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ΑΘΗΝΑ 

                                                                                                              Αθήνα  28/1/2015  

Κύριοι, 

Με μεγάλη μου έκπληξη τη Παρασκευή 23/1/2015 μου παραδόθηκε από τα ΕΛΤΑ 

συστημένη επιστολή σας με την οποία μου επιστρέφατε το τιμολόγιο μου Νο 

51/31/.12.14 και μου γνωστοποιούσατε ότι το συμβούλιο σας «ενέκρινε αμοιβή  € 2.000 

πλέον ΦΠΑ για το διάστημα 1η Φεβρουαρίου 2014 έως 19 Οκτωβρίου 2014» και ως εκ 

τούτου με καλούσατε να αναπροσαρμόσω το τιμολόγιο που είχα ήδη εκδώσει σ΄ αυτή 

την αμοιβή, προκειμένου να με εξοφλήσετε. 

Μεγαλύτερη όμως ήταν η έκπληξή μου σήμερα όταν μπαίνοντας στην Ιστοσελίδα του 

συλλόγου σας  είδα το δημοσίευμα σας με τον τίτλο «ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΑΜΟΙΒΗ (4.612,00) ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ» και 

το παρακάτω κείμενο:                                                                                                                         

«Με καθυστέρηση δέκα μηνών και μετά από επιστολή που έλαβε στις 24/11/2014 ο 

Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής από λογιστικό γραφείο, πληροφορήθηκε το Δ.Σ. ότι: 

 «Ο προηγούμενος Πρόεδρος του Συλλόγου μας κος Ιωάννης Χρυσικός και η Ταμίας κα 

Μαρία Φιλιπποπούλου είχαν συμφωνήσει να δώσουν αμοιβή σε λογιστή συνεργάτη τους 

που επέλεξαν για το Σύλλογο, 3.000,00 € πλέον φόρου & ΦΠΑ (συνολικά 4.612,50 €) εν 
αγνοία των λοιπών μελών του Προεδρείου και χωρίς έγκριση του Δ.Σ.». 

 Τα 4.612,50 € που έταξαν κρυφά αντιστοιχούν σε 575,00 € το μήνα αντί 200,00 € το 

μήνα που θα δίνει σε νέο λογιστή ο Σύλλογός μας και των 190,00 € έως 230 € που δίνουν 
και οι άλλοι Τραπεζικοί Σύλλογοι Συνταξιούχων. 

Φυσικά το νέο Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να μην πληρώσει το υπερβολικό ποσό που είχαν 

συμφωνήσει κρυφά οι παραιτηθέντες συνάδελφοι και να το προσαρμόσει στις αμοιβές 

της αγοράς (230,00 €). 

Έκαστος κρίνεται.» 

Σας παραθέτω λοιπόν τα ακριβή γεγονότα γιατί πρέπει όλοι να γνωρίζουν πως έχουν τα 

πράγματα και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες που πράγματι του αναλογούν.  

Η πραγματικότητα για την συνεργασία μας και την αμοιβή μου  

Όπως ο νυν πρόεδρος σας και ή νυν κα Γεν. Γραμματέας γνωρίζουν άριστα η παράταξη 

στην οποία συμμετείχαν, και η οποία κέρδισε τις εκλογές του Συλλόγου, ζήτησε τη 

συνδρομή των λογιστικών και φορολογικών μου γνώσεων, τουλάχιστον ένα χρόνο πιο πριν, 

προκειμένου να αποκαλυφθούν οι ατασθαλίες της τότε Διοίκησης , διαβεβαιώνοντάς με 



παράλληλα ότι θα συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο Σύλλογο μόλις  

αναληφθεί η Διοίκηση του απ΄ αυτούς. Με την ανάληψη της Διοίκησης από την παράταξη 

τους η διαβεβαίωση αυτή υλοποιήθηκε και μου ανατέθηκε η λογιστική υποστήριξη του 

Συλλόγου, μου δόθηκαν δε οι αναγκαίοι κωδικοί για την εκτέλεση όλων των 

φορολογικών εργασιών του Συλλόγου. Με την ανάδειξη του κ. Χρυσικού στην προεδρία 

του Συλλόγου και της κας Φιλιπποπούλου στη θέση του Ταμία, ήταν το πλέον φυσικό να 

έχω μαζί τους μεγαλύτερη συνεργασία  από οποιονδήποτε άλλον αφού ο κ. Χρυσικός ήταν 

ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συλλόγου απέναντι σε όλες τις αρχές , και η κ. Φιλιπποπούλου η  

διαχειρίστρια των οικονομικών του. Φυσικό και  επόμενο ήταν να συζητηθεί με αυτούς, ως 

πλέον αρμόδιους, το θέμα της συνεργασίας μας και της  αμοιβής μου. Μου ζήτησαν να 

συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, που όπως ξέρετε είχε ξεκινήσει επί προεδρίας του κ. 

Βλαγκούλη. Κατ αρχή οριοθετήθηκε ποια θα ήταν η εργασία που ήθελε η Διοίκηση να 

κάνω. Μου ζήτησαν να ελέγξω όλο το 2013 μήνα - μήνα  και να τακτοποιήσω όλες τις 

φορολογικές, εργατικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες που είχε ο Σύλλογος, να 

υποβάλλω όλες τις δηλώσεις που έπρεπε να είχαν υποβληθεί εντός του έτους 2013, 

ακόμα και εκπρόθεσμα, προκειμένου να μην υπάρχουν καθόλου εκκρεμότητες, και να 

συνεχίσω την λογιστική υποστήριξη του Συλλόγου για όλο το 2014 και την διεκπεραίωση 

όλων των τακτικών φορολογικών υποχρεώσεων του Συλλόγου. 

 Από τον αρχικό έλεγχο που διενήργησα προέκυψε ότι δεν είχαν διεκπεραιωθεί οι 

τακτικές φορολογικές εργασίες ολόκληρου του 2013, οι οποίες έπρεπε πλέον να 

πραγματοποιηθούν από εμένα.   

  Όταν συζητήσαμε το θέμα της αμοιβής μου, μου ζητήθηκε από τον τότε Πρόεδρο και 

την τότε Ταμία του Συλλόγου να χρεώσω τον Σύλλογο με τις συνηθισμένες τιμές της 

αγοράς - οι οποίες, όπως είναι γνωστό κυμαίνονται από 200 έως 250 € πλέον ΦΠΑ για τη 

διεκπεραίωση των φορολογικών εργασιών κάθε μήνα - ή και ακόμα χαμηλότερες. 

Συμφώνησα και τους υποσχέθηκα ότι θα εργαστώ εντατικά προκειμένου να 

τακτοποιηθούν τα λογιστικά και εργατικά θέματα του Συλλόγου και θα περιορίσω τις 

αμοιβές μου στις τιμές της αγοράς και αν είναι δυνατόν και σε επίπεδο χαμηλότερο από 

αυτό που ακολουθείται στην αγορά για εργασίες τέτοιου είδους και φύσης. Δεδομένου 

όμως ότι δεν ήταν τότε γνωστές επακριβώς οι εργασίες που θα εκτελούσα, ούτε τα 

προβλήματα που θα είχα να αντιμετωπίσω συμφωνήσαμε ότι θα λάβω την αμοιβή μου με 

την ολοκλήρωση των εργασιών του έτους 2013  και στο τέλος του χρόνου την 31/12/2014 

θα εκδώσω το σχετικό τιμολόγιο. Η εντατική απασχόλησή μου με την τακτοποίηση των 

πολλών και σοβαρών εκκρεμοτήτων του Συλλόγου αλλά και η ως άνω συμφωνία για την 

αμοιβή μου ήταν γνωστή στη Διοίκηση του Συλλόγου και ασφαλώς στον τότε Γενικό 

γραμματέα του και νυν Πρόεδρό του.   

Με αυτή τη συμφωνία, η οποία δεν προέβλεπε ασφαλώς συγκεκριμένο εκ των προτέρων 

καθορισμένο ποσό αλλά τη βάση υπολογισμού των αμοιβών μου, η οποία μάλιστα θα ήταν, 

μετά από αίτημα του τότε Προέδρου και της τότε Ταμία του Συλλόγου, ιδιαίτερα χαμηλή, 

ώστε να τακτοποιηθούν όλες οι σοβαρές λογιστικές εκκρεμότητες του Συλλόγου άμεσα, 

υπεύθυνα και με χαμηλό κόστος για το Σύλλογο, με την ολοκλήρωση των εργασιών του 

2013 υπολόγισα και την αμοιβή μου. Με βάση την κατώτερη αντίστοιχη τιμή της αγοράς, 

των 200 € προ ΦΠΑ για τις λογιστικές εργασίες κάθε μήνα  θα έπρεπε να λάβω το ποσό των 



(200 Χ 12 μήνες του 2013 = ) 2.400 €  και (200 Χ 12 μήνες του 2014 ως το Δεκέμβριο = ) 

2.400 €  και συνολικά 4.800 € συν ΦΠΑ. Στα πλαίσια όμως της δέσμευσής μου να 

επιβαρυνθεί ο Σύλλογος με την μικρότερη δυνατή δαπάνη προχώρησα σε μείωση της 

παραπάνω αμοιβής στα 3.750 € συν ΦΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί σε κατά μήνα εργασιών 

αμοιβή ύψους 156,25 €.  

Το ποσό της αμοιβής μου, η οποία προέκυψε με βάση την προφορική συμφωνία μου με 

τον τότε Πρόεδρο και την τότε Ταμία του Συλλόγου για τη χαμηλότερη δυνατή αμοιβή 

μου, και σας το γνωστοποίησα με την επιστολή μου της 24/11/ 2014, χωρίς εσείς να 

εκφράσετε καμία διαφωνία ή αντίρρηση. Προχώρησα λοιπόν στη συνέχεια στην έκδοση του 

σχετικού τιμολογίου μου, όπως είχα υποχρέωση.  Αυτήν είναι η πραγματικότητα. Όλα τα 

υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.  

Απαντήσεις στην ανάρτηση σας της 26/1/2015   (syntaxilte.gr)                                     

Η ανακοίνωση που δημοσιεύσατε,  στην ιστοσελίδα σας την 26/1/2015,   με τον τίτλο 

«ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (4.612,00) ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ» είναι, το λιγότερο, προσβλητική, υποκριτική, και παραπλανητική και 

προφανώς εξυπηρετεί αποκλειστικά δικές σας σκοπιμότητες και όχι την αλήθεια. Και αυτό 

γιατί :   

πρώτον  στο ποσό  σκοπίμως συμπεριλαμβάνετε και τον ΦΠΑ ποσού € 862,50  

δεύτερον δεν αναφέρετε πουθενά  το διάστημα και τις εργασίες που αφορά αυτή η αμοιβή,   

με αποκορύφωμα τον εντελώς παραπλανητικό υπολογισμό ότι αντιστοιχεί σε € 575,00 το 

μήνα!!!! .  

και τρίτον  αποκρύπτετε σκόπιμα ότι στην πραγματικότητα η αμοιβή μου αυτή είναι 

χαμηλότερη ακόμα κι από αυτήν που συμφωνήσατε με τον νέο λογιστή σας – ποσού 200 € 

για τις λογιστικές εργασίες κάθε μήνα – αφού αντιστοιχεί σε 156,25 € μηνιαία χωρίς το 

ΦΠΑ και σε ακριβώς 192,19 € μηνιαία μαζί με τον ΦΠΑ !!!! 

Αποκρύπτετε επίσης ότι με την πρόσφατη απόφασή σας εκτιμήσατε το ύψος της μηνιαίας 

αμοιβής μου στα 230 €, θεωρώντας το προφανώς εύλογο. Ξεχάσατε όμως για πόσους 

μήνες εργάστηκα και πόσων μηνών τις φορολογικές υποχρεώσεις και εργασίες 

διεκπεραίωσα……. 

΄Αξιος ο μισθός σας. Το εάν είμαι, ο συνεργάτης που επέλεξαν ο τότε Πρόεδρος και η τότε 

ταμίας του Συλλόγου εν αγνοία των μελών του Προεδρείου, σας απαντήθηκε πιο πάνω 

ξεκάθαρα. ΄Ολοι κ. Κολλάτο γνωρίζουν  ότι ήμουν συνεργάτης όλων σας και δυστυχώς για 

εσάς γνωριζόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά αφού ο καθένας έχει την ιστορία του... Και 

βεβαίως σκοπίμως αποσιωπάτε  το γεγονός ότι  η συνεργασία μου με το σύλλογο ξεκίνησε 

όταν πρόεδρος του  ήταν ο κος Βλαγκούλης και όχι ο κ. Χρυσικός. Τώρα αν η αμοιβή μου 

είναι μεγάλη ή μικρή πάλι μπορεί ο καθένας  να το κρίνει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι τα  

156,25 € το μήνα δεν είναι «το υπερβολικό ποσό» αφού είναι πολύ λιγότερα από τα € 

200 (καθαρά; πλέον ΦΠΑ;) που πανηγυρίζετε ότι συμφωνήσατε να πληρώνετε.  Και τέλος 

στο ερώτημα σας  γιατί ο τότε πρόεδρος κ. Χρυσικός δεν έφερε την συνεργασία μας προς 

έγκριση στο Διοικητικό σας Συμβούλιο, η απάντηση είναι πολύ απλή . Δεν πρόλαβε γιατί 



παραιτήθηκε.  Αυτή είναι η μόνη πραγματική αλήθεια, που τη γνωρίζετε όλοι αλλά την 

κρύβετε σκόπιμα.  

Σε ό,τι τέλος αφορά τον όγκο των εργασιών που διεκπεραίωσα και τους μήνες για τους 

οποίους εκτέλεσα όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες από τη φορολογική νομοθεσία 

πράξεις, για τους οποίους πρέπει να αμειφθώ θα σας παραπέμψω στην από 31.12.2014 

επιστολή μου.   

Αυτά είναι η απάντηση μου στα όσα ψευδώς και  συκοφαντικώς αναφέρετε στην επιστολή 

σας προς εμένα αλλά και στην ανάρτηση στην Ιστοσελίδα σας. 

Συνημμένα σας επιστρέφω το  τιμολόγιο μου  Νο 51/31.12.14 για εξόφληση του.             

Σας ενημερώνω δε ότι σε περίπτωση μη παραλαβής  του θα το καταθέσω στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Τέλος σας καλώ να  αναρτήσετε την παρούσα επιστολή μου για την αποκατάσταση της 

αλήθειας στην ίδια θέση, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την 

σωστή ενημέρωση και όχι για τα επικοινωνιακά σας παιγνίδια. Γι αυτό και επιφυλάσσομαι 

να καταθέσω και μήνυση εναντίον σας για προσβολή της προσωπικότητας μου από το 

ψευδές συκοφαντικό και ανυπόστατο δημοσίευμα σας.  

 

Θωμάς Γεωργίου 

Λογιστής 

Λυκοβρύσεως 24 

Λυκόβρυση 


