορεί 
για την ευθύνη συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι µεν ένας επιχειρηµατικός 
γίγαντας αλλά θέλει να είναι και σχολείο υπεύθυνων πολιτών. Από αυτούς που στήνονται στη 
γωνία µόνο για κριτική, χορτάσαµε. 

 
Κάθε Συνεταιριστής που υπογράφει σύµβαση µε τον Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη 

λογαριασµών καταναλωτών της ∆.Ε.Η. υποβάλλει αίτηµα σε υποκατάστηµα Εθνικής Τράπεζας της 
περιοχής του και ανοίγει έναν ειδικό καταθετικό λογαριασµό όψεως. Ο Πράκτορας, για να είναι 
εφικτή η χρέωση του λογαριασµού του από το Συνεταιρισµό, θα πρέπει, να  υπογράφει µία Πάγια 
Εντολή (Εξουσιοδότηση), µε την οποία θα εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει το λογαριασµό 
του, κατ΄ εντολήν του Συνεταιρισµού. Οι λογαριασµοί αυτοί θα ανήκουν σε ειδική κατηγορία µε τα 
εξής χαρακτηριστικά:  
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1. Θα παρέχεται η δυνατότητα υπερανάληψης από 0 ως 9.000 ευρώ, το όριο της οποίας θα 
εξετάζεται από τη Τράπεζα ανάλογα µε την πιστοληπτική ικανότητα του καθενός και θα 
στηρίζεται επίσης στη συνολική συνεργασία/εικόνα του πελάτη. Το όριο των 9.000 ευρώ 
καθορίζει πως αν κάποιος έχει πιστοληπτική ικανότητα ακόµη και εκατοµµυρίων ευρώ, 
εντούτοις µε το πρόγραµµα του Σ.Ε.Π.Π.Π. θα του χορηγούνται ως 9.000. Για όσους 
επιθυµούν υψηλότερα όρια, θα πρέπει να υποβάλλουν ειδικό αίτηµα στη Τράπεζα. 
 

2. ∆ε θα υπάρχει δυνατότητα χρέωσης του λογαριασµού από το δικαιούχο,  µε  οποιοδήποτε 
τρόπο. (∆εν θα µπορεί να εισπράττει από εκεί ο δικαιούχος, παρά µόνο να καταθέτει τις 
οφειλές του στον Σ.Ε.Π.Π.Π.. Σε περίπτωση που ο Σ.Ε.Π.Π.Π. πρέπει να του καταβάλλει 
ένα ποσό, π.χ. το µέρισµα, αυτό θα συµψηφίζεται µε την επόµενη οφειλή του πράκτορα 
προς τον Συνεταιρισµό).  
 

3. ∆ε θα χορηγείται  µπλοκ επιταγών, δε θα επιτρέπεται η κατάθεση επιταγών, δε θα υπάρχει 
δυνατότητα σύνδεσης µε άλλα συστήµατα. Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης στο Internet 
Banking της Τράπεζας, καθώς και η έκδοση ΕΘΝΟCASH, αλλά µόνο για κατάθεση και όχι 
για ανάληψη. 
 

4. Ο λογαριασµός θα µπορεί να χρεώνεται ηλεκτρονικά, µε αποστολή αρχείου από το 
Συνεταιρισµό (όπως µε τα εκκαθαριστικά της ΟΠΑΠ). 
 

5. ∆ικαιούχοι τέτοιου λογαριασµού µπορούν να γίνουν µόνο φυσικά πρόσωπα - µέλη του 
Σ.Ε.Π.Π.Π. (κατόπιν έγκρισης του Σ.Ε.Π.Π.Π.) και όχι εταιρίες. Έτσι αν µια Ο.Ε. είναι 
µέλος του Σ.Ε.Π.Π.Π. τον λογαριασµό θα πρέπει να τον ανοίγει φυσικό πρόσωπο (π.χ. ο 
διαχειριστής). 
 

6. Ο δικαιούχος κάθε λογαριασµού θα καταθέτει έγγραφη συναίνεση στη Τράπεζα να 
γνωστοποιεί στο Συνεταιρισµό τα εγκριθέντα όρια υπερανάληψης ανά πράκτορα και στο 
τέλος κάθε εξαµήνου τα υφιστάµενα υπόλοιπα (στις 30 Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου) του 
λογαριασµού του.  

 
Αυτό γίνεται διότι δεν επιτρέπει ο νόµος να δίνει η Τράπεζα on-line αναφορά στον 

Σ.Ε.Π.Π.Π. των υπολοίπων κάθε λογαριασµού των µελών του, on line – real time. Το µέλος λοιπόν 
του Συνεταιρισµού που θα εισπράττει λογαριασµούς ∆.Ε.Η. µέσω Σ.Ε.Π.Π.Π. θα ενηµερώνεται 
κάθε ∆ευτέρα και Πέµπτη βράδυ, ότι την εποµένη πρέπει να καταβάλλει στον Λογαριασµό του 
Σ.Ε.Π.Π.Π. την οφειλή του από την εξόφληση των λογαριασµών που έχει πραγµατοποιήσει τις 
προηγούµενες ηµέρες (από Παρασκευή ως και ∆ευτέρα και από Τρίτη ως και Πέµπτη). Το µέγιστο 
επιτρεπόµενο ύψος συναλλαγών ανά µέλος ανά περίοδο θα είναι ίσο µε το όριο υπερανάληψης που 
του έχει εγκρίνει η Τράπεζα και υπέρβαση του ποσού αυτού επιτρέπεται κάθε φορά µόνο µε 
προκαταβολή µετρητών. 
 

 Τη Τρίτη και Παρασκευή τα µέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π., προκειµένου να τακτοποιήσουν τις 
οφειλές τους στον Συνεταιρισµό, θα προσέρχονται στα Καταστήµατα της Εθνικής οποτεδήποτε 
επιθυµούν έως το τέλος του ωραρίου εργασίας της Τράπεζας, και θα καταθέτουν τα οφειλόµενα 
ποσά στον λογαριασµό του Συνεταιρισµού, µέσω ειδικής συναλλαγής 4300 (κωδ. 1120) του 
Συστήµατος Εξυπηρέτησης Τρίτων, αποκλειστικά προς το παρόν στα ταµεία της Τράπεζας 
(σχετικά, σηµειώνεται ότι η Εθνική εξετάζει τη δυνατότητα, πέραν της ταµιακής συναλλαγής,  
χρήσης επιπρόσθετα και του ∆ικτύου των ΑΤΜ, καθώς και του internet banking για την είσπραξη 
των οφειλοµένων ποσών). Για τη συναλλαγή αυτή και την πλήρη διασφάλιση της ορθότητας των 
παρεχόµενων πληροφοριακών στοιχείων των συναλλαγών προς το Συνεταιρισµό, κατά τη συναλλαγή 
θα απαιτείται  η  εισαγωγή  9ψήφιου κωδικού αριθµού που ο Σ.Ε.Π.Π.Π. χορηγεί στο κάθε µέλος του. 
Χωρίς τον κωδικό αυτό, δε θα διενεργείται συναλλαγή. Επίσης, κατά τη συναλλαγή θα 
συµπληρώνεται από τον ταµία της Τράπεζας το ονοµατεπώνυµο του µέλους, το ποσόν κατάθεσης και 
την αιτιολογία. 
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 Μετά το πέρας του ωραρίου συναλλαγής στα καταστήµατα της τράπεζας, ο Συνεταιρισµός 
θα επεξεργάζεται την παρεχόµενη πληροφόρηση για τις ταµιακές συναλλαγές που έχουν 
διενεργηθεί και για το ποιες εκκαθαρίσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, ποιες µερικώς και ποιοι 
πράκτορες δεν ανταποκρίθηκαν. Τότε οι οικονοµικές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Π.Π. και το 
µηχανογραφικό του θα αποστέλλουν αρχείο χρέωσης των λογαριασµών, όσων οφείλουν το σύνολο 
ή µέρος των εκκαθαριστικών τους, τους οποίους και θα καλύπτει η Τράπεζα από το όριο 
υπερανάληψης του καθενός.  
 

 Όσοι καταβάλλουν το σύνολο της οφειλής δεν θα επιβαρύνονται παρά µόνο µε 90 λεπτά για 
την κατάθεση. Οι οφειλές των υπολοίπων θα επιβαρύνονται µε επιτόκιο συµφωνηµένο σε 8,75% 
µείον 15% έκπτωση προς το παρόν (επιτόκιο δηλαδή 7,44% έναντι τουλάχιστον των διπλάσιων που 
κοστίζουν τα καταναλωτικά δάνεια µε τα οποία εξυπηρετούνται συνήθως σήµερα οι πράκτορες), µε 
χρέωση του επιτοκίου στο τέλος κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου (30 Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου). 
Με την εξέλιξη της συνεργασίας Σ.Ε.Π.Π.Π. - Ε.Τ.Ε., θα διαπραγµατευτούµε ακόµη µεγαλύτερες 
εκπτώσεις για τα µέλη µας. Αλλά το κύριο είναι πως πλέον ο καθένας είναι υπεύθυνος µόνο των 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ του συναλλαγών και το θλιβερό φαινόµενο των αφερέγγυων σε βάρος των 
υπολοίπων, που δηµιουργούσαν οι «σφραγίδες» της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., για µας έχει λυθεί τελεσίδικα. 
 

 Κι εδώ πρέπει να τονιστεί ακόµη κάτι. Το σύστηµα υπερανάληψης µέσω της Τράπεζας το 
σχεδιάσαµε για να απαλλάξουµε τα µέλη µας από την έκδοση προσωπικών εγγυητικών µε τις 
οποίες επιβαρύνουν τους δικούς τους συνεργάτες οι ανταγωνιστές µας. Αυτό ήταν το µοναδικό µας 
κίνητρο. Όχι για να διευκολύνουµε κάποιους να βρουν φτηνά δανεικά. Γι’ αυτό και δεν µας 
προβληµατίζει ιδιαίτερα το κώλυµα της ελλιπούς ενηµέρωσης που δηµιουργεί ο νόµος. ∆ηλαδή 
όποιος δεν καταβάλλει το εκκαθαριστικό του κανονικά, τότε ο Σ.Ε.Π.Π.Π. γνωρίζει πως αυτό 
εξυπηρετήθηκε από το όριο υπερανάληψης που εποµένως µειώνεται ισόποσα, άρα ισόποσα 
µειώνεται και το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο συναλλαγών στο πρακτορείο. Ακόµη κι αν τα 
χρήµατα ο συνεταιριστής τα καταθέσει την αµέσως επόµενη µέρα, για να σταµατήσει η επιβάρυνση 
του από τους τόκους της υπερανάληψης (όσο κι αν είναι συγκριτικά χαµηλοί) ο Σ.Ε.Π.Π.Π. θα 
πληροφορηθεί τον επαναπροσδιορισµό του ορίου του την 1η Ιανουαρίου ή 1η Ιουλίου (εκτός αν η 
ΕΤΕ καταφέρει να κερδίσει διαφορετική νοµική γνωµάτευση) και ως τότε ο συνεταιριστής θα 
συναλλάσσεται µε µειωµένο πλαφόν για έναν ως έξι µήνες, ανάλογα µε το πότε του έτυχε να κάνει 
χρήση του ορίου υπερανάληψης. Για να καλυφθεί, ως την επόµενη 1η Ιανουαρίου ή 1η Ιουλίου, θα 
πρέπει να καταθέτει προκαταβολή µετρητά για το µέρος του ορίου που χρησιµοποίησε ή θα 
πραγµατοποιεί µειωµένες συναλλαγές, στο ύψος του αρχικά ορισθέντος ορίου υπερανάληψης µείον 
την οφειλή που κάλυψε η Τράπεζα και ενηµέρωσε τον Σ.Ε.Π.Π.Π. 
 

 Το ίδιο (προκαταβολή µετρητών) ισχύει και για όσους δεν εγκριθεί από τη Τράπεζα επαρκές 
όριο υπερανάληψης, αφού το ελάχιστο απαιτούµενο εγγυηµένο όριο συναλλαγών ανά περίοδο για 
κάθε πρακτορείο ορίστηκε σε 3.000 ευρώ.  

  
Επειδή για τη δηµιουργία του αρχείου παραγγελίας στη Τράπεζα, όσων δεν εκκαθάρισαν το 

σύνολο ή έστω µέρος της οφειλής τους, ο Σ.Ε.Π.Π.Π. επιβαρύνεται και από την Τράπεζα ανά 
εγγραφή αλλά και από το κόστος χρήσης ανθρώπινου δυναµικού (υπάλληλοι του λογιστηρίου και 
της µηχανογραφικής υπηρεσίας), σε κάθε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης από το 
µέλος του Συνεταιρισµού, θα επιβαρύνεται το µέλος µε 10 ευρώ. Αντιθέτως, εάν στον λογαριασµό 
του πράκτορα παραµένει υπόλοιπο, τότε αυτό τοκίζεται. 

 

Για όσους τύχει σε κάποια λογιστική περίοδο και ξεπεράσουν το ανώτατο όριο συναλλαγών 
τους, τότε το σύστηµα θα κλείνει αυτοµάτως και αυτοµάτως θα ξανανοίγει µε κατάθεση µετρητών, 
που θα συνυπολογίζονται στην εκκαθάριση της περιόδου. Κανείς δεν θα επιτραπεί ΠΟΤΕ να 
πραγµατοποιεί συναλλαγές πέραν του ορίου που εγγυήθηκε η Τράπεζα. Κι αν συµβεί κάποια µέρα 
και µαζέψει πολλούς λογαριασµούς και κλείσει το σύστηµα, τότε δεν χρειάζεται να περιµένει την 
Τρίτη και Παρασκευή. Αρκεί να καταθέσει προκαταβολικά ένα µέρος από αυτά στον λογαριασµό 
του Σ.Ε.Π.Π.Π. και αυτοµάτως θα του αφαιρεθούν και θα ξανανοίξει ισόποσα το σύστηµα. 
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Επίσης η Εθνική Τράπεζα χορηγεί: 
 

«Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο» 

Σκοπός 
Κεφάλαιο κίνησης (άμεση πληρωμή κερδών, κάλυψη λειτουργικών δαπανών, 

δημιουργία και πώληση συστημάτων ΠΡΟ ΠΟ - ΛΟΤΤΟ κτλ.). 

Ποσό € 6.000 - € 50.000 

Διάρκεια Δύο (2) χρόνια, με δυνατότητα ανανεώσεων. 

Αποπληρωμή 

Το κεφάλαιο μπορεί να αποπληρώνεται σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα και 

το σχεδιασμό του πελάτη και να αναλαμβάνεται εκ νέου οποιαδήποτε στιγμή ο ίδιος 

επιθυμεί. Μοναδική υποχρέωση τακτής λήξης η καταβολή των τόκων σε μηνιαία 

βάση, με ελάχιστο ποσό € 50. 

Επιτόκιο 
Το εκάστοτε βασικό κυμαινόμενο κεφαλαίου κίνησης (σήμερα 6,85%), πλέον 

εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,6%).  

Περιθώριο 

επιτοκίου (spread) 
1,25 % 

Εξασφαλίσεις 
Οι συνήθεις τραπεζικές (προσωπικές εγγυήσεις - προσημείωση ακινήτου κ.α.), που 

θα εξειδικεύονται κατά δανειοδοτούμενο. 

Έξοδα δανείου € 200, σε ετήσια βάση. 

«Επιχειρηματικό Πολυδάνειο» 

Σκοπός Αγορά ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης. 

Ύψος 

χρηματοδότησης 
Έως το 90% της αγοραίας αξίας. 

Διάρκεια 
1 έως 25 χρόνια. 

Περίοδος χάριτος μέχρι 18 μήνες, με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων. 

Αποπληρωμή Με ισόποσες τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. 

Επιτόκιο* 

• Για εμπραγμάτως ασφαλιζόμενη χρηματοδότηση άνω του ποσού των       € 

100.000, θα εφαρμόζεται επιτόκιο Euribor, τρίμηνης διάρκειας, πλέον 

περιθωρίου από 2%. 

• Για χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των € 100.000, θα εφαρμόζεται το 

εκάστοτε ισχύον βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο παγίων της Δ/νσης 

Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (σήμερα 6,85%), πλέον 

περιθωρίου: 

� -1,5%, στην περίπτωση παροχής εμπράγματης εξασφάλισης επί αστικού 

ακινήτου και 

� 1%, στην περίπτωση παροχής μόνο προσωπικών εγγυήσεων. 

*Το επιτόκιο προσαυξάνεται με εισφορά Ν.128/75. 

Εξασφαλίσεις Προσημείωση ακινήτου. 

Έξοδα δανείου Έκπτωση 50% επί των εξόδων αξιολόγησης αιτήματος και συνομολόγησης δανείου. 

 
Πλεονεκτήµατα για τον Σ.Ε.Π.Π.Π. από τη συνεργασία µε την Ε.Τ.Ε.: 
 

� ∆υνατότητα διενέργειας εισπράξεων, µέσω του εκτεταµένου ∆ικτύου των Καταστηµάτων 
της Εθνικής Τράπεζας. 
 

� Παρέχεται η δυνατότητα στο Συνεταιρισµό, µετά τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων, 
να ολοκληρώνει τις εισπράξεις που εκκρεµούν άµεσα, µε αποτέλεσµα να διασφαλίζονται οι 
αναµενόµενες εισπράξεις (cash flow). 
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� Εξάλειψη του πιστωτικού κινδύνου του Συνεταιρισµού µε αποκλειστική χρήση ορίου 
overdraft που θα παρέχεται στους Πράκτορες. 
 

� Μείωση λειτουργικού κόστους του Συνεταιρισµού και του χρόνου απασχόλησης των 
υπαλλήλων του. 
 

� Άµεση συµφωνία των εισπράξεων από τους Πράκτορες µε παροχή άµεσης on line 
πληροφόρησης στο Συνεταιρισµό, σχετικά µε τις συναλλαγές που διενεργούνται  στα γκισέ 
των Καταστηµάτων, κατά τη διάρκεια της ηµέρας, 
 

� ∆ηµιουργία κινήτρου για την ένταξη των Πρακτόρων στο Σύστηµα, µε τους παρεχόµενους, 
προνοµιακούς όρους εξυπηρέτησης από την Τράπεζα. 
 

� ∆υνατότητα επέκτασης του µηχανισµού είσπραξης και για περαιτέρω εργασίες. 

 
Πλεονεκτήµατα για τον Πράκτορα: 

 
� Παροχή προνοµιακών επιτοκιακών όρων λογαριασµού. 
 
� Παροχή ορίου υπερανάληψης χωρίς εξασφαλίσεις (µετά από σχετικούς ελέγχους). 
 
� Πρόσβαση στο µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων και ATM. 
 
� Συνεργασία µε τον µεγαλύτερο τραπεζικό οργανισµό που προσφέρει τη δυνατότητα 
πολύπλευρης κάλυψης αναγκών, µέσω διαφορετικών προγραµµάτων και υπηρεσιών. 

 
� Εξάλειψη ανάγκης χρηµατοδότησης λόγω ύπαρξης ορίου υπερανάληψης. 

 
Αυτά για τη συνεργασία του Σ.Ε.Π.Π.Π. και των µελών του µε την Ε.Τ.Ε.. Η ενηµέρωση  

προχωρά µε τα υπόλοιπα. Μόλις τελειώσει η διαβούλευση µας (µέχρι και το βράδυ της Τρίτης 26 
Ιανουαρίου, θα µπορείτε να στέλνετε τα e-mail σας) θα αναρτηθεί εντός 48 ωρών η τελική φόρµα 
της σύµβασης, που θα κληθείτε να ψηφίσετε από την Παρασκευή το πρωί ως το βράδυ της 
Κυριακής. Αν εγκριθεί, τότε από τη ∆ευτέρα το πρωί, όποιος το επιθυµεί, θα την κατεβάζει από την 
ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Π.Π. (θα είναι σε µη επεξεργάσιµη µορφή, για να µην µπορεί κανείς να 
αλλάξει τίποτε και να προσπαθήσει να παγιδέψει τον Σ.Ε.Π.Π.Π., µιας και δεν γνωριζόµαστε 
ακόµη καλά µεταξύ µας, ώστε να υπερισχύει η εµπιστοσύνη του ελέγχου), θα υπογράφει το κάθε 
µέλος σε 3 αντίτυπα, µονογράφοντας και τη κάθε σελίδα και θα τα στέλνει στη διεύθυνση της 
Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. (ΜΑΡΝΗ  56 - 10437 ΑΘΗΝΑ).  
 

 Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. θα ενηµερώνεται από την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. αν ο αιτών έχει οποιαδήποτε οφειλή 
από τη διαδικασία εξόφλησης µε σφραγίδα µέσω Οµοσπονδίας και όταν παίρνει σχετική βεβαίωση, 
θα υπογράφει αυθηµερόν τη σύµβαση του µέλους και θα την ταχυδροµεί, µαζί µε: 
 

α) Τον 9ψήφιο προσωπικό µυστικό κωδικό κατάθεσης, τον οποίον το µέλος θα παραδίδει και στο 
κατάστηµα της Εθνικής για τη δηµιουργία του λογαριασµού του. Το ότι έχει στην κατοχή του τον 
9ψήφιο κωδικό, σηµαίνει για το κατάστηµα της Τράπεζας ότι χορηγήθηκε από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. η 
απαιτούµενη από τη σύµβαση µας µε την ΕΤΕ έγκριση του συνεταιριστή. 
 

β) Θεωρηµένα αντίγραφα των Υπουργικών Αποφάσεων για την απαλλαγή του πρακτορείου από τη 
τήρηση Βιβλίων, Ταµειακής Μηχανής και ΦΠΑ, ώστε να τα επιδεικνύει σε κάθε φοροελεγκτική 
επιθεώρηση και να απαλλάσσεται του ελέγχου (γεγονός που του δίνει σαφές πλεονεκτήµατα έναντι 
των υπολοίπων, οι οποίοι θα αναγκαστούν να αποσυρθούν οικειοθελώς από τη δραστηριότητα, 
πριν ακόµη η ∆ΕΗ καταγγείλει κάθε OFF LINE σύµβαση της µε τον οποιονδήποτε). 
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γ) Κάρτα µέλους του Σ.Ε.Π.Π.Π. και αποδεικτικό των µεριδίων του Συνεταιρισµού που κατέχει. 
 

δ) ∆ύο αντίτυπα του αυτοκόλλητου σήµατος ενηµέρωσης προς το κοινό, ότι στο συγκεκριµένο 
πρακτορείο, µέσω Σ.Ε.Π.Π.Π., εξυπηρετείται η ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασµών ∆.Ε.Η. σε 
συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα. (Το σήµα είναι µεγέθους Α4, βρίσκεται ήδη αναρτηµένο στην 
ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Π.Π. και θα αντικαθίσταται κάθε φορά που θα προστίθεται και καινούργια 
εταιρία π.χ. ο ΟΤΕ. Έτσι άλλοι θα έχουν µόνο το σήµα της ∆ΕΗ, άλλοι του ΟΤΕ, Ύδρευσης, 
Κινητής Τηλεφωνίας κλπ ή όποιον συνδυασµό από αυτά επιλέξουν, αλλά πάντοτε µε µία ετικέτα 
κάθε φορά για το σύνολο των εταιριών που εξυπηρετούν).     
 

ε) Μια επιγραφή εσωτερικού χώρου (χαρτί έγχρωµης εκτύπωσης, πάχους αρκετών χιλιοστών) για 
υποχρεωτική ανάρτηση προς τον πελάτη ότι το κόστος ανά συναλλαγή ανέρχεται σε 75 λεπτά  και 
τη διευκρίνιση προς το κοινό ότι: 
 

«ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗ, ΑΝ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ  
∆ΕΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ,  

ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.» 
 

Μέλος του Σ.Ε.Π.Π.Π. που θα προσποιηθεί σε πελάτη ότι διεκπεραιώνει συναλλαγή 
είσπραξης λογαριασµού, χωρίς τη χρήση του πιστοποιηµένου µηχανογραφικού 
συστήµατος του Σ.Ε.Π.Π.Π., είναι προσωπικά υπεύθυνο έναντι του καταναλωτή και της 
∆.Ε.Η.. Εφόσον καταγγελθεί και διαπιστωθεί η παράβαση του, µε απλή απόφαση του 
∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π.: 

 

1. Καταπίπτει σε βάρος του εκκαθαρισµένη ποινική ρήτρα 5.000 ευρώ. 
2. Καταγγέλλεται άµεσα η σύµβαση του µε τον Σ.Ε.Π.Π.Π.. 
3. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. διεκδικεί νοµίµως αποκατάσταση κάθε ζηµίας του. 

 

στ) Την απόφαση του ∆.Σ. που εγκρίνει την πρόταση για κόστος συναλλαγής τα 75 λεπτά, από τα 
οποία τα 15 θα καταβάλλονται στον Σ.Ε.Π.Π.Π. για τα λειτουργικά του έξοδα, την απόκτηση 
παγίων, τη δηµιουργία αποθεµατικού και τη διανοµή µερίσµατος. Τα ανωτέρω ποσά θα αλλάζουν 
µε απόφαση της Γ.Σ. χωρίς την υποχρέωση υπογραφής νέων συµβάσεων κάθε φορά. Τα 60 λεπτά 
που δικαιούται ο συνεταιριστής ως προµήθεια ανά συναλλαγή, θα του καταβάλλονται µέσα στο 
πρώτο 10µερο του αµέσως επόµενου µήνα, από τον µήνα που έγιναν οι συναλλαγές, και θα 
βεβαιώνονται µε µηνιαίες εκκαθαρίσεις του Σ.Ε.Π.Π.Π., µε σήµανση από τους φορολογικούς 
µηχανισµούς του Συνεταιρισµού και θα διαφυλάσσονται από τον κάθε συνεταιριστή για όσο χρόνο 
ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). Για τις αµοιβές που θα 
καταβάλλονται από τον Συνεταιρισµό στα µέλη του, θα υποβάλλονται τόσο από τον συνεταιρισµό 
όσο και από τα µέλη του στοιχεία για διασταύρωση των συναλλαγών µε συγκεντρωτικές 
καταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 20 του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) 
 

 Με την παραλαβή των υπογραµµένων συµβάσεων από των Σ.Ε.Π.Π.Π. και τη δηµιουργία 
του λογαριασµού στην Ε.Τ.Ε. ο συνεταιριστής είναι έτοιµος για έναρξη της δραστηριότητας 
εξόφλησης λογαριασµών καταναλωτών ∆.Ε.Η. µέσω Σ.Ε.Π.Π.Π. µε όλα τα πλεονεκτήµατα που 
αυτό συνεπάγεται. Μέσω του προσωπικού του υπολογιστή και της σύνδεσης του στο διαδίκτυο, θα 
ειδοποιηθεί από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. και, δίνοντας τον 9ψήφιο κωδικό του, θα κατεβάζει από την 
ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Π.Π. το πρόγραµµα εξόφλησης. 
 

 Αυτό εφαρµόζεται σε έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη barcode (πιστολάκι), που θα εφοδιαστεί 
ο κάθε συνεταιριστής από τη τοπική του αγορά, αν δεν διαθέτει ήδη, και τη ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 
θα αναρτηθούν στο site του Σ.Ε.Π.Π.Π. οι πιο κατάλληλοι και φτηνοί τύποι (περίπου 100 ευρώ). Σε 
κάθε περίπτωση οι συνεταιριστές ξεκινούν µε τον δικό τους εξοπλισµό και τη σύνδεση τους στο 
internet και ο Σ.Ε.Π.Π.Π. µέσω της Ε.Τ.Ε. ερευνά επιδοτούµενα προγράµµατα αγοράς εξοπλισµού 
για το κάθε πρακτορείο, αποκλειστικά για τη δραστηριότητα και µε µειωµένα συµβόλαια 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ειδικά για τον Σ.Ε.Π.Π.Π. 
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 Μόλις συνδεθεί το κάθε µέλος του Σ.Ε.Π.Π.Π. στην εφαρµογή είσπραξης λογαριασµών 
∆.Ε.Η., απλώς σκανάρει το barcode του λογαριασµού και στην οθόνη του υπολογιστή εµφανίζεται 
το µήνυµα, αν µπορεί να προχωρήσει η εξαργύρωση και αυτό γιατί ο λογαριασµός µπορεί να είναι 
ληξιπρόθεσµος, να είναι ήδη πληρωµένος ή να µην υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασµό 
του πρακτορείου. Αν όλα είναι εντάξει τότε στον εκτυπωτή του πρακτορείου εκτυπώνεται σε Α5 
(οι απλές σελίδες που έχουµε, αλλά κοµµένες στα δύο για οικονοµία) η απόδειξη συναλλαγής που 
αναγράφεται: 
 

- Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. 
- Ο Πράκτορας  
- Ο Οργανισµός (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ) 
- Η ηµεροµηνία και η ώρα συναλλαγής 
- Το ποσό πληρωµής προς τον Οργανισµό 
- Το κόστος των 75 λεπτών 
- Το σύνολο είσπραξης 
- Ένας µοναδικός αριθµός (id number) 

 

Με βάση τον µοναδικό αριθµό θα είναι δυνατό να εντοπιστεί η συναλλαγή, είτε από το 
Κεντρικό Σύστηµα του Σ.Ε.Π.Π.Π. είτε από τα συστήµατα των Οργανισµών. Η απόδειξη αυτή 
παραδίδεται στον πελάτη µαζί µε τον λογαριασµό χωρίς να κρατά τίποτε ο πράκτορας (ούτε το 
απόκοµµα) και το σύστηµα είναι έτοιµο να εξυπηρετήσει τον επόµενο πελάτη. Η όλη διαδικασία 
διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και δεν χρειάζεται η υποβολή καταστάσεων κάθε βράδυ ούτε η αναµονή 
για κατάθεση στις ουρές της ∆.Ε.Η.. Ανά πάσα στιγµή το πρόγραµµα εµφανίζει στην οθόνη των 
σύνολο των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν στο πρακτορείο την ηµέρα ή την περίοδο, τις 
εισπράξεις των εταιριών, το σύνολο της προµήθειας του πράκτορα και ότι πληροφορία χρειάζεται. 

 

Στο πίσω µέρος των αποδείξεων είναι δυνατόν να υπάρχουν προτυπωµένα διαφηµιστικά 
µηνύµατα που όµως πρέπει να έχουν προεγκριθεί από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. ο οποίος επίσης µπορεί να 
προχωρήσει σε πανελλήνιες ή τοπικές συµβάσεις προβολής εµπορικών σηµάτων, µε τη σύµφωνη 
γνώµη της ΟΠΑΠ. Σε περίπτωση διαφηµίσεων µέσω Σ.Ε.Π.Π.Π. αυτές προηγούνται κάθε ατοµικής 
πρωτοβουλίας, το δε χαρτί των αποδείξεων µε τα προτυπωµένα µηνύµατα χορηγείται από τον 
Σ.Ε.Π.Π.Π.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ατοµικών συµβάσεων του Συνεταιριστή µε εµπορικό σήµα της 
περιοχής, ο συνεταιριστής δεν µπορεί να εισπράξει αµοιβή, αφού σαν Πράκτορας δεν µπορεί να 
εκδώσει αποδείξεις παροχής υπηρεσίας.  
 

 Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. την Παρασκευή 22/1/2010 παρέδωσε στη ∆.Ε.Η. κατάλογο µε τα 347 µέλη 
που είχαν ολοκληρώσει την εγγραφή τους ως και τη Τρίτη 19/1/2010, ώστε να προστεθούν στη 
Σύµβαση Σ.Ε.Π.Π.Π. – ∆.Ε.Η.. Ο κατάλογος αυτός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Π.Π. 
στην ειδική κατηγορία «Κατάλογος ∆.Ε.Η.». Το πρωί της Κυριακής 24/1/2010 θα αναρτηθούν 
ενηµερωµένοι οι κατάλογοι των µελών ανά περιοχή, των αιτήσεων που εκκρεµούν, των 
πρακτορείων µε προβλήµατα ηλεκτρονικής επικοινωνίας κλπ. Προπαντός όµως θα αναρτηθεί ο 
«χάρτης του Σ.Ε.Π.Π.Π.».  
 

Από την Τρίτη 19/1/2010 έκλεισε η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων, µέχρι 
τη ∆ευτέρα 25/1/2010. Κι αυτό για να γίνουν, πριν, γνωστά τα εξής: 
 

 Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι θα ενταχθούν στη δραστηριότητα 
εξόφλησης λογαριασµών ∆.Ε.Η. όσοι πράκτορες εγγραφούν από δω και πέρα στη δύναµη του 
Συνεταιρισµού, αλλά µέχρι τη τελευταία συνεδρίαση του ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. (Τετάρτη 20/1/2010) 
δεν είχαν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση προτεραιότητας ή είχαν υποβάλλει όµως η προτεραιότητα 
τους είχε µηδενιστεί λόγω καθυστέρησης της ολοκλήρωσης εγγραφής τους, µε την αποστολή των 
υπόλοιπων δικαιολογητικών, και η περιοχή λειτουργίας του πρακτορείου δεν βρίσκεται σε περιοχή 
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που δεν εξυπηρετείται ήδη όπως φαίνεται από τον «χάρτη του Σ.Ε.Π.Π.Π.», για τα 300 ή τα 1.000 
πρακτορεία.. Το µε ποιες προϋποθέσεις θα εντάσσεται κάποιος στη δραστηριότητα εξόφλησης 
λογαριασµών ∆.Ε.Η. θα κριθεί στην πρώτη ΓΣ που ίσως βάλει και όρους βιωσιµότητας (απόσταση 
το ένα πρακτορείο από το άλλο, ελάχιστος εξυπηρετούµενος πληθυσµός ανά πρακτορείο κλπ). Με 
το ενδεχόµενο αυτό υπαρκτό, µόνο όσοι εν γνώσει τους επιθυµούν να συνεχίσουν τη διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Για να µην υπάρξουν µετά διαµαρτυρίες. 
 

 Φυσικά δικαιολογούνται απόλυτα να επιθυµούν την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, είτε 
για να πάρουν σειρά προτεραιότητας στις επόµενες εµπορικές δραστηριότητες είτε από τώρα να 
έχουν τα προµηθευτικά πλεονεκτήµατα (εξασφάλιση φτηνών αγορών αγαθών και υπηρεσιών) είτε 
κυρίως για να αποκτήσουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γ.Σ. και τη δυνατότητα να αναπτύξουν εκεί 
τα επιχειρήµατα τους. Στο κάτω-κάτω τα ελάχιστα 415 ευρώ αξίζουν τον κόπο.  

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

Αυτά ως προς τη διαβούλευση, κατά τα συµφωνηµένα. Τα e-mail σας στο contact@seppp.gr.                   
Ακολουθεί και ενηµερωτικό δελτίο, µε ειδησεογραφία του Σ.Ε.Π.Π.Π. για τη Γ.Σ. κλπ. 
…………………………………………………………………….…………………. 

  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. 

ΚΙΜΩΝ ΚΛΩΝΑΡΗΣ  


