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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

Αλεξόπουλος Σπυρίδων    Αποστολέλλης Νικόλαος 

Βρεττάκος Θεόδωρος    Βασιλάτου Ιωάννα 

Γιανναράς Σταύρος     Δανέζης Κωνσταντίνος 

Δανιήλ Πέτρος     Δρομπόνης Βασίλειος 

Εξαρχος Ηλίας     Κανακάκης Βασίλειος 

Κατεβαίνης Χρήστος     Κωνσταντόπουλος Γεώργιος 

Λιόση Αντιγόνη     Λυγερός Γεώργιος 

Μανωλάκος Σωτήριος    Μήλιος Τρύφων 

Μιχαλάκης Γεράσιμος    Μιχάλαρος Ανδριανός 

Μιχοπούλου - Σούχλα Μαρία   Μόφορης Γρηγόριος 

Μπελέκας Ανδρέας     Μπούτση - Χαραλαμπίδου Αθηνά 

Νικολακάκης Ελευθέριος    Παπαηλίας Χρήστος 

Παπαθανασίου Γεώργιος    Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος 

Σιγάλας Γεώργιος     Σπανού Μαρία 

Σωτηρίου Γεώργιος     Τριποδάκης Κωνσταντίνος 

Τσιριγώτης Πέτρος     Τσιτούρας Γεώργιος 

Χρυσικόπουλος Γεώργιος    Ψαρράς Μιχαήλ 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Αρβανιτάκης Παντελής    Αντύπας Ζαν - Τζεμίλ 

Θεοδωρέλλης Δημήτριος    Καζάκος Λάμπρος 

Καστάνης Ιωάννης     Κορφιάτης Δημήτριος 

Κουζούλογλου Αλέξανδρος    Λειβάδης Σπύρος 

Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος   Ματθιουδάκης Θεόδωρος 

Μερτζάνη Κυριακή     Μουστάκας Δημήτριος 

Μπαλκάμος Γεώργιος    Μπεθάνης Νικόλαος 

Μπισταράκης Σπυρίδων    Νάστου Δήμητρα 
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Οικονόμου Ιερόθεος     Παπαδάκης Μιχαήλ 

Παπαδόπουλος Νικόλαος    Πλατής - Αθανασίου Αγγελής 

Πούλος Ζαχαρίας     Ρούσση Ευαγγελία 

Σαμανίδου Γκαλίνα     Σκούφος Θεόφιλος 

Σοφός Κωνσταντίνος    Φαράσαλης Γεώργιος 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΕΠ 

 

Γιάγκας Μιχάλης     Παπαδάκη Ευγενία 

Τσόλα Ευθυμία     Κουλουρά Μαρία 

Δημητροπούλου Ελένη    Καλόπλαστος Δημήτρης 

Γκλεζάκου Αννα     Μουζακίτης Λεωνίδας 

Λεκάκου Αθανασία     Σφυράκη Καλλιόπη 

Γεωργίου Φίλιππος     Σαρρή Ελένη 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΕΠ 

 

Χαλόφτης Γεώργιος     Κυριακίδης Μιχάλης 

Παρισιάδης Δημήτριος 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, σας ευχόμαστε καλή 

χρονιά, μια χρονιά δημιουργική, πρώτα απ' όλα υγεία και μετά μια χρονιά που να 

φέρει μια ανατροπή, να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις μας, να ξαναέρθει το 

αίσθημα της χαράς, το αίσθημα της δημιουργίας ξανά στα χείλη μας. Πιστεύω 

εμείς ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, ως Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου του Πειραιά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι μπορούμε με 

στόχο να δώσουμε κι εμείς ένα αισιόδοξο μήνυμα σ' αυτό τον άμοιρο, τον 

φουκαρά τον βιοτέχνη που αντιμετωπίζει τόσα και τόσα.  

 Θα κόψουμε την πίτα μας αλλά περιμένουμε τον ιερέα να έρθει, θα 

συνεχίσουμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ευχαριστούμε και τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Πειραιά τον κ. Μπενέτο που είναι σήμερα μαζί μας.  

 Πήραμε μια απόφαση σαν Διοικητική Επιτροπή μέσα στην επόμενη 

εβδομάδα θα κάνουμε μια συνέντευξη τύπου πλέον έξω από τα δόντια, να 

διαμαρτυρηθούμε πάρα πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό το άνισο πλέον φορολογικό 

σύστημα, αυτό που πάνε να περάσουν με τα τιμολόγια, δηλαδή μια μικρομεσαία 

επιχείρηση, μια μικρή επιχείρηση πρέπει δυστυχώς να έχει λογιστή στην 

επιχείρησή της σήμερα για να λειτουργεί. Προσπαθούν να περάσουν ένα τέτοιο 

σύστημα - ακριβώς, και ένα άτομο για τις τράπεζες. Δηλαδή πάνω από 500 ευρώ 

πρέπει να τρέχουμε στις τράπεζες, πρέπει να πληρώνονται αυθημερόν, πρέπει 

να παρακολουθούμε τα τιμολόγια, πρέπει να παρακολουθούμε τα δελτία 

αποστολής. Ενα τιμολόγιο άμα ξεχάσεις να περάσεις, κάτι να σου ξεφύγει από 

μία συγκεντρωτική 2.500 ευρώ πρόστιμο. Πλέον ξεφεύγουμε, το μόνο που τους 

απασχολεί είναι ένα πρόστιμο και τίποτε άλλο. Σκέφτονται πώς θα βάλουν 

πρόστιμα. Πώς θα βρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές τις λίγες που 

έμειναν, αυτές που πραγματικά αγωνιούν να παραμείνουν και να επιζήσουν, 

αυτές πώς θα τις αφανίσουν κι αυτές. 
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 Εμείς θα κάνουμε μια συνέντευξη τύπου, θέλω να είσαστε κοντά, θα σας 

ενημερώσουμε και την ημερομηνία που θα γίνει, θα τα πούμε έξω από τα 

δόντια, να αναλάβουν κι αυτοί κάπου τις ευθύνες τους. Εμείς δεν μπορούμε 

αυτή τη στιγμή να απολογούμαστε συνέχεια προς τα μέλη μας και προς την 

κοινωνία και να τους πούμε τι. Κάθε μέρα, έγγραφα φεύγουν καθημερινά από το 

Επιμελητήριο. Διαμαρτυρίες καθημερινά. Δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να 

κάνουμε άλλο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ... Πήραν μέτρα, ο κόσμος 

παράτησε τα αυτοκίνητά του, κατέθεσε πινακίδες, πήραμε μέτρα, σταματήσαμε 

να καίμε πετρέλαιο, βάλαμε ξύλα, βάλαμε όλα αυτά. Για ποιο λόγο; Τι έσοδα 

έχει το  Δημόσιο; Τίποτα δεν έχει έσοδα. Αποτυχία πλήρη όλων αυτών των 

μέτρων. Δεν ξέρω πώς τα σκέφτονται ή ποιος είναι ο στόχος τους. 'Η κακώς 

πληροφορούν την Ευρώπη ότι εδώ υπάρχει ένα άλλο κλίμα. Εμείς προσπαθούμε 

να τους ενημερώσουμε, στέλνουμε συνέχεια έγγραφα, στέλνουμε παντού. Δεν 

γίνεται άλλο όμως. Θέλουμε τη συμπαράστασή σας, θέλουμε να είστε δίπλα στη 

συνέντευξη τύπου που θα κάνουμε και πραγματικά να μιλήσετε γιατί εκφράζετε 

κλάδους, εκφράζετε χώρους και να τα πείτε κι εσείς έξω από τα δόντια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, έχουμε αργήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσπαθούσαμε κι εμείς να πάμε συλλογικά. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτά που λέτε τώρα έπρεπε να τα λέγατε πριν ένα χρόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, προσπαθούσαμε συλλογικά μέσω Κεντρικής Ενωσης 

Επιμελητηρίων, προσπαθούσαμε μέσω ΓΣΕΒΕΕ, προσπαθούσαμε μέσω ΕΣΕΕ 

αυτά να περάσουν θεσμικά. Δυστυχώς, βλέπουμε κι εμείς κάποιες μη 

αντιδράσεις και αντιδρούμε τώρα πλέον μόνοι μας. Δεν είναι όμως σωστό μόνοι 

μας. Επρεπε όμως - δυναμικά ένα Επιμελητήριο μόνο του δεν μπορεί να το 

κάνει. Η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων μπορούσε να το κάνει πιο δυναμικά. 

Εμείς πάντως ξεκινάμε το κάνουμε, είναι μια πρόταση και του Αντιπροέδρου 

σήμερα του κ. Μπελέκα που το έβαλε κι αυτός, ήρθε απελπισμένος εδώ και 
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ωρυόμενος σήμερα και όλης της Διοικητικής και όλων εσάς που ακούμε 

καθημερινά. 

 Θέλουμε να ξεκινήσουμε και να σας πούμε, να ξεκινήσουμε μάλλον την 

ενημέρωση περιμένοντας και τον κ. Στέφανο Κομνηνό, τον Γενικό Γραμματέα 

του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά θέλουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με τον 

κ. Χαλόφτη να κάνει μια ενημέρωση γιατί ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που αφορά 

τον αγροτικό τομέα. 

 Ο αγροτικός τομέας είναι το μέλλον που έχει η χώρα μας πλέον. Η 

μεταποίηση των προϊόντων, εμείς έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις μέλη που 

έχουν μεταποίηση σε όλη την περιφέρεια την επιμελητηριακή, ελαιοτριβεία, 

οινοποιεία, πάρα πολλές μονάδες που επεξεργάζονται τρόφιμα, και θα κάνει μια 

ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα κάνουμε και κάποιες δράσεις 

μετά εμείς στην Περιφέρεια, θα πάμε στον Πόρο το επόμενο δεκαήμερο, θα 

πάμε στην Τροιζήνα, είναι στη Δυτική Αττική, θα ξεκινήσουμε Λαύριο, Κύθηρα. 

Θα πρέπει να ενημερώσουμε όλα τα μέλη μας για να μπουν σ' αυτή τη λογική 

της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. Και ο στόχος μας ως Επιμελητήριο 

και το λέμε τόσο καιρό και το φωνάζουμε, δεν πρέπει να ξαναπουληθεί ούτε ένα 

κιλό προϊόν ελληνικό χύμα. Πρέπει να έχει τυποποίηση, να έχει συσκευασία, να 

έχει ονοματεπώνυμο και να έχει την ιστορία του.  

 Πήγαμε πριν έξι μήνες στο Υπουργείο Πολιτισμού στη Μενδώνη πάνω σ' 

αυτό το βήμα, δηλαδή είχαμε πάει στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου 

Πολιτισμού και της είχαμε θέσει ότι το λάδι το ελληνικό ή το μέλι το ελληνικό 

δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει η Τυνησία, που έχει η Ισπανία.  

 Ελάτε, Πρόεδρε, ελάτε μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

 Δεν έχει καμία σχέση. Το δικό μας λάδι έχει μια ιστορία, έχει μια 

προϊστορία. Πρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού να εμπλακεί πιο δυναμικά. Να 

τυπώσει βιβλιαράκια και να βγάλουμε τα δικά μας μέλη που είναι μεταποιητές, 
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που φτιάχνουν τα είδη λαϊκής τέχνης να φτιάξουν αμφορείς πιστά αντίγραφα 

που θα δώσει τις προδιαγραφές το Υπουργείο Πολιτισμού και εκεί να μπαίνουν 

τα προϊόντα μας, να έχει μια υπεραξία. Δεν μπορεί να φεύγει 2 ευρώ το κιλό το 

λάδι το ελληνικό. Πρέπει να φύγει 30. Πρέπει να είναι σε είδη δώρου. Πρέπει να 

είναι σε 500 ml. Πρέπει να είναι σε αμφορέα, πρέπει να είναι σε συσκευασία που 

φτιάχνει ο Ελληνας ξυλουργός, να έχει το άχυρο, να είναι όπως ήταν παλιά, 

γιατί δεν μπορεί αυτή εδώ η χώρα να συνεχίζει πάλι και να μην εκμεταλλεύεται 

αυτό που έρχεται, που ήρθαν 17 εκατομμύρια κόσμος φέτος για την θάλασσα, 

για τον ήλιο, για την ιστορία μας. Πρέπει να εκμεταλλευθούμε την ιστορία μας.  

 Σε μία έκθεση μελιού που έγινε, ήταν εδώ και ο κ. Μπενέτος, ήμασταν 

μαζί με τον κ. Μπενέτο, είπε κάποιος από τη Ρόδο ότι από τα τόσα εκατομμύρια 

πιάτα που σερβιρίστηκαν στη Ρόδο μόνο το 3% ήταν ελληνικών προϊόντων και 

είπε το περίφημο ότι ο τουρίστας έρχεται με το φαγητό του γιατί τα μοσχάρια 

που τρώει είναι από τη Γαλλία, τα χοιρινά είναι από την Ολλανδία, τα τυριά είναι 

από τη Δανία. Τελικά εμείς τι παράγουμε;  Τίποτα.  

 Είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να το εκμεταλλευθούμε και να μπούμε 

στη διαδικασία της μεταποίησης. Χάθηκαν χρόνια, χάθηκαν ευκαιρίες, 

τουλάχιστον να ξεκινήσουμε πάλι. Εμείς ως Επιμελητήριο θα είμαστε δίπλα και 

στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση. Μεταποίηση είναι ο ρόλος μας. 

Αλλά ο πρωτογενής τομέας, το λέμε, ότι κακώς οι αγρότες δεν ανήκουν στα 

Επιμελητήρια. Εβαλα ένα θέμα κ. Διευθυντά να το θέσουμε και να κάνουμε ένα 

έγγραφο προς τα πάνω ότι ο αγροτικός τομέας σήμερα δεν είναι ο αγρότης ο 

παλιός, είναι ο αγρότης ο επιχειρηματίας. Πρέπει να μπει στα Επιμελητήρια. Είναι 

όπως είναι στην Ιταλία. Η Ιταλία είναι βιομηχανικά, βιοτεχνικά, επαγγελματικά, 

είναι και αγροτικά επιμελητήρια. Ετσι έλεγε, στην Μπολόνια που πήγαμε έλεγε 

Βιοτεχνικό, Βιομηχανικό, Εμπορικό, Αγροτικό Επιμελητήριο Μπολόνιας. Δηλαδή 
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ο αγρότης σήμερα πρέπει να μπει, είναι πρωτογενής τομέας, πρέπει να 

συνεργαστεί μέσα εδώ με τον μεταποιητή, να συνεργαστεί με τον έμπορο. 

 Πιστεύω ότι τα Επιμελητήριά μας είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και το 

δικό μας και το Επαγγελματικό έχουμε δουλέψει μεθοδικά και θα δουλέψουμε 

πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε την πιστοποίηση και την τυποποίηση στα 

αγροτικά προϊόντα. Εμείς, όπως το ξέρετε, το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά έχουμε κάνει μια προσπάθεια, έχουμε πάρει 

αποφάσεις, έχουμε εγκρίνει να μπούμε στη διαδικασία της τυποποίησης και της 

πιστοποίησης και εργασιών και προϊόντων. Ξεκινάμε πλέον με υπηρεσίες, 

αργότερα θα μπούμε στα προϊόντα. Θέλουμε να πιστοποιήσουμε, να 

βοηθήσουμε τον Ελληνα παραγωγό, τον Ελληνα Βιοτέχνη να πουλήσουμε τα 

προϊόντα μας.  

 Ξεκινώντας με τον κ. Χαλόφτη, καταρχήν το 1ο θέμα. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών της 20.11.2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε; Ομόφωνα επικυρώνονται τα πρακτικά της 20-11-

2013. 
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Προκήρυξη προγραμμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

α. Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" 

Αξονας 1: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνστικότητας της 

γεωργίας, της δασοκομίας, και του αγροδιατροφικού 

τομέα. 

β. Τίτλος: 3η Πρόσκληση Μέτρου 123Α 

Αξονας 1: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα. 

Μέτρο 123: Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών 

προϊοντων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Χαλόφτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα και χρόνια πολλά και καλή χρονιά.  

 Είμαι εδώ να σας ενημερώσω για τρία προγράμματα τα οποία έχουν 

προκηρυχθεί.  

 Το πρώτο είναι για τους νέους αγρότες, θα δεχθεί αιτήσεις από το Μάρτη 

και μετά, αφορά νέους και νέες από 18 έως 40 ετών που τους δίνει τη 

δυνατότητα να μπουν είτε σε μικτές κατηγορίες αγροτών, όπως καλλιέργεια 

βοτάνων και μελισσοκόμοι, ή να γίνουν κτηνοτρόφοι ή να γίνουν καθαρά 

γεωργοί. Τα κίνητρα είναι καθαρά για να δώσουν στους νέους και τις νέες που 

θέλουν να ασχοληθούν με αυτό τον κλάδο να τους δώσουν κίνητρα τόσο για να 
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κάνουν ποιοτική παραγωγή και τους θέτουν ένα επιχειρηματικό πλάνο 

πενταετίας δεσμευτικό για στόχους που θα επιτεύξουν. 

 Εχει λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα και παλαιότερα και μάλιστα με 

μεγάλη επιτυχία. Τα τελευταία 5 χρόνια όσες φορές έχει προκηρυχθεί, 

συγκεκριμένα άλλες δύο, έχει απορροφηθεί πλήρως. Είναι ένα καλό κίνητρο για 

τους νέους και τις νέες, επαναλαμβάνω όμως από 18 έως και 40 ετών. Οι 

αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το Μάρτη μέχρι και τον Απρίλη. 

 Αλλο ένα πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί, το οποίο δυστυχώς είναι από 

τα υπολείμματα του ΕΣΠΑ, δεν είναι της 4ης προγραμματικής περιόδου, είναι 

από τα υπολείμματα του προηγούμενου, είναι το μέτρο καθαρά για τον 

εκσυγχρονισμό και ποιοτικό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα. 

Μιλάμε λοιπόν για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αν θέλουν να 

βελτιώσουν τόσο την ποιότητά τους, την τυποποίησή τους, τη συσκευασία 

τους, για να γίνουν ανταγωνιστικοί. 

 Για να είμαι ειλικρινής το πρόγραμμα αυτό λειτουργούσε εδώ και 15 

χρόνια στην Ελλάδα. Πλέον έχει δεσμευθεί το Υπουργείο να έχει ταχύτερους 

ρυθμούς απορρόφησης γιατί είναι από τα Υπουργεία τα οποία υστερεί στο 

βαθμό απορροφητικότητας κονδυλίων. 

 Το μειονέκτημα σ' αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δέχεται από 30/12 

αιτήσεις έχει έναν προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων, το οποίο πάει με σειρά 

προτεραιότητας. Δηλαδή, κάθε υποψήφιος υποβάλλει αίτημα, αξιολογείται, 

εγκρίνεται και μειώνεται ο "κουμπαράς" του αποθέματος το οποίο έχει διατεθεί. 

Είναι η πρώτη φορά που θα λειτουργήσει έτσι, γιατί δεσμευτικός όρος της 

χώρας μας είναι για το ΕΣΠΑ να απορροφήσει τα κονδύλια μέχρι και 15/6/15. 

Οπως καταλαβαίνετε λοιπόν όταν κάνουμε ένα αίτημα, 3-4 μήνες αξιολόγηση, 

είναι στενά τα περιθώρια. 
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 Ενα τρίτο πρόγραμμα το οποίο έχει προκηρυχθεί είναι για την 

επιχειρηματικότητα νέων και καινοτομία που αφορά ανέργους. Εδώ ο 

προϋπολογισμός είναι 20 εκατομμύρια, καθαρά επιδοτεί νέους, προϋπολογιστικά 

είναι για 2.000 άτομα, τα οποία θα τους δώσει έμφαση να κινηθούν 

"καινοτομικά" σε νέες δραστηριότητες, είτε αυτό αφορά μεταποίηση, εμπορία 

είτε υπηρεσίες. Δεν σας κρύβω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτεί καθαρά 

λειτουργικές δαπάνες. Δηλαδή ένας νέος να κάνει μια έναρξη, το κόστος του 

λογιστή, το κόστος του ενοικίου, της ΔΕΗ, τα λειτουργικά του έξοδα, το ΤΕΒΕ. 

 Αυτά εν κατακλείδι είναι τα νέα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί. 

Είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου και φυσικά και στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΑΕΔ το τελευταίο. Για οποιαδήποτε 

ενημέρωση ή πληροφορία μπορείτε να κάνετε αίτημα εδώ και κάθε Πέμπτη 

βρίσκομαι από τις 10.00 μέχρι τη 1.00 για να σας αναλύσω κάθε ένα ξεχωριστά 

όποιο πρόβλημα ή αίτημα έχει υποψήφιος ενδιαφερόμενος.  

 Σας ευχαριστώ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να κάνω μια ερώτηση. Πρέπει να είναι κάρτα ανεργίας;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Για ποιο αναφέρεστε απ' όλα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για το τελευταίο. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Ναι, ναι. Καθαρά για ανέργους.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πόσο καιρό δηλαδή; Ενα μήνα, δύο μήνες;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Οχι, θα είναι ανοιχτό μέχρι απορρόφησης κονδυλίων. Οι 

αιτήσεις... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οχι, πόσο διάστημα να είναι άνεργος.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Να έχει ανεργία το τελευταίο από δύο μήνες και πίσω. Αλλη 

ερώτηση;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ που είμαι 62 χρονών μπορώ να γίνω αγρότης;  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Δεν μπαίνετε στους νέους αγρότες αλλά μπορείτε να γίνετε 

αγρότης εφόσον όμως θα έχετε δικαιώματα καλλιέργειας. Αρα, να έχετε 

εγγραφεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσέξτε, άλλο αγρότης, αν θέλετε να επιδοτηθείτε 

σαν αγρότης στην ηλικία αυτή δεν επιδοτείστε. Μπορείτε να επιδοτηθείτε σε 

νέες καλλιέργειες, κάτι άλλο είναι αυτό, ή αυτό τείνει να εκλείψει. Πλέον όλοι οι 

νέοι αγρότες κάνουν είτε ομάδες αγροτών και κινούνται σαν μικροί 

συνεταιρισμοί με σκοπό την τυποποίηση και την ποιότητα και κάνουν οι 

περισσότεροι εξαγωγές.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα τρία προγράμματα, εκ των οποίων τα 

δύο ήταν για αγροτική ανάπτυξη, απευθύνεστε στο Βιοτεχνικό Πειραιά. Εμείς 

δεν είμαστε αγρότες. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Ναι, αλλά έχουμε μέλη τα οποία κάνουν τυποποίηση. Το ένα είναι 

τυποποίηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ..Μήπως θα έπρεπε εδώ, επειδή έχετε τις γνώσεις εσείς, να 

διαμορφώναμε τι θα ήταν αυτό που εξυπηρετεί τους βιοτέχνες του Πειραιά, είτε 

νέοι είτε γέροι είτε μέσης ηλικίας. Δηλαδή, να περνάγαμε κάποιες προτάσεις στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης ότι εμείς θα θέλαμε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα να 

υλοποιήσετε το επόμενο εξάμηνο, το επόμενο διάστημα για να μπορούμε να 

ενταχθούμε. Δηλαδή, είμαστε Επιμελητήριο, είμαστε ένας φορέας που προτείνει 

προς την κυβέρνηση τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, 

δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα.. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Επειδή, μου επιτρέπετε, μου δώσατε το έναυσμα, σας ενημερώνω 

ότι έχει γίνει ήδη τέτοια ενέργεια. Εχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει αίτημα και για 

κονδύλι για την τοπική μας περιοχή, έχει γίνει συγκεκριμένο αίτημα για όλα τα 

επαγγέλματα, τις κατηγορίες εδώ του κλάδου, τα μέλη του Επιμελητηρίου και 

περιμένουμε την εγκριτική απόφαση. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

18 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Χατζηθεοδοσίου 

τον Γιάννη, είναι ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας 

που ήρθε σήμερα κοντά μας. Είναι καινούριος Πρόεδρος, ανέλαβε από την αρχή 

του έτους, να του πούμε καλή θητεία, συνεχίζουμε τη συνεργασία που είχαμε 

όπως πάντα και ελάτε μπροστά.  

 Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τον κ. Χαλόφτη. Κοντά μας είναι και ο κ. 

Χρήστος Πάλλης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι Πρόεδρος του ΕΟΤ. Θέσαμε 

πριν το πρόβλημα, είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι 

εδώ κοντά μας και θέσαμε και πριν για τον τουρισμό ότι πόσο πολύ μπορεί να 

απορροφήσει ο τουρισμός τα ελληνικά προϊόντα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε 

εξαγωγές. Μόνο αυτά τα 17 εκατομμύρια τουρίστες να έχουμε προϊόντα να 

τροφοδοτήσουμε αυτά που τρώνε, αυτά που πίνουν, δεν χρειάζεται καμία 

εξαγωγή να κάνει η χώρα. Τουλάχιστον να είμαστε αυτάρκεις σ' αυτά που 

καταναλώνουν εδώ και μπορούμε να το κάνουμε. Τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια 

έχουν τεράστια ευθύνη σ' αυτό για την επόμενη δεκαετία. Πρέπει σήμερα μαζί 

να σχεδιάσουμε, όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να φτάσουμε τουλάχιστον σε μία 

πενταετία να έχουμε το 90%, το 80% τα προϊόντα να παράγονται από τα 

ελληνικά χέρια και από ελληνικές επιχειρήσεις. 

 Πιστεύω με το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Τουρισμό και τον ΕΟΤ θα 

έχουμε μια άψογη συνεργασία. Θέλετε να πείτε δυο λόγια για το ελληνικό 

πρωινό; Μετά, ωραία.  

 Θα διακόψουμε τώρα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης να κόψουμε την 

πίτα μας. 

 Κοπή Πίτας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, να καλωσορίσουμε τον Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κ. Κομνηνό. Ελάτε κ. Κομνηνέ.  
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 Οποιος κερδίσει το φλουρί, έχουμε ένα δώρο, να προσέξετε μην το 

καταπιείτε, είναι πάρα πολύ καλό δώρο.  

 Θα θέλαμε τον κ. Κομνηνό να μας κάνει ένα χαιρετισμό. 

ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Δεν είναι για επισημότητες. Είναι τόσο δύσκολες οι στιγμές που 

ζούμε, ειλικρινά αυτές είναι λίγες ευχάριστες στιγμές σ' αυτό το δύσκολο 

περιβάλλον που μας μένουν να σκεφτούμε λίγα πιο θετικά πράγματα. Καλές 

δουλειές πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε, περισσότερο χρήμα στην αγορά γιατί 

έχει στερέψει και από 'κει και πέρα αυτό που θα προσπαθήσουμε και με τα 

Επιμελητήρια και μαζί σας και γι' αυτό το λόγο είμαστε και σήμερα μαζί σας, να 

βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο το έργο σας, τόσο 

με απλούστερες διαδικασίες, μειώνοντας κόστος στην λειτουργία σας, γι' αυτό 

το λόγο χρειάζονται και τα Επιμελητήρια να παραμείνουν και, Πρόεδρε, το '14 

ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια χρονιά που πραγματικά και οι Ευρωπαίοι 

συμπολίτες μας θα δώσουν ίσως και ένα μήνυμα στις ευρωεκλογές στις ηγεσίες 

τους, ώστε να αλλάξει συνολικά η πολιτική στην Ευρώπη σχετικά με το πού 

δίνουμε έμφαση. Αν δίνουμε έμφαση σε μία δημοσιονομική λιτότητα ή σε 

ανάπτυξη.  

 Αρα, αυτό να ευχηθώ και τίποτε άλλο και να έχετε τα καλύτερα σαν 

Επιμελητήριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας 

κιόλας. 

 Ολοκληρώθηκε η κοπή της πίτας και συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα. 
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ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό 

και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης επί του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να το δούμε γιατί από 'δω 

και πέρα οι δημόσιες συμβάσεις θα περνάνε μέσα από αυτή τη διαδικασία. 

ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Να ρωτήσω, πόσοι από σας έχετε ξαναδουλέψει με το Δημόσιο, 

έχετε πουλήσει προϊόντα στο Δημόσιο; Ενας, δύο. Αλλοι; Και κάποιοι άλλοι θα 

θέλατε, φαντάζομαι, να το κάνετε. Αυτό που θέλουμε να σας δείξουμε είναι το 

καινούριο περιβάλλον.  

 Ολοι έχουμε ταλαιπωρηθεί, εσείς περισσότερο απ' όλους, η Δημόσια 

Διοίκηση λιγότερο με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δημόσιες συμβάσεις 

στην Ελλάδα. Καθυστερήσεις, αδιαφάνεια και τελικά οι δουλειές μένουν για τους 

λίγους γνωστούς. Αυτό που θέλουμε, λοιπόν, να κάνουμε σήμερα είναι να σας 

δείξουμε πώς από 'δω και πέρα θα κάνετε τις δουλειές σας με το Δημόσιο, με 

έναν πεντακάθαρο τρόπο, με έναν εύκολο τρόπο, με λιγότερο κόστος και 

θέλουμε να πιστεύουμε και με μεγαλύτερη ταχύτητα.  

 Για να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά τους το Δημόσιο θέλει να 

αγοράσει το φθηνότερο δυνατό από εσάς, έτσι; Το Δημόσιο θέλει να αυξηθεί ο 

ανταγωνισμός ώστε να μειώσει τις δαπάνες του. Εσείς από την άλλη αυτό που 

θέλετε είναι όταν συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό να διασφαλίζετε ότι δεν θα 

κερδίζουν αυτό το διαγωνισμό εκείνοι που έχουν γνώση ή πληροφορίες από 

μέσα ή με κριτήρια που δεν είναι ξεκάθαρα και διαφανή. Αυτό λοιπόν θέλουμε 
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να πιστεύουμε ότι επιτυγχάνεται με το καινούριο σύστημα που θα σας δείξουμε. 

Να σας μιλήσω μόνο για το πολύ βασικό. Οτι από 1/1/14, δηλαδή εδώ και 13 

ημέρες η Κεντρική Διοίκηση της χώρας, δηλαδή τα Υπουργεία και οι μονάδες 

που εποπτεύονται από αυτά, όχι οι Δήμοι ακόμα και η Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση, αυτοί θα μπουν από 1/5/14, αγοράζουν πλέον μόνον μέσα από 

αυτό το σύστημα με διαγωνιστική διαδικασία. Αρα, όποιος θέλει από 'δω και 

πέρα να πουλήσει στο Δημόσιο μέσα από ένα διαγωνισμό για προϊόντα ή 

υπηρεσίες, πρέπει να μπει εδώ μέσα. Γι' αυτό θέλουμε λοιπόν να σας το 

δείξουμε. Θέλουμε οι πρώτοι που θα μπείτε να είστε, αν είναι δυνατόν, εσείς. 

Θέλουμε να είστε έτοιμοι, δεν είναι πολυσύνθετο, στοιχειώδεις γνώσεις 

υπολογιστών θέλει, για να είστε από την αρχή μέσα, έτσι;  

 Θα έχουμε συνεχή υποστήριξη μέσα από το  Επιμελητήριό σας, έχουμε 

συνεννοηθεί, εκπαιδεύουμε σε κάθε Επιμελητήριο δύο, τρία, τέσσερα άτομα τα 

οποία θα είναι μόνιμα στη διάθεσή σας για να σας το δείχνουν το σύστημα και 

για να σας πηγαίνουν χέρι χέρι πώς να το λειτουργήσετε. Παράλληλα και η 

Γενική Γραμματεία μπορεί και ο ανάδοχος του έργου είναι κι αυτοί στη διάθεσή 

σας. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και από πότε θα ισχύει; 

ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Από 1/1/2014 ισχύει. Δηλαδή θέλει ένα Υπουργείο να αγοράσει 

ένα αυτοκίνητο, θέλει να αγοράσει ένα έπιπλο πάνω από 60.000 ευρώ, έτσι; 

δηλαδή που να το κάνει με διαγωνισμό, θα πρέπει να το κάνει εδώ μέσα από 'δω 

και πέρα. Τελειώσανε όλα τα υπόλοιπα. Και τα νοσοκομεία. 1/4 τα νοσοκομεία. 

Για τα δημόσια έργα ο νόμος αυτή τη στιγμή προβλέπει ότι θα είναι από 

1/7/2014. Οχι τώρα για τα δημόσια έργα, έτσι; Αλλά και αυτά οσονούπω θα 

μπαίνουν. 
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 Θέλουμε λοιπόν να σας δείξουμε πώς θα το αξιοποιείτε αλλά και πώς θα 

αξιοποιείτε και κάτι άλλο που είναι βασικό μέρος αυτού του συστήματος. Ποιο 

είναι το μητρώο αυτών των δημοσίων συμβάσεων. Ως τώρα όποιος από σας 

θέλει να μάθει ποιος στην Ελλάδα θέλει να αγοράσει κάτι ή μια προκήρυξη, τι 

κάνει; 'Η πληρώνει κάποιος να του δίνουν αυτή την πληροφόρηση νόμιμα ή μη 

νόμιμα ή παίρνει τηλέφωνα ή περνάει ώρες ατελείωτες και με μεγάλο κόστος για 

να μαζεύει την πληροφορία. Ε, λοιπόν, εδώ και πέντε μήνες και δεν το έχουμε 

μάθει ακόμα όλοι, υπάρχει ένα σύστημα στη διάθεσή σας το οποίο δωρεάν σας 

δίνει κάθε αίτημα, όχι μόνο κάθε διαγωνισμό, κάθε αίτημα που θέλει 

οποιοσδήποτε φορέας του Δημοσίου πάνω από 1.000 ευρώ να αγοράσει είτε 

προϊόντα είτε υπηρεσίες είτε δημόσια έργα. Και αυτό μπορείτε εσείς να το 

ξέρετε πατώντας πέντε κουμπάκια σε έναν υπολογιστή και ζητώντας με έναν 

πολύ εύκολο τρόπο, θα σας τα δείξουμε στη συνέχεια, πληροφορίες και θα 

μάθετε για όλη την Ελλάδα τι υπάρχει, χωρίς κόστος. 

 Αυτά τα σημαντικά βήματα λοιπόν σήμερα θέλουμε να σας τα 

παρουσιάσουμε. Ο κ. Φραντζέσκος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος έργου του ΕΣΗΔ 

όπως ξεκίνησε να λέγεται αρχικά.  

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Γενικέ. Πραγματικά, αυτό που θέλω να 

επισημάνω από την αρχή είναι ότι θα σας δείξουμε κάποιο σύστημα το οποίο 

είναι σε λειτουργία και όχι μόνο σε λειτουργία, είναι και υποχρεωτικό πλέον για 

όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα για κάποια στοιχεία του, και για 

ορισμένους άλλους για κάποια άλλα. Θα σας τα δείξουμε αναλυτικά.  

 Είχαμε ετοιμάσει και μια παρουσίαση πριν μπούμε στο κυρίως μενού της 

βραδιάς, δηλαδή να μπούμε μέσα στο σύστημα, μια παρουσίαση με γενικές 

πληροφορίες αναφορικά με το χώρο των δημοσίων συμβάσεων και τι φέρνει 

αυτό το σύστημα σ' αυτό το χώρο. Είναι μια παρουσίαση που κρατάει μισή ώρα 
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αλλά θα την κάνω σε πέντε λεπτά, κ. Γενικέ, αν μου επιτρέπετε, προκειμένου να 

μπούμε στο...  

 Λοιπόν, όλα αυτά που θα σας δείξουμε είναι, μια απλή σύνδεση θέλει η 

επιχείρηση ή ο ενδιαφερόμενος, σύνδεση Ιντερνετ, προκειμένου να μπει στο 

www.promitheus.gov.gr. αυτό εδώ και θα σας δείξουμε μετά πώς θα το 

χρησιμοποιείτε και πώς θα εκμεταλλευόσαστε την πληροφορία που υπάρχει σ' 

αυτό.  

 Μιλάμε λοιπόν για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων όπου 

ερχόμαστε σε ένα νέο πλέον πλαίσιο το οποίο αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, 

αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ των 

άλλων το πλήρες κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων, όπου 

σας είπε όπως ο κ. Γενικός είναι καταχωρημένα πλέον, είναι υποχρέωση όλων 

των φορέων του Δημοσίου να καταχωρούν οτιδήποτε αφορά δημόσια σύμβαση 

προϋπολογισμού πάνω από 1.000 να καταχωρείται μέσα σ' αυτό το μητρώο και 

να μπορεί οποιοσδήποτε να βρει αυτή την πληροφορία. Δηλαδή τι 

καταχωρείται; Το αρχικό αίτημα που είπε ο κ. Γενικός, δηλαδή μια υπηρεσία 

ενός φορέα, ενός νοσοκομείου, ενός υπουργείου, ενός οργανισμού, μιλάμε για 

όλους τους φορείς του Δημόσιου τομέα, θέλει να αγοράσει κάτι το οποίο κάνει 

πάνω από 1.000 ευρώ. Πρέπει αυτό το αίτημα που ξεκινάει, το πρωτογενές 

αίτημα όπως λέμε, από την οποιαδήποτε υπηρεσία να καταχωρηθεί μέσα στο 

σύστημα.  

 Η έγκριση αυτού του αιτήματος από την προϊστάμενη αρχή, από τον 

Διοικητή του Οργανισμού, από τον Γενικό Γραμματέα, από τον Γενικό Διευθυντή 

είναι καταχωρημένη, η προκήρυξη του διαγωνισμού εφόσον υπάρξει 

διαγωνισμός και η διακήρυξή του είναι καταχωρημένη εδώ. Η σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τα πλήρη στοιχεία της, εδώ. Οι πληρωμές που θα γίνονται, εδώ.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

24 

 Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό ήδη λειτουργεί και είναι υποχρεωμένοι όλοι 

να τα καταχωρούν και θα σας δείξουμε πώς οι εποπτεύουσες αρχές ή οι 

άνθρωποι που εγκρίνουν τις πληρωμές, πώς εξασφαλίζουν τη διαδικασία, έχει 

γίνει και έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο με το 

υδατογράφημα που θα το δείτε στη συνέχεια, έτσι ώστε αν δεν υπάρχει αυτό 

στα έγγραφα της διαδικασίας, στο αίτημα, στην προκήρυξη, στην έγκριση, στη 

σύμβαση κ.λπ., είναι άκυρη η διαδικασία οπότε δεν πληρώνεται τίποτα. Αρα, 

εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο ότι ο οποιοσδήποτε θέλει να αγοράσει 

οτιδήποτε πρέπει να το βάλει εδώ, άρα είναι προσβάσιμο και σε οποιονδήποτε 

ενδιαφέρεται να συμμετέχει στη διαδικασία. 

 Εχουμε πέρα απ' αυτό από το Μητρώο που καταχωρούμε το οτιδήποτε 

είναι πάνω από 1.000 ευρώ, έχουμε και μία πλατφόρμα μέσω της οποίας 

κάνουμε τη διαγωνιστική διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο. Δηλαδή, αυτό που 

ξέραμε όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής που ήθελε να υποβάλει μια 

προσφορά σε έναν διαγωνισμό του Δημοσίου μάζευε χαρτιά, κουτιά κ.λπ. και τα 

πήγαινε σε έναν ενιαίο φάκελο κ.λπ., αυτά καταργούνται. Υπάρχει πλέον 

ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών.  

 Αυτό είναι το portal που θα μπούμε στη συνέχεια, δεν θα σας το δείξω 

εδώ, θα το δείξουμε με πραγματικά δεδομένα. Περιλαμβάνει όπως σας είπα το 

πληροφοριακό σύστημα και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων. Αυτό το σύστημα που θα ηλεκτρονικοποιείται η διαδικασία του 

διαγωνισμού καλύπτει από τον προγραμματισμό της προμήθειας μέχρι και την 

αποπληρωμή της σύμβασης. Δηλαδή, βοηθάει την αναθέτουσα αρχή να 

προγραμματίσει, να σχεδιάσει το διαγωνισμό, να κάνει ηλεκτρονική 

δημοσιοποίησή του, δηλαδή την προκήρυξη, να σταλεί στις εφημερίδες, στο 

ΦΕΚ, στην Ευρωπαϊκή Ενωση εφόσον είναι πάνω από ένα ορισμένο όριο, να 

υποβληθούν ηλεκτρονικά οι προσφορές από τους προμηθευτές, γι' αυτό λέμε 
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και ενδιαφέρει άμεσα και δεν είναι ότι θα υπάρχουν διαγωνισμοί που θα γίνονται 

και με χαρτί ή θα βγαίνει διακήρυξη και θα λέει ότι μπορείτε να υποβάλλετε την 

προσφορά σας έντυπα ή ηλεκτρονικά. Ο νόμος υποχρεώνει σταδιακά όλους 

τους φορείς για πάνω από 60.000 προϋπολογισμό διαγωνιστική διαδικασία να 

γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. 

 Αρα, οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν κάποια δημόσια σύμβαση, 

προμήθεια, υπηρεσία, έργο ή οτιδήποτε, πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά 

τους μέσα απ' αυτό το σήστημα. Αυτό τι σημαίνει. Καταρχήν ότι θα είναι πιο 

εύκολη η διαδικασία και άρα και αυτοί που δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα γιατί 

δυσκολευόντουσαν στο να φτιάξουν όλη αυτήν προσφορά κ.λπ., θα μπορέσουν 

να εκμεταλλευθούν αυτή τη δυνατότητα και εφόσον το μάθουν -και δεν είναι 

τίποτα, σήμερα είχαμε εκπαίδευση π.χ. 15 προμηθευτών που θα συμμετέχουν 

σε μια διαδικασία με υποβολή προσφοράς στις 20 του Γενάρη, γιατί όπως είπαμε 

το σύστημα είναι υπαρκτό και ήδη η Γενική Γραμματεία δεν μπορεί να βγάλει 

διαγωνισμούς και έχει βγάλει, θα σας τους δείξουμε, ηλεκτρονικούς 

διαγωνισμούς. Κι αυτοί λοιπόν που δεν συμμετείχαν θα έχουν τη δυνατότητα με 

εύκολο τρόπο πλέον μέσα από το σύστημα να υποβάλλουν την προσφορά τους. 

Κι εδώ είπαμε το ένα είναι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική διαδικασία και το 

άλλο είναι το αποθετήριο, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων όπου καταχωρούνται τα πάντα πάνω από 1.000 ευρώ. 

 Κάποια στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το τι έχει καταχωρηθεί, π.χ. 

τον τελευταίο μήνα, το Νοέμβριο, έχουμε τα στοιχεία του Νοεμβρίου, δεν 

βγάλαμε τα στοιχεία του Δεκέμβρη, βλέπετε ότι είναι χιλιάδες πλέον οι 

καταχωρήσει και οι αναρτήσεις από τους δημόσιους φορείς διότι σας λέω δεν 

γίνεται τίποτα πάνω από 1.000 ευρώ εάν δεν είναι καταχωρημένο εδώ. Μιλάμε 

για 11.500 αιτήματα μέσα σε ένα μήνα, 2.500 προκηρύξεις και αυτό που λέει ο 

κ. Γενικός πάντα κι έχει δίκιο και γι' αυτό πλέον με αυτό το σύστημα και η  
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Δημόσια Διοίκηση θα καταλάβει το τι κάνει πλέον, διότι σας πληροφορώ εγώ 

ασχολούμαι, δημόσιος υπάλληλος, ασχολούμαι 30 χρόνια στη Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων και πραγματικά δεν γνωρίζουμε 

σαν χώρα τι αγοράζουμε, σε τι τιμές τα αγοράζουμε, πού τα δίνουμε, ποιοι είναι 

οι προμηθευτές, η προέλευση των υλικών και όλα αυτά τα πράγματα. Με αυτό 

εδώ το σύστημα θα έχουμε τη δυνατότητα πατώντας ένα κουμπί να βρούμε ανά 

πάσα στιγμή πλέον ποιος υπέγραψε, τι υπέγραψε, με ποιον το υπέγραψε, πόσο 

κόστισε και πότε το πλήρωσε. 

ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Ουσιαστικά αυτός εδώ ο πίνακας ο οποίος είναι στο Διαδίκτυο, 

κάθε μήνα βγαίνει καινούριος στη διάθεσή μας, μας δείχνει ότι περίπου 11.000 

είναι τα αιτήματα αγοράς ή οι φορές που αγοράζουν είτε προϊόντα είτε 

υπηρεσίες είτε δημόσια έργα, έτσι; Μπορεί να είναι μια γέφυρα, ένας δρόμος. 

Αλλά προσέξτε, μόνο 2.000 από αυτά γίνονται με διαγωνισμό. Δηλαδή από τις 

11.000 αιτήματα μόνο οι 2.000 γίνονται με διαγωνισμό, όλα τα άλλα είναι 

απευθείας αναθέσεις. Μπορεί να είναι μικρά ποσά, μπορεί να ειναι άλλοι λόγοι 

αλλά αυτό δείχνει πόσα πολλά δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Και τι άλλο δείχνει; 

Δείχνει κάτι που δεν ξέραμε, πόσοι είναι οι φορείς που κάνουν δημόσιες 

συμβάσεις στην Ελλάδα. Και ποιοι είναι αυτοί. Εχουμε λοιπόν γύρω στους 1.800 

φορείς που αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, 1.800 

αναθέτουσες αρχές στην Ελλάδα και για να καταλάβετε μέσα σ' αυτούς τους 

1.800 ο στρατός που είναι ένας τεράστιος, μεγάλος πελάτης είναι ένας από τους 

1.800. Ενώ πίσω από τη μονάδα του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας υπάρχουν 

άλλες 1.200 περίπου οντότητες, στρατόπεδα, φυλάκια, πλοία. Τα πλοία είναι 

αναθέτουσες αρχές. Ενα πλοίο στο Αιγαίο του Πολεμικού Ναυτικού είναι από 

μόνο του μια αναθέτουσα αρχή.  

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ: Χιλιάδες καταχωρήσεις λοιπόν κάθε μήνα, οι οποίες είναι σας 

λέω διαθέσιμες και προσβάσιμες. 
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 Το σύστημα αυτό, πολύ γρήγορα γιατί είπαμε κ. Γενικέ να κρατήσουμε 

πέντε λεπτά αυτή την παρουσίαση για να μπούμε μέσα στο τέτοιο, το σύστημα 

όπως καταλαβαίνετε με την ηλεκτρονικοποίηση θα διαλειτουργήσει και με άλλα 

συστήματα του Δημοσίου τομέα. Ηδη διαλειτουργεί, π.χ. όταν σας ζητάμε ένα 

δικαιολογητικό, φορολογική ενημερότητα, αφού υπάρχει η φορολογική 

ενημερότητά σας στο Taxis, θα επικοινωνούν τα δύο συστήματα και θα φαίνεται 

αν είσαστε φορολογικά ενήμεροι και μέχρι πότε ή ασφαλιστική ενημερότητα. Θα 

διαλειτουργήσει με το ΓΕΜΗ, με τον ΟΑΕΕ, εκεί νομίζω είσαστε ασφαλισμένοι κι 

εσείς οι περισσότεροι, κατά πόσον υπάρχουν, έχετε εξοφλήσει τις οφειλές κ.λπ.. 

Με το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι η 

επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης όπου δημοσιεύονται όλες οι 

προκηρύξεις όλων των διαγωνισμών πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο. Και αυτό 

που θέλουμε να δείξουμε εδώ είναι ότι μέσα από το σύστημα προβλέπονται και 

η ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι ηλεκτρονικές πληρωμές. Εντάξει; 

 Υποχρεωτική όπως είπαμε η διενέργεια, δεν είναι ότι το αφήνουμε στην 

διακριτική ευχέρεια της κάθε αναθέτουσας αρχής ή των προμηθευτών, αν θέλεις 

βάλε έτσι την προσφορά σου ή αν θέλεις... Είναι υποχρεωτική η χρήση και αν 

δεν κάνετε την υποβολή της προσφοράς μέσα από αυτό το σύστημα δεν γίνεται 

αποδεκτή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Και οι ΔΕΚΟ; 

ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Αυτοί οι φορείς θα μπουν τελευταίοι. 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ: Στην ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών θα μπουν 

τελευταίοι αλλά στο Μητρώο όπου είναι καταχωρημένα τα πάντα πάνω από 

1.000 ευρώ - είναι όλοι πέρα από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους φορείς του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, κεντρική κυβέρνηση, γενική κυβέρνηση κ.λπ., είναι 

και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Ανώνυμες Εταιρείες, οι οποίες 
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χρηματοδοτούνται από 50%+1 από δημόσιους φορείς, από τον τακτικό 

προϋπολογισμό. Η ΔΕΗ μπορεί να μην είναι, κ. Γενικέ, αλλά... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το λέει αυτό γιατί εδώ υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, βιοτέχνες, οι 

οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συναλλάσσονται με αυτούς τους φορείς 

και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Εχουν γίνει μάρτυρες και 

έχουν πέσει θύματα των συμβάσεων και των τρόπων διενέργειας των 

διαγωνισμών αυτών των φορέων. Εχουμε εδώ πέρα συγκεκριμένες περιπτώσεις.  

ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι και εσείς και από τον 

επιμελητηριακό κόσμο να το ζητήσετε αυτό να διευρυνθεί το συντομότερο 

δυνατόν και στους φορείς αυτούς.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αμα αφήσετε τα Επιμελητήρια ανοιχτά.  

ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Εντάξει, άμα τα αφήσουμε. Προφανώς. Δηλαδή το σύστημα για 

να καταλάβετε φτιάχτηκε αρχικά μόνο για την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 

για το πρόγραμμα το λεγόμενο ΕΠΠ, το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. Αυτή 

τη στιγμή το σύστημα θα διατεθεί για το σύνολο. Αρα, εάν η ΔΕΗ το θελήσει 

μπορεί να μπει μέσα να πάρει κωδικούς και να το αξιοποιήσει. Είναι ανοιχτό για 

τον οποιονδήποτε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Η ΔΕΗ δεν θα θελήσει. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν θα θελήσει η ΔΕΗ, καλά λέει.  

ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Ωραία, κατανοητό. 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ: Κοιτάξτε, υπάρχουν και ορισμένα πλαίσια, γιατί αν η ΔΕΗ π.χ. 

είναι στο Χρηματιστήριο, τώρα με συγχωρείτε, προσωπική άποψη ή οτιδήποτε 

απ' αυτά που γνωρίζω, και λειτουργεί σαν μία ιδιωτική επιχείρηση, δεν μπορείς 

να την υποχρεώσεις να... Σου λέει εμένα μου βάζει το Χρηματιστήριο να ανέβει 
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η μετοχή μου ή οτιδήποτε, λέω παράδειγμα και μου βάζεις νόμους οι οποίοι με 

εμποδίζουν να αναπτυχθώ.  

ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Γιατί, αυτό κακό θα της κάνει;  

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ: Οχι, δεν θα της κάνει κακό, κ. Γενικέ, αλλά... Λοιπόν, εδώ 

μέχρι στιγμής τι έχουμε κάνει. Φτιάχνουμε το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 

του Δημοσίου, πιθανά να το γνωρίζετε ποιο ειναι αυτό, είναι ένα πρόγραμμα το 

οποίο περιλαμβάνει όλες τις ανάγκες σε προμήθειες των φορέων του Δημοσίου 

αξίας πάνω από 60.000 ευρώ και το πρόγραμμα προμηθειών των φορέων 

Υγείας. Και τα νοσοκομεία μάλιστα θα πρέπει να κάνουν και τη διαγωνιστική 

τους διαδικασία από 1/4 μέσα από αυτό το σύστημα. Ολοι οι φορείς Υγείας της 

χώρας.  

 Οι καταχωρήσεις που έχουμε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο, αυτό 

είναι κάνα μήνα πριν φτιαγμένο, είναι πάνω από 300.000 τώρα, γιατί 

καθημερινά μπαίνουν χιλιάδες εγγραφές, εντάξει; Λοιπόν, το νομικό πλαίσιο δεν 

ξέρω αν σας ενδιαφέρει που καθιστά νόμιμη όλη αυτή την διαδικασία, την 

ύπαρξη του Μητρώου και την ύπαρξη της πλατφόρμας που θα γίνονται είναι ο 

Ν. 4155, η μία απόφαση παρακάτω, ο Ν. 4013 και η άλλη η απόφαση που 

καθιστούν το Μητρώο και την πλατφόρμα νόμιμες και υποχρεωτική τη χρήση 

τους από τους φορείς του Δημόσιου τομέα. 

 Ποια είναι τα οφέλη. Εδώ θέλω να σταματήσω σε κάνα δυο. Μείωση των 

δαπανών για τις δημόσιες συμβάσεις. Μείωση κόστους και χρόνου διαδικασίας, 

μείωση κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις. Αυτό 

ενδιαφέρει εσάς διότι εάν πράγματι θέλετε να συμμετέχετε σε μία διαδικασία και 

μαζεύετε όλο αυτό το χαρτομάνι προκειμένου να φτιάξετε την προσφορά σας 

με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο για να την υποβάλλετε, έχει κάποιο κόστος και 

σε προσωπικό, σε χρόνο, σε χαρτιά σε οτιδήποτε, το οποίο έχει αποδειχθεί από 
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την χρήση αυτών των συστημάτων στην Ευρώπη, διότι ήμασταν η μοναδική 

χώρα που δεν το έχουμε αυτό, τέτοιου είδους συστήματα, όλες οι χώρες της 

Ευρώπης τα έχουν, έχουν δείξει λοιπόν από την εμπειρία της χρήσης των άλλων 

κρατών ότι προμηθευτές που συμμετείχαν σε διαδικασία ηλεκτρονική, να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά την προσφορά τους, δεν θέλανε να συμμετέχουν σε 

διαδικασία που πιθανά να υπήρχε μετά έντυπη. Στο σημείο αυτό διακόπτεται η 

ηχογράφηση. 

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης λύεται η συνεδρίαση. 
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