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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ – ΤΖΕΜΙΛ   ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ – ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ    ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ   ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ    ΜΠΟΥΤΣΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ 
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ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΦΑΡΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ    ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ    ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ    ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΕΠ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μαζί μας ο κ. Γκούμας Μιχάλης, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ 

που είσαστε.  

 Θα ξεκινήσουμε με το 5ο θέμα γιατί είναι ο κ. Γκούμας εδώ και κάποιοι 

προσκεκλημένοι και μετά να βάλουμε τα υπόλοιπα θέματα του Διοικητικού μας 

Συμβουλίου. 

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων 

από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Γκούμα, έχετε το λόγο. Καταρχήν, ο κ. Γκούμας είναι ένας 

άνθρωπος, ένα στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας άνθρωπος με μεγάλη 

εμπειρία, πιστεύω ότι αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν κάποιες ερωτήσεις, μετά την 

παρουσίαση κάποιες ερωτήσεις, πιστεύω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες και 

έγκυρες γιατί με την εμπειρία του θα μπορεί να σας πει και όλα τα προβλήματα 

που πραγματικά μπορεί να αντιμετωπίσει σήμερα μια επιχείρηση στη 

χρηματοδότηση μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και είναι ένας άνθρωπος 

που είναι δίπλα στις επιχειρήσεις και πραγματικά ο κ. Γκούμας είναι αυτός που 

προσπαθεί να πείσει ότι οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα, δεν μπορούν να βρουν 

ίδια κεφάλαια και όλα αυτά και προσπαθεί να είναι όσο πιο πολύ κοντά γίνεται 

και να είναι πιο ευέλικτα τα προγράμματα που θα τρέξουν στο μέλλον και στην 

πορεία. 

 κ. Γκούμα, έχετε το λόγο.  
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ΓΚΟΥΜΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω από τη μεριά 

μου το Επιμελητήριο για την ευγενική του πρόσκληση και για την ευκαιρία που 

μας δίνει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ελεγα λοιπόν ότι θέλουμε κι εμείς με τη 

σειρά μας να ευχαριστήσουμε το Επιμελητήριο γι' αυτή την πρόσκληση και για 

την ευκαιρία που μας δίνει να ενημερώσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο της 

χώρας για το νέο ΕΣΠΑ. 

 Θα υπάρξει μια παρουσίαση περίπου 20 λεπτά, στο τέλος ανάλογα με το 

χρόνο που έχετε εσείς, εγώ έχω χρόνο, μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, 

αρκεί να έχω τις απαντήσεις, γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις σε όλα τα θέματα. 

Είμαστε ακόμα στην αρχή του νέου ΕΣΠΑ.  

 Το ΕΣΠΑ, λοιπόν. Τι είναι το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι το βασικό αναπτυξιακό 

εργαλείο που θα έχουμε για την περίοδο 2014-2020 και πρακτικά θα είναι μέχρι 

το 2022. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση με 20 περίπου 

δισεκατομμύρια ευρώ, η Ελλάδα από δικούς της δημόσιους πόρους, από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δηλαδή βάζει άλλα 5 περίπου 

δισεκατομμύρια και έτσι έχουμε διαθέσιμα γι' αυτή την οκταετία ουσιαστικά 25 

δισεκατομμύρια, που αποτελεί και το σύνολο της δημόσιας δαπάνης.  

 Το πρώτο πράγμα που θα προσπαθήσω να σας πω είναι να πλοηγηθείτε 

λίγο στον παράξενο κόσμο του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων του. Ισως 

ορισμένα πράγματα ακούγονται γραφειοκρατικά αλλά καλό είναι να έχει κανείς 

μια ιδέα πώς είναι δομημένο το ΕΣΠΑ προκειμένου να αναζητεί τις 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες εκεί που υπάρχουν και τον αφορούν.  

 Το ΕΣΠΑ λοιπόν αποτελείται από εφτά Τομεακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα όπως λέμε, δηλαδή εφτά μεγάλα πουγκιά τα οποία 

χρηματοδοτούν έναν ή περισσότερους τομείς και 13 Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, ένα για κάθε Περιφέρεια της χώρας. Τα Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα τα εφτά που σας έλεγα, είναι τα εξής: το πρώτο 
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είναι το Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΠΑΝΕΚ είναι 

τα αρχικά. Εχει μια δημόσια δαπάνη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι το 

βασικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας τα 

επόμενα χρόνια. Το δεύτερο μεγάλο και το μεγαλύτερο πρόγραμμα είναι οι 

Υποδομές Μεταφορών, δρόμοι δηλαδή κ.λπ., Περιβάλλον και Αιεφόρος 

Ανάπτυξη. Δημόσια δαπάνη 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τρίτο το οποίο μπορεί 

να αποδειχθεί ενδιαφέρον και για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας είναι το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση. Μέσα εκεί υπάρχουν και δράσεις κατάρτισης ανέργων αλλά 

και ανθρώπων που απειλείται η θέση τους στην αγορά εργασίας. Η δημόσια 

δαπάνη είναι 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ.  

 Υπάρχει ένα μικρό πρόγραμμα 500 περίπου εκατομμύρια το οποίο είναι η 

Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένας 

Δημόσιος Τομέας πιο φιλικός στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, είναι ενα 

μεγάλο στοίχημα. Υπάρχει το πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης με 5,4 

δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως αφορά τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας. Είναι 

το πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα που επίσης αφορά αυτές τις περιοχές και το 

οποίο εγκρίθηκε πολύ πολύ πρόσφατα και είναι το πρόγραμμα Τεχνικής 

Βοήθειας το οποίο δεν αφορά τη συζήτησή μας γιατί ουσιαστικά χρηματοδοτεί 

κάποιες μελέτες και κάποιες άλλες δράσεις που διευκολύνουν να υλοποιηθούν 

τα υπόλοιπα επιχειρησιακά προγράμματα.  

 Εμείς στη συζήτησή μας θα επικεντρωθούμε στο πρώτο, το ΕΠΑΝΕΚ, το 

οποίο όπως σας ανέφερα ήδη είναι το βασικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την 

επιχειρηματικότητα.  

 Εκτός από τα εφτά τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα έχουμε και 13 

Περιφερειακά. Το πιο μεγάλο από αυτά είναι το ΠΕΠ, δηλαδή το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, έχει ένα δημόσιο προϋπολογισμό κάτι 
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παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό μας αφορά επειδή εδώ μένουμε 

και δρούμε και γι' αυτό θα αναφέρουμε κάποια στοιχεία στη συνέχεια από πού 

μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες.  

 Ενα χαρακτηριστικό που υπάρχει στο σχεδιασμό των προγραμμάτων της 

περιόδου 2014-2020 είναι η στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη 

εξειδίκευση. Ακούγεται λίγο εκκεντρικό σ' αυτούς τους καιρούς να μιλάμε με 

τέτοιους όρους, ωστόσο το στοίχημα που βάζει το νέο ΕΣΠΑ είναι η 

επιχειρηματικότητα και η απασχόληση να μην βασιστούν στο χαμηλό κόστος 

εργασίας που δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα, αλλά στην καινοτομία και στην 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας, δηλαδή να παράγουμε προϊόντα καλύτερα, 

ακριβότερα και εκεί να στηρίξουμε την ανάπτυξη. Ο τίτλος αυτός τι σημαίνει. 

Είναι μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης βασισμένη στην έρευνα και στην 

καινοτομία. Δηλαδή δεν αφορά την έρευνα, δεν αφορά τα Πανεπιστήμια και τα 

Ερευνητικά Κέντρα, τον Δημόκριτο και δεν ξέρω τι άλλο. Αφορά τον ίδιο τον 

παραγωγικό ιστό της χώρας. Δηλαδή, η ιδέα της έξυπνης εξειδίκευσης είναι η 

εξής: αντί να σπαταλήσουμε, να διασπείρουμε μάλλον τους πόρους, τα λεφτά 

που έχουμε παντού, ας τα επικεντρώσουμε σ' αυτές τις δραστηριότητες στις 

οποίες η χώρα ή κάποια περιφέρεια έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα ή μπορούν 

να οικοδομήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.  

 Υπάρχει μία στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης για όλη τη χώρα, η εθνική 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και υπάρχουν και 13 περιφερειακές. Αυτό ήταν 

κάτι που μας υποχρέωσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνουμε, ευτυχώς 

αυτά έχουν ολοκληρωθεί τώρα και ήταν προϋπόθεση προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν δράσεις σχετικές με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα ή την 

επιχειρηματικότητα που βασίζεται στην έρευνα, στη συνεργασία δηλαδή 

Πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. 
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 Σε τι συνίσταται η εξειδίκευση. Οι κλάδοι προτεραιότητας που έχουν 

επιλεγεί στην εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης είναι οι οκτώ που βλέπετε 

εδώ. Είναι η αγροδιατροφή, είναι η υγεία και τα φάρμακα, είναι οι τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών, είναι η ενέργεια, αξιοποίηση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια στη βιομηχανία, στο 

Δημόσιο τομέα κ.λπ., είναι το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη, η 

ανακύκλωση, μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις κ.λπ.. 

Είναι οι μεταφορές και τα logistics, είναι τα υλικά και οι κατασκευές, οι 

κατασκευές υποχωρούν αλλά ο κλάδος των υλικών εξακολουθεί να έχει μία 

προτεραιότητα και είναι το τρίπτυχο τέλος τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές 

βιομηχανίες. Δηλαδή ο τουρισμός, το ξέρουμε όλοι, είναι ένας κλάδος που 

συμβάλλει σταθερά στην οικονομία της χώρας, αυτός θα μπορούσε να 

προσφέρει ακόμα περισσότερα αν αναβαθμίζαμε το τουριστικό προϊόν και 

ταυτόχρονα επιμηκύναμε και την τουριστική περίοδο. Ο πολιτισμός μπορεί να 

είναι ένας κράχτης γι' αυτά που λέμε, δηλαδή για την αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος που παρέχουμε και τέλος οι δημιουργικές βιομηχανίες 

αφορούν την δημιουργία προϊόντων τα οποία έχουν μια καλλιτεχνική αξία, 

έχουν ένα ιδιαίτερο σχεδιασμό. Ας πούμε η αργυροχρυσοχοϊα είναι ένας κλάδος 

που θα μπορούσε να αξιοποιήσει το ντιζάιν, το σχεδιαστικό ας πούμε ταλέντο 

κάποιων ανθρώπων και να παράξει προϊόντα τα οποία θα μοσχοπουλιούνται στο 

εξωτερικό. 

 Αυτοί οι οκτώ κλάδοι ας τους έχουμε στο μυαλό μας γιατί θα τους 

συναντάμε συνέχεια. Βέβαια, μπορεί σε ένα χρόνο η στρατηγική έξυπνης 

εξειδίκευσης να διαφοροποιηθεί και να υπάρχουν κάποιοι κλάδοι διαφορετικοί ή 

να συμπληρωθούν κάποιοι άλλοι, αλλά η βασική ιδέα ότι επικεντρώνουμε κατά 

προτεραιότητα αλλά όχι αποκλειστικά τους πόρους μας και τις προσπάθειές μας 
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σε κάποιους συγκεκριμένους κλάδους, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει υιοθετηθεί 

από τη χώρα. 

 Σύμφωνα τώρα με αυτά που σας είπα και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ τα 

οποία μας ενδιαφέρουν, έχω εδώ τις ιστοσελίδες που μπορεί κανείς να 

επισκέπτεται τακτικά για να βλέπει τα νέα σχετικά με νέα προγράμματα που 

ενδεχομένως να αφορούν τον ίδιο. Είναι η ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, είναι η 

ιστοσελίδα του ΕΠΑΝΕΚ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομια και είναι και η ιστοσελίδα 

του ΠΕΠ Αττικής. Αυτές θεωρώ ότι είναι τρεις πολύ βασικές πηγές 

πληροφόρησης.  

 Εδώ θα ήθελα να πω ότι καλό είναι οτιδήποτε πληροφορία κυκλοφορεί 

στον αέρα, γράφεται στις εφημερίδες κ.λπ., να την διασταυρώνετε και κυρίως 

να επισκέπεστε αυτές τις ιστοσελίδες τις επίσημες των ειδικών υπηρεσιών του 

ΕΣΠΑ και να διασταυρώνετε οποιαδήποτε πληροφορία και με τηλέφωνα στα 

γραφεία πληροφόρησης. Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν 

φαξ σε εταιρείες και λένε, όχι εταιρείες, σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους 

και λένε μπείτε στο ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τα φωτογραφεία για τους 

φωτογράφους. Τέτοιο πράγμα, ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για φωτογράφους 

δεν υπάρχει. Χρησιμοποιούν τέτοια μέσα, συνήθως ζητάνε και μία προκαταβολή 

προκειμένου να σε προεγγράψουν λέει στο πρόγραμμα ή 100 ευρώ ξέρω 'γω για 

τα παράβολα και μην το είδατε τον Παναή μετά. Πρέπει να είστε λοιπόν πολύ 

προσεκτικοί, να μην δίνετε σημασία ακόμα και σε δημοσιεύματα εφημερίδων και 

να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες αυτές π.χ. και να επικοινωνείτε απευθείας με 

τηλέφωνο ή με email με τα γραφεία πληροφόρησης των ειδικών υπηρεσιών. 

 Τώρα σαν δεύτερο μέρος αυτής της παρουσίασης θα ήθελα να σας πω 

δυο λόγια από την εμπειρία μας πώς θα πρέπει κανείς να κινηθεί προκειμένου να 

διεκδικήσει μία χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και να το πετύχει. Καταρχήν να 
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θυμηθούμε τη διαδικασία η οποία ακολουθείται. Συνήθως προδημοσιεύεται ένα 

κείμενο από το αρμόδιο ας πούμε Υπουργείο ή την αρμόδια Περιφέρεια, έχουμε 

τέσσερις προδημοσιεύσεις αυτή τη στιγμή από το ΕΠΑΝΕΚ, θα σας τις πω 

συνοπτικά στη συνέχεια. Η προδημοσίευση έχει καθαρά ενημερωτικό 

χαρακτήρα. Δεν έχει αποσαφηνίσει ολα τα θέματα που αφορούν ένα πρόγραμμα 

το οποίο έρχεται, μια δράση όπως τη λέμε εμείς, αφήνει πολλά θέματα ανοιχτά 

και ενδεχομένως κάποια πράγματα να αλλάξουν στην πορεία. Αυτό το κείμενο 

τίθεται σε διαβούλευση και εκεί πια που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας 

είναι όταν δημοσιευθεί η πρόσκληση. Η πρόσκληση είναι το σημείο εκκίνησης 

για να κάνουμε όλες τις ενέργειες που χρειάζεται. Θα πρέπει, συνήθως βγαίνουν 

τρία πράγματα μαζί, τουλάχιστον τρία πράγματα με πολλά παραρτήματα κ.λπ..  

 Το ένα είναι το ίδιο το κείμενο της πρόσκλησης που υπογράφει κάποια 

πολιτική ηγεσία, είτε η Περιφερειάρχης Αττικής είτε ο Γενικός Γραμματέας 

Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ είτε κάποιος, ο Γενικός Γραμματέας του 

Υπουργείου τάδε κ.λπ.. Λοιπόν, υπάρχει το κείμενο της πρόσκλησης. Υπάρχει, 

δεύτερον, ο οδηγός του προγράμματος. Ο οδηγός του προγράμματος είναι ένα 

πολυσέλιδο κείμενο, 50 σελίδες, που καθορίζει με ακρίβεια και σαφήνεια τους 

κανόνες του παιχνιδιού. Λέει ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα, τι ακριβώς χρηματοδοτεί, τι είδους δαπάνες χρηματοδοτεί, για ποιο 

σκοπό, σε ποιους κλάδους κ.λπ., κ.λπ.. Αυτό θα πρέπει κανείς να το ξέρει 

εξαντλητικά. Να ξέρει πού θα ψάχνει ανά πάσα στιγμή και τι θα βρίσκει. Και 

επίσης υπάρχουν και τα έντυπα για την υποβολή της πρότασης, η οποία με 

βάση την εμπειρία των τελευταίων προκηρύξεων γίνεται και ηλεκτρονικά και 

εγγράφως, και έντυπα. 

 Αυτή την προκήρυξη την βγάζει κάποιος ενδιάμεσος φορέας, όπως λέμε. 

Αυτός ο ενδιάμεσος φορέας ή η διαχειριστική αρχή του προγράμματος, δεν έχει 

σημασία για σας, ξεκινάει και μια σειρά δράσεων πληροφόρησης για το 
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πρόγραμμα που βγάζει. Είναι μια σειρά π.χ. από ημερίδες που γίνονται στην 

Αθήνα, στην περιφέρεια κ.λπ.. Δεν ξέρω αν μπορείτε κι εσείς να οργανώσετε 

κάτι τέτοιο ή αν είχατε οργανώσει στο παρελθόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, θα κάνουμε και τώρα. 

Περιμένουμε να ξεκινήσουν... 

ΓΚΟΥΜΑΣ: Ωραία, να βγουν οι προκηρύξεις. Οταν λοιπόν έχει βγει πια η 

προκήρυξη και είναι διαθέσιμα όλα τα έντυπα που είπαμε προηγουμένως, το αν 

θα συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα ή όχι, θα εξαρτηθεί από την απάντηση που 

θα δώσω σ' αυτά τα ερωτήματα που βλέπουμε εδώ.  

 Το πρώτο είναι εάν ανήκω στους δυνητικούς δικαιούχους και αν πληρώ 

τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Τι σημαίνει αυτό. Αν είναι ένα πρόγραμμα για 

γυναίκες δεν μπορώ να συμμετάσχω. Ας το ξεχάσουμε, μην ψάχνουμε να 

βρούμε παραθυράκια, μην ταλαιπωρούμαστε. Αν είναι ένα πρόγραμμα για νέους 

έως 40 ετών, επίσης δεν μπορώ να συμμετάσχω. Δεν υπάρχει εκεί ολίγον, ναι, 

αλλά είμαι 40 και κάτι μηνών, έτσι; Αρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει 

αυτό το δεδομένο.  

 Δεύτερο ερώτημα. Η επένδυση που θέλω να κάνω εντάσσεται στους 

ενισχυόμενους τομείς; Δηλαδή αν μία προκήρυξη αφορά τους οκτώ τομείς 

έξυπνης εξειδίκευσης που σας είπα προηγουμένως κι εσείς θέλετε να κάνετε κάτι 

το οποίο είναι τελείως διαφορετικό απ' αυτό, είναι αδύνατον να επιλεγείτε στο 

πρόγραμμα. Αρα, καλό είναι να το ξεχάσετε και να περιμένετε κάποιο άλλο 

πρόγραμμα.  

 Τρίτον, το μέγεθος της επένδυσης που θέλω να κάνω είναι μέσα στα όρια 

του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην πρόσκληση; Συνήθως στην 

πρόσκληση λέει ότι χρηματοδοτώ επενδύσεις από 30.000 ευρώ έως 150.000 ή 

ως 300.000 ευρώ. Αν εσείς θέλετε να κάνετε κάτι μικρότερο, κάτω από 30.000 
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ευρώ, δεν είναι ανάγκη να το φουσκώσετε και να πάρετε άχρηστα πράγματα για 

να φτάσετε στις 30.000 ευρώ για να μπείτε στο πρόγραμμα γιατί έτσι είναι μία η 

άλλη. Δηλαδή θα πληρώσετε για άχρηστα πράγματα, θα πάρετε τα μισά λεφτά 

πίσω, δεν αξίζει τον κόπο. 'Η επίσης αν θέλετε να κάνετε μια πολύ μεγάλη 

επένδυση, τότε μπορείτε να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια του 

προϋπολογισμού που χρηματοδοτείτε, να φτάσετε ας πούμε στις 300.000 ευρώ 

αλλά αν η επένδυσή σας είναι 400.000 ευρώ, τα 100.000 ευρώ επιπλέον δεν 

πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα. Εσείς βέβαια αν θέλετε 

μπορείτε να το κάνετε και προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η επένδυση να 

δώσετε τα 400.000 αλλά θα χρηματοδοτηθείτε για τα 300.000.  

 Βασικό ερώτημα επίσης είναι αν το προβλέπεται η ίδια συμμετοχή, 

δηλαδή αν ο επιχειρηματίας, αν η επιχείρηση, το φυσικό πρόσωπο που θέλει να 

ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να βάλει ο ίδιος λεφτά, που 

είναι και το πλέον σύνηθες. Πρέπει να υπολογίσει πόσο είναι το ύψος. Αν ας 

πούμε θέλετε να κάνετε μια επένδυση 100.000 ευρώ και το πρόγραμμα σας 

δίνει 40% εσείς θα βάλετε το 60%. Αρα, πρέπει να έχετε 60 χιλιάρικα ή ένα 

μέρος των 60.000 για να ξεκινήσετε.  

 Θα μπορούσε, αλλά τώρα μην τα λέμε αυτά, να καλυφθεί κι ένα μέρος 

από τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει, έτσι;  

 Μετά, οι επιλέξιμες δαπάνες στο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με αυτό που 

θέλω να κάνω εγώ; Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι 

περιμένουν μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα να ανακαινίσουν ένα κτίριο για να 

το κάνουν ένα εμπορικό κέντρο ή να το νοικιάσουν. Ας πούμε τα οικοδομικά 

έχουν σε ένα επενδυτικό σχέδιο έχουν ένα μέγιστο ποσοστό στο σύνολο του 

προϋπολογισμού. Δεν μπορεί να είναι όλα οικοδομικά. Θα είναι και εξοπλισμός, 

θα είναι και κάποιες δράσεις οργάνωσης, προβολής κ.λπ.. 
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 Επομένως, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς χρηματοδοτεί το πρόγραμμα 

και σε τι ποσοστό.  

 Μετά, πρέπει να δείτε το χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να 

ολοκληρώσετε το επενδυτικό σας σχέδιο. Αν είναι ένας χρόνος, αν είναι δύο 

χρόνια. Πρέπει να δείτε αν εσείς μπορείτε μέσα σ' αυτά τα δύο χρόνια να βάλετε 

την ίδια συμμετοχή, τα δικά σας χρήματα και να εξυπηρετήσετε αυτές τις 

χρηματοροές. Δηλαδή, έχετε αυτή τη ρευστότητα μέσα σε δύο χρόνια π.χ. που 

λέγαμε στο προηγούμενο παράδειγμα να δώσετε 60.000 για να τα πάρετε στο 

τέλος της διετίας; Είναι ένα θέμα. Και αν υποθέσουμε ότι μαθαίνετε για το 

πρόγραμμα και σας ενδιαφέρει δύο μέρες πριν λήξει η υποβολή επειδή είναι μια 

μπελαλίδικη ιστορία εγώ θα σας πρότεινα να περιμένετε κάποιο άλλο 

πρόγραμμα γιατί πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος για την προετοιμασία της 

πρότασης, τόσο της ίδιας της πρότασης όσο και των δικαιολογητικών που είναι 

πολλά, δυστυχώς. Πάντα είναι πολλά.  

 Τι θα σας προτείναμε εμείς. Οταν πάρετε το πλήρες κείμενο της 

πρόσκλησης και δείτε τον οδηγό, δείτε τα κριτήρια αξιολόγησης. Λέει μέσα 

βάσει ποιων κριτηρίων θα αξιολογηθούν οι προτάσεις και προσπαθήστε να 

βαθμολογήσετε τον εαυτό σας. Να πείτε, είμαι δυνατός σ' αυτό το κριτήριο; 

Είμαι στο άλλο; Είμαι στο τρίτο; Πού είμαι αδύνατος; Τι μπορώ να κάνω για να 

βελτιώσω την πρότασή μου; Ας πούμε ένα κριτήριο μπορεί να είναι το αν έχω 

σπουδές σχετικές με αυτό που θέλω να κάνω. Δηλαδή αν θέλω να ανοίξω μια 

τουριστική επιχείρηση και έχω τελειώσει ΤΕΙ Τουριστικών Επαγγελμάτων, είναι 

ένα δυνατό σημείο. Αν είμαι θεολόγος ας πούμε, δεν είμαι σχετικός. Αυτό δεν 

ξέρω αν μπορεί κανείς να το βελτιώσει, αλλά αν ένα κριτήριο είναι η καινοτομία, 

εκεί ίσως προσπαθήσετε να κάνετε κάτι για να εμφανιστεί πιο καινοτομική η 

πρότασή σας και το σχέδιό σας.  
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 Αρα, λοιπόν, πρέπει μελετώντας τα κριτήρια να προσπαθήσετε να δείτε 

πού έχετε ισχυρά σημεία, πού υστερείτε και να βελτιώσετε τα σημεία στα οποία 

υστερείτε. Οταν διαβάζετε τον οδηγό ενδεχομένως να έχετε ερωτήματα. Τα 

ερωτήματα δεν πρέπει να τα συζητάτε δεξιά κι αριστερά, πρέπει να πάρετε 

υπεύθυνες απαντήσεις από τον φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για το 

πρόγραμμα. Θα πρέπει να το υποβάλλετε και τηλεφωνικά, προφορικά το 

ερώτημα, αλλά θα πρέπει να το υποβάλλετε και γραπτά. Συνήθως ο ενδιάμεσος 

φορέας όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις τις δημοσιεύει στην ιστοσελίδα 

του. Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να πηγαίνετε συχνά στην ιστοσελίδα και 

να βλέπετε τι έχουν ρωτήσει οι άλλοι, τι απαντήσεις έχουν πάρει, ενδεχομένως 

να μην μπείτε στον κόπο να ξαναρωτήσετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση εσείς ό,τι 

ρωτήσετε πρέπει να έχετε μια υπεύθυνη απάντηση γραπτή.  

 Πρέπει να καταλάβετε ακριβώς ποια είναι η διαδικασία υποβολής της 

πρότασης. Εντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Προσοχή στις προθεσμίες. Πολλά 

δικαιολογητικά όπως αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως, πρέπει να ξεκινήσετε 

τη διαδικασία όσο το δυνατόν νωρίτερα.  

 Πρέπει να κάνετε μία προσπάθεια να αποτυπώσετε αυτό το 

επιχειρηματικό σχέδιο πάνω στο έντυπο που σας δίνει το πρόγραμμα. Εκεί θα 

είναι μια ευκαιρία να ξαναδείτε και τι πράγματα υποθέσατε λάθος, να 

ξανακάνετε ορισμένες εκτιμήσεις, ορισμένους υπολογισμούς κ.λπ.. Πριν 

υποβάλλετε την πρόταση βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει ακριβώς ό,τι χρειάζεται. 

Οτι έχετε καλύψει όλες τις απαιτήσεις. Κάντε μια λίστα ελέγχου και τσεκάρετε 

δίπλα. Σε κάποιες περιπτώσεις το ίδιο το πρόγραμμα έχει μια λίστα ελέγχου. Αν 

δεν την έχει το πρόγραμμα κάντε την εσείς και τηρείστε σχολαστικά την 

προβλεπόμενη διαδικασία έστω και αν κάποια πράγματα σας φαίνονται ότι είναι 

υπερβολικά ή άνευ ουσίας κ.λπ..   Και θα έρθω τώρα στο τρίτο και τελευταίο 

μέρος της παρουσίασης που αφορά τέσσερις προδημοσιεύσεις από το 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία.  

 Η πρώτη αφορά την απασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η δράση αυτή αφορά άνεργους ή εργαζόμενους όχι όμως με μισθωτή εργασία 

πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991, 

δηλαδή είναι 25 χρονών και πάνω. Αυτοί μπορεί να είναι μηχανικοί, δικηγόροι, 

λογιστές, μουσικοί κ.λπ., σύμφωνα με όσα αναφέρει η προδημοσίευση. Ωστόσο 

οι ΚΑΔ που λέμε, οι Κωδικοί Ασκησης Δραστηριότητας, οι κλάδοι δηλαδή 

δραστηριότητας, δεν έχουν αποσαφηνιστεί 100% και θα οριστούν στην 

πρόσκληση. Μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι προδημοσίευση. Τα έργα τα οποία θα 

χρηματοδοτήσει έχουν προϋπολογισμό από 5.000 έως 25.000 ευρώ. Δηλαδή 

ένας πολιτικός μηχανικός να φτιάξει το γραφείο του, να αγοράσει την επίπλωση, 

υπολογιστές, ένα πλότερ κ.λπ., ένα καναπέ να περιμένουν οι πελάτες. Το 

ποσοστό ενίσχυσης εδώ είναι 100%, δεν απαιτείται δηλαδή η ίδια συμμετοχή. 

Ωστόσο πρέπει να ξεκινήσει κανείς, ο πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 

δικά του λεφτά γιατί η προκαταβολή δίνεται έως 40% μόνο με ισόποση 

εγγυητική επιστολή. Για την Αττική ο προϋπολογισμός ο διαθέσιμος είναι 

2.730.000, άρα μπορείτε κάνοντας τη διαίρεση αυτή με έναν μέσο 

προϋπολογισμό έργου στις 15.000 έως 20.000 ευρώ, να δείτε πόσοι περίπου θα 

χρηματοδοτηθούν. 

 Η διάρκεια των έργων είναι 24 μήνες. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει το έργο 

24 μήνες αφ' ότου ενταχθεί στο πρόγραμμα. 

 Τι χρηματοδοτεί η δράση αυτή για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Εξοπλισμό έως 40%. Λειτουργικό κόστος που είναι τα ενοίκια, 

ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων ΔΕΗ, φυσικό αέριο, νερό κ.λπ., έξοδα 

φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες εφόσον υπάρχει κάτι τέτοιο. Δαπάνες προβολής και 

δικτύωσης. Κόστος μισθωτής εργασίας αν προσλάβει έναν υπάλληλο. Γενικός 
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εξοπλισμός όπως είπαμε πριν και παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ αλλά 

και αμοιβές τρίτων όπως του λογιστή κ.λπ.. 

 Η δεύτερη δράση ονομάζεται Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, δηλαδή νέα 

επιχειρηματικότητα, δηλαδή δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Εδώ οι δικαιούχοι 

είναι άνεργοι ή εργαζόμενοι όχι όμως με μισθωτή εργασία, όσοι ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα, ελεύθερο επάγγελμα για παράδειγμα, από 25 

χρονών και πάνω, οι οποίοι όμως πρέπει να επενδύσουν στους 8 τομείς 

προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης εκτός από τον τουρισμό. 

Για τον τουρισμό υπάρχει ειδική δράση γι' αυτό τον αποκλείουμε.  

 Ο προϋπολογισμός των έργων είναι έως 60.000 ευρώ. Το ποσοστό 

ενίσχυσης είναι 100%, για την προκαταβολή ισχύουν τα ίδια που σας είπα 

προηγουμένως μέχρι 40% αλλά με ισόποση εγγυητική. Για την Αττική τα 

χρήματα είναι 7.360.000 και σε 24 μήνες πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο.  

 Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι αντίστοιχες με αυτή της απασχόλησης των 

πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή και εξοπλισμός αλλά και 

λειτουργικά κόστη. 

 Η τρίτη δράση, το τρίτο πρόγραμμα είναι η αναβάθμιση πολύ μικρών και 

μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων. Οπως καταλαβαίνετε εδώ οι δυνητικοί 

δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν 

συσταθεί έως 31/12/13. Πρέπει να έχουν κλείσει δηλαδή 2 χρόνια ζωής 

ουσιαστικά. Οι ενισχυόμενοι τομείς είναι οι οκτώ τομείς της έξυπνης 

εξειδίκευσης που σας παρουσίασα προηγουμένως. Εδώ είναι μεγαλύτερα τα 

έργα που χρηματοδοτούνται, οι προϋπολογισμοί, είναι από 15.000 έως 200.000 

ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης τώρα εδώ δεν είναι 100% όπως ήταν στα 

προηγούμενα δύο προγράμματα, είναι 40% ή 50% και το 50% το παίρνεις αν 

προσληφθεί νέο προσωπικό. Προκαταβολή, ισχύουν τα ίδια που είπαμε 
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προηγουμένως, για την Αττική υπάρχουν διαθέσιμα 11.200.000, διάρκεια 24 

μήνες.  

 Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν κτιριακές υποδομές αλλά ένα μέρος και 

αν δείτε, για να μην σας τα διαβάσω και να μην τα επαναλάβω, αν δείτε τις 

άλλες δύο που αφορούν τον εξοπλισμό και την οργάνωση της επιχείρησης όλα 

αποσκοπούν στο να αναβαθμίσουν το προϊόν το οποίο παράγουμε. Δηλαδή, δεν 

είναι τόσο να βάλουμε μια δεύτερη γραμμή παραγωγής και να φτιάχνουμε 

διπλάσιες ποσότητες προϊόντος που φτιάχναμε μέχρι σήμερα, αλλά το πώς θα 

αναβαθμίσουμε το προϊόν μας ή τη διαδικασία παραγωγής του ώστε να είμαστε 

περισσότερο ανταγωνιστικοί σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Γι' αυτό 

υπάρχει και η διάσταση της αγοράς τεχνογνωσίας που είναι επιλέξιμη, η 

συμμετοχή σε εκθέσεις, οι αγορές πατέντας κ.λπ..  

 Και, τέλος, υπάρχει μία δράση για την ενίσχυση των τουριστικών 

επιχειρήσεων. Οι δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και πολύ μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις τουριστικές που έχουν συσταθεί έως τις 31/12/2013. Μιλάμε για 

τουριστικές επιχειρήσεις όμως στην προδημοσίευση δεν προσδιορίζονται οι 

κωδικοί άσκησης δραστηριοτήτων, οι κλάδοι άσκησης δραστηριότητας και δεν 

ξέρουμε ακριβώς αν εκτός από τα καταλύματα για παράδειγμα που είναι η 

προφανής περίπτωση, θα είναι π.χ. κι αυτός που έχει ένα πούλμαν και πηγαίνει 

τους τουρίστες βόλτα στα αρχαία. Αυτά θα τα δούμε όταν γίνει η δημοσίευση 

της προκήρυξης, της κανονικής προκήρυξης. 

 Ο προϋπολογισμός των έργων εδώ είναι λίγο μικρότερος, φτάνει μέχρι τα 

150.000 ευρώ. Οσον αφορά το ποσοστό ενίσχυσης είναι 40% ή 50% αν 

προσληφθεί νέο προσωπικό. Για την προκαταβολή είναι τα ίδια που είπαμε, 

2.800.000 είναι ο προϋπολογισμός για την Αττική γι' αυτή τη δράση. Διάρκεια 

έως 24 μήνες. 
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 Επιλέξιμες δαπάνες: αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών, 

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, παρεμβάσεις εμπλουτισμού του 

παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 

πρόσβαση των ΑμεΑ, πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών π.χ. πιστοποίηση 

ότι είναι περιβαλλοντικά φιλική η λειτουργία του ξενοδοχείου, η προβολή και 

προώθηση σε νέες αγορές, οι αμοιβές τρίτων όπως είναι οι λογιστές κ.λπ.. 

 Ολα αυτά τα προγράμματα έχουν, οι δαπάνες για όλα αυτά τα 

προγράμματα είναι από την ημέρα που θα καταθέσει ο ενδιαφερόμενος την 

αίτηση χρηματοδότησης. Ωστόσο, από την υποβολή της αίτησης όπως 

καταλαβαίνετε μέχρι την έγκριση μεσολαβεί κάποιο διάστημα και δεν 

εγκρίνονται όλες οι προτάσεις που υποβάλλονται. Επομένως, αν κάνει κανείς 

δαπάνες από την ημέρα της υποβολής της αίτησης δεν είναι σίγουρο ότι θα 

πάρει το αντίστοιχο ποσοστό από το πρόγραμμα. Αυτό γίνεται λοιπόν, αυτές οι 

δαπάνες γίνονται με ευθύνη των δυνητικών δικαιούχων.  

 Εδώ που είμαστε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε, για να κλείσω με αυτό. 

Να μελετήσουμε την προδημοσίευση που μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν τέσσερις 

προδημοσιεύσεις, να δούμε με βάση αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία που δεν είναι 

πλήρη τι εμείς, σε ποια προδημοσίευση κολλάμε και τι ακριβώς θέλω να κάνω. 

Δηλαδή αν είναι μια υφιστάμενη επιχείρηση θα μελετήσω αυτή την 

προδημοσίευση. Θα σκεφτώ τι δράσεις αναβάθμισης της επιχείρησής μου θέλω 

να κάνω. Αυτό είναι το φυσικό αντικείμενο. Μετά πρέπει να κάνω μια 

κοστολόγηση. Αυτό είναι το οικονομικό αντικείμενο. Θα πηγαίνουμε λοιπόν 

στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝΕΚ και θα βλέπουμε τακτικά μήπως βγει η προκήρυξη 

και όταν βγει η πλήρης προκήρυξη η πρόσκληση, θα πρέπει να διαβάσουμε 

καλά όπως ήδη σας ανέφερα όλα τα έντυπα που την συνοδεύουν. Να 

θυμηθούμε τα βασικά ερωτήματα που είπαμε προηγουμένως, αν μας αφορά, αν 

μπορώ να καλύψω την ίδια συμμετοχή κ.λπ. και εφόσον μπω σ' αυτή την 
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περιπέτεια να προσπαθήσω μετά να τηρήσω όλα αυτά που σας είπα 

προηγουμένως, ώστε να μην βρεθώ εκτός πριν ακόμα υποβάλλω την πρόταση ή 

πριν ακόμα αξιολογηθεί η πρότασή μου.  

 Αυτά είχα να σας πω, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τώρα σας 

παρακαλώ πάρα πολύ όποιος έχει ερωτήσεις έχει το λόγο. Κάποιος θέλει να 

ρωτήσει κάτι; Η Μαρία; Οχι. Ο κ. Γιάγκας. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Γκούμα, θα ήθελα πρώτα πρώτα να ρωτήσω πότε προβλέπεται ότι 

μπορούν να μπουν στην κυκλοφορία τα νέα προγράμματα τα οποία μας 

αναφέρατε μέχρι τώρα να βγουν.  

ΓΚΟΥΜΑΣ: Δεν μπορώ να σας πω κάτι με βεβαιότητα. Υπάρχουν κάποια 

θέματα που πρέπει να λυθούν πριν, π.χ. το να υπάρχει ένας ενδιάμεσος φορέας 

διαχείρισης. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχει μια διαχειριστική 

αρχή. Μια διαχειριστική αρχή είναι μια δημόσια υπηρεσία η οποία είναι 

υπεύθυνη για τη διαχείριση του προγράμματος. Αυτές είναι καλά στελεχωμένες, 

αλλά αποτελούνται από 30-40 άτομα το πολύ. Οταν είναι να βγει μια προκήρυξη 

που απευθύνεται σε μεγάλο κοινό όπως είναι οι επιχειρήσεις, εκεί χρειάζονται 

άλλες δομές, γιατί όταν σου έρθουν 20.000 προτάσεις πώς θα τις αξιολογήσεις 

για να επιλέξεις τις καλύτερες; Αρα, αυτή η δουλειά ανατίθεται σε έναν 

ενδιάμεσο φορέα όπως λέμε. Ο ενδιάμεσος φορέας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. 

Θα προκηρυχθεί γιατί πρέπει να γίνεται, οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

λένε ότι ή θα το αναθέσεις σε έναν φορέα καθαρά δημόσιο, ή θα το αναθέσεις 

με διαγωνιστική διαδικασία σε κάποιον άλλον φορέα, ο οποίος όμως και στις 

δυο περιπτώσεις, είτε δημόσιος είναι είτε τον επιλέξεις με ανοιχτό διαγωνισμό, 

θα πρέπει να έχει ορισμένες, να πληροί ορισμένα κριτήρια κι αυτός. Να έχει 

ορισμένες ικανότητες. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015  
 

  25 

 Ενα πράγμα σας λέω μόνο, ότι πριν η διαχειριστική αρχή ορίσει έναν 

ενδιάμεσο φορέα θα πρέπει να απαντήσει σε 144 ερωτήματα για την επάρκεια 

και την ικανότητα αυτού του φορέα. Αρα, τέτοιος φορέας στο Δημόσιο κατά τη 

γνώμη μου δεν υπάρχει, να έχει τόσο κόσμο και τέτοια οργάνωση που να 

αξιολογήσει σε ένα χρόνο λογικό 20.000 προτάσεις που θα του έρθουν και από 

την άλλη μεριά θα πρέπει να γίνει μια διαγωνιστική διαδικασία. Το ΕΠΑΝΕΚ, που 

λεγόταν μέχρι το τελευταίο ΕΣΠΑ ΕΠΑΕ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα, είχε έναν ενδιάμεσο φορέα, ο οποίος 

αποτελούνταν κυρίως από συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων. Ηταν ας 

πούμε ιδιωτικού χαρακτήρα αλλά δεν ήταν μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Είναι 

όπως το Επιμελητήριο τώρα, έτσι; Εκπροσωπεί ιδιωτικά συμφέροντα αλλά δεν 

είναι μια επιχείρηση κερδοσκοπική. Τώρα επειδή... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: 'Η και ο ΣΕΒ.  

ΓΚΟΥΜΑΣ: Ο ΣΕΒ, ναι, την ΕΛΑΝΕΤ, η οποία ΕΛΑΝΕΤ ήταν μέλος ενός δικτύου 

τέτοιων φορέων που αποτελούσαν τον ΕΦΕΠΑΕ, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση εδώ και να πούμε ότι αυτό 

το ρόλο μετά το '10 όταν έγινε ο Καλλικράτης και γινήκανε πλέον 13 

Περιφέρειες στη χώρα και πήγαμε να μπούμε πλέον στη λογική ότι έχει και η 

Ευρώπη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αυτός ήταν ο ρόλος της, ήταν 

αναπτυξιακός. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, εμείς εδώ πέρα την Περιφέρεια δεν 

την ξέρουμε. Εγώ 4 χρόνια εδώ πέρα την Περιφέρεια δεν την γνωρίζουμε ποια 

είναι. Επρεπε η Περιφέρεια να ήταν καθημερινά εδώ με στελέχη να στήναμε 

αυτά τα προγράμματα, να ήταν άμεσα, να βοηθούσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

να είχε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά δυστυχώς και η 

Περιφέρεια εκτελεί πλέον τα χρέη αυτά τα παλαιοκομματικά που υπήρχαν πριν, 

δεν έχει εξελιχθεί, δεν έχει μπει σε σύγχρονες καταστάσεις, δεν έχει μπει στην 

επιχειρηματικότητα, δεν έχει μπει πώς θα καταπολεμήσει την ανεργία και όλα τα 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

26 

ρίχνουμε στην Κεντρική Διοίκηση. Η Κεντρική Διοίκηση πλέον έχει άλλο ρόλο. 

Επρεπε ο περιφερειακός ρόλος, δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι η 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι ένα κράτος, ένα μικρό κράτος, έτσι πρέπει να 

λειτουργεί. Και αυτή τη στιγμή η Αττική έχει τεράστιο πρόβλημα. Η Αττική έχει 

τεράστιο πρόβλημα στην ανεργία, έχει στη ναυπηγοεπισκευή, έχει στη 

βιομηχανία, όλα έχουν κλείσει. 

 Επρεπε λοιπόν η Περιφέρεια να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και να 

είχε έρθει εδώ μέσα. Εδώ πέρα έπρεπε να υπήρχαν υπάλληλοι και στελέχη της 

Περιφέρειας και μαζί να συντάσσαμε τα προγράμματα, μαζί με σας. Αλλά 

δυστυχώς περιμένουμε τώρα από ιδιωτικές εταιρείες ή κάποιες εταιρείες οπως 

είναι η ΕΛΑΝΕΤ ή κάποιες άλλες εταιρείες, να προσπαθούν να καλύψουν όλο 

αυτό τον όγκο δουλειάς που είναι αδύνατον να το κάνουν. Και υπάρχει 

στελεχιακό δυναμικό στις Περιφέρειες πάρα πολύ μεγάλο και μένει 

αναξιοποίητο. Κι εμείς και το στελεχιακό το δυναμικό του Επιμελητηρίου κι αυτό 

μένει αναξιοποίητο σ' αυτά τα προγράμματα. 

 Αρα, λοιπόν, είναι βασικό κι εσείς πρέπει να το δείτε ως Υπουργείο 

Ανάπτυξης, πρέπει οι Περιφέρειες να αναλάβουν την ευθύνη και το ρόλο τους 

ότι έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν είναι να διαχειρίζονται τη μιζέρια. Δεν 

είναι μόνο τα σκουπίδια, πώς θα διαχειριστούν τα σκουπίδια. Πρέπει να 

διαχειριστούν και τις θέσεις εργασίας πλέον των πολιτών. Πέντε εκατομμύρια 

άνθρωποι στην Αττική αγκομαχούν και χωρίς να υπάρχει καμία πλέον λογική 

ούτε καμία υποδομή, δεν έχει προχωρήσει τίποτα, όλα έχουν κολλήσει και, 

εντάξει, η κεντρική διοίκηση έχει τα δικά της προβλήματα. Η Περιφέρεια; Η 

προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας άφησε 500 εκατομμύρια αποθεματικό. 

Κακώς τα άφησε. Δεν ήταν κερδοσκοπικός οργανισμός. Εβγαινε λοιπόν κι αυτοί 

καμαρώνανε γιατί άφησαν 500 εκατομμύρια αποθεματικό, αυτοί εδώ τα δώσανε 

στην πολιτεία για να βγάλει το χρέος, το δημόσιο χρέος και η κοινωνία έξω 
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αγκομαχά. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν βιοτεχνικά πάρκα και επιχειρήσεις που 

είναι μες στη λάσπη, μες στα σκουπίδια, ό,τι κακό υπάρχει στην περιοχή το 

ρίχνουμε εκεί και όποιος συνεχίζει και παράγει σήμερα δυστυχώς ξέρετε τι 

αντιμετωπίζει. Υπάρχουν βιομηχανικές περιοχές που δεν μπορούν να 

κυκλοφορήσουν μετά τις 5 άνθρωποι. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Πρέπει 

να έχουν τουλάχιστον τρεις μπράβους κοντά τους για να κυκλοφορήσουν εκεί 

γιατί κινδυνεύει η ζωή τους. 

 Δεν λειτουργεί έτσι η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Και εγώ το 

ξαναλέω και πάλι. Η Περιφέρεια έχει καθοριστικό ρόλο και η Περιφέρεια είναι 

απούσα από το '10 και μετά. Η σκέψη του τότε Πρωθυπουργού και της τότε 

κυβέρνησης ήταν ότι κάνουμε τον Καλλικράτη να δημιουργήσω ισχυρούς 

Δήμους, ισχυρές Περιφέρειες για να λειτουργήσουν αναπτυξιακά, να γίνουν 

μικρά κράτη, μικρές κυβερνήσεις και να λειτουργήσουν. Δυστυχώς, δεν 

λειτουργούν έτσι. Λειτουργούν μπορώ να πω αντιαναπτυξιακά. Δηλαδή όποιος 

ακόμα έχει παραμείνει κοιτάμε να του βάλουμε κάνα πρόστιμο, να επιβιώσουμε 

ή να κρατήσουμε το μαγαζί μας. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή πρέπει να περάσει 

έξω στην κοινωνία ότι αυτά δεν έπρεπε να αποτύχει ο Καλλικράτης. Επρεπε να 

είναι το πιο επιτυχημένο μοντέλο.  

ΓΚΟΥΜΑΣ: Ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω προφανώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πολιτική θέση. Εγώ απλώς παρενέβηκα έτσι και το είπα. Ο κ. 

Κανακάκης. Συγγνώμη, να εξηγήσω ότι ο κ. Κανακάκης εκπροσωπεί τη 

ναυπηγοεπισκευή. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί) 

 ...θα συνεχίσω αυτά που είπε ο Ανδριανός, ο Πρόεδρος. Οτι τα ΠΕΠ 

Αττικής θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια, έτσι δεν είναι;  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Ελα Βασίλη, για να καταγράφονται. Τι να κάνουμε τώρα, να κάθεστε 

εκεί πέρα και να λέτε; Πρέπει να καταγράφονται. Αλλά να κάνω μια επισήμανση 

όμως, έτσι; Ο κ. Γκούμας είναι στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης. Οχι, μισό λεπτό.  

ΓΚΟΥΜΑΣ: Δεν το παίρνω προσωπικά, μην ανησυχείτε.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Απλά θέλω να το πω. Ο κ. Γκούμας δεν είναι εδώ να πάρει πολιτική 

θέση. Είναι να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενημερώσει τα μέλη για 

τις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από τα προγράμματα και ήδη είμαστε στο 

προκαταρκτικό στάδιο, αυτά που λέμε προδημοσιεύσεις. Θα ακολουθήσουν κι 

άλλες ενημερωτικές ημερίδες από εμάς στην πορεία μόλις βγουν τα 

προγράμματα.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ο κ. Γκούμας σωστά μεταφέρει αυτά που μεταφέρει, εσείς 

πρέπει να υλοποιήσετε κάποια πράγματα μετά τον κ. Γκούμα και θα τα πω και 

σε σας χωρίς να είχα σκοπό, θα το πω όμως αφού με προκαλείς, Μιχάλη. 

 Λοιπόν, πρέπει να τα υλοποιήσει η Περιφέρεια και για μας για τον Πειραιά 

εδώ η Αντιπεριφέρεια. Στατιστικά στοιχεία σίγουρα έχετε στο Υπουργείο να 

δείτε απ' όλα αυτά τα προγράμματα της τελευταίας δεκαετίας τι έχει υλοποιηθεί 

από τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία στον Πειραιά. Τίποτα. Αν ψάχνουμε τώρα 

προγράμματα που δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε για χίλιους κι έναν 

λόγους, είτε για την ίδια συμμετοχή, είτε γιατί δεν υπάρχει χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, είτε επειδή δεν υπάρχουν τράπεζες, είτε επειδή δεν εκλαϊκεύονται, το 

αποτέλεσμα για τον παραγωγικό ιστό του Πειραιά θα είναι μηδέν.  

 Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος αυτά που μεταφέρατε εσείς σε μας πρώτα απ' 

όλα τ' ακούσαμε 20 άνθρωποι εδώ μέλη της Διοίκησης. Το Επιμελητήριο έχει 

16.000 μέλη. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορούν να φτάσουν στα 16.000 μέλη 
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απλοποιημένα, εκλαϊκευμένα. Να μπορούν να τα μελετήσουν και να 

συμμετέχουν όποιος μπορεί καπου, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο.   

 Από πού κρίνεται μετά μία πρόταση αν είναι έξυπνη εξειδίκευση για την 

ενέργεια; Ποιος το κρίνει αυτό; Και αν είναι αποδεκτό και αν είναι υλοποιήσιμο. 

Και όταν μιλάμε για ενέργεια, αν δεν μου παρέχεις ποιος θα πάρει την ενέργεια, 

η ενέργεια είναι προϊόν που το διαχειρίζεται το κράτος, που σημαίνει ότι εγώ αν 

φτιάξω μια ανεμογεννήτρια πρέπει να έχω μια σύμβαση κάποιος να παίρνει την 

ενέργεια. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ολα αυτά είναι κενά. Εχουμε πάει με 

προτάσεις και στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Ανάπτυξης για πλωτές 

ανεμογεννήτριες, για αφαλατωτές, χίλια κι ένα πράγματα. Για πυρόλυση, για ... 

πυρόλυσης για όλο το Σαρωνικό που τα σκουπίδια τους βρωμίζουν το καλοκαίρι, 

γίνονται ολόκληρες μάντρες σκουπίδια στους δρόμους. Ανταπόκριση δεν 

υπάρχει από πουθενά, σε κανένα πρόγραμμα δεν έχουμε ενταχθεί. Αν 

συνεχίσουμε στην ίδια λογική, όσα και να μας πείτε εδώ στο Επιμελητήριο, όσα 

και να μεταφέρουν στα μέλη η Διοίκηση θα είναι το αποτέλεσμα μηδέν. Η 

ανάγκη όμως της κοινωνίας είναι μεγάλη. Πρέπει να βρείτε τον τρόπο σαν 

Υπουργείο, σαν μεταφορά αυτά που μας κάνετε πώς θα υλοποιηθούν. Να μας 

τα λέτε καλά είναι. Κανένας δεν αποδέχεται μετά μία πρόταση και δεν μπορεί 

κανένας να πει ότι δεν είναι έξυπνη η πρόταση που την έχουμε εδώ στον 

Πειραιά τα τελευταία 6-7 χρόνια για πλωτές ανεμογεννήτριες, αφαλατωτές, κάτι 

που πρώτοι εδώ κάτι καθηγητές στην Ελλάδα παγκοσμίως το κάνανε πατέντα 

και φτάσαμε τώρα το υλοποιούν Πορτογάλοι, το υλοποιούν Αμερικάνοι, το 

υλοποιεί η Mersk κι εδώ στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόμα 

είμαστε να συζητάμε με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου τι 

θα κάνουμε, αν θα το κάνουμε και πώς. Πέφτουν τα συμφέροντα αυτών που 

μεταφέρουν  τα νερά κι όλα αυτά και δεν γίνεται τίποτα. 
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 Δηλαδή είναι κρίμα να μαζευόμαστε και να σας ακούσουμε και να σας 

ακούσουμε και πενήντα φορές. Αν δεν υπάρχει πολιτική απόφαση να 

υλοποιηθούν, ε, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Και αυτά πρέπει εσείς να τα 

μεταφέρετε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου μας 

αυτά που λέτε εσείς πρέπει με κάποιο τρόπο να τα μεταφέρει σε όλα τα μέλη, 

που σημαίνει ότι πρέπει να φέρετε κάποιο υλικό, κάποια στικάκια, κάτι 

ηλεκτρονικά που να μεταφέρονται. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μας έχει στείλει. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Και να δεχόμαστε κι εμείς στα μέιλ μας τις δικές σας προτάσεις, 

κ. Μιχάλη.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Τα έχει στείλει ο κ. Γκούμας. Ο,τι θέλετε στη διάθεσή σας.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Οχι, δεν θα έρχομαι εγώ. Δεν πάει ο άρρωστος στο γιατρό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ο άρρωστος πάει στο γιατρό, όχι ο γιατρός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ο κ. Κωνσταντόπουλος.  

ΓΚΟΥΜΑΣ: Να πω δυο λόγια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύτερα να δώσετε μία απάντηση για όλους.  

ΓΚΟΥΜΑΣ: Οχι, καλύτερα να πηγαίνουμε έτσι γιατί θα τα ξεχάσω. Για την 

εκλαϊκευση που είπατε, υπάρχει εδώ και χρόνια μια προσπάθεια, μάλλον δεν 

είναι πολύ επιτυχημένη αλλά ας μην το συζητήσουμε.  

Δεν είμαι και ο πιο ειδικός να σας πω. Και δίνονται αρκετά χρήματα για την 

ενημέρωση ακριβώς των δυνητικών δικαιούχων όπως λέμε. Δηλαδή των 

ανθρώπων που μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα, άσχετα αν 

εγκριθεί η πρότασή τους. Αν κάτι δεν πάει καλά ενδεχομένως, ενοχλείστε κι 

εσείς το Υπουργείο ότι, ξέρετε, ο τρόπος που χρησιμοποιείτε για την 

πληροφόρησή μας δεν είναι ο σωστός. Εμείς από τη μεριά μας είμαστε στη 
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διάθεσή σας και να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και να την 

επικαιροποιήσουμε ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρχουν και να κάνουμε 

ό,τι άλλο μπορούμε. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε σε καμία περίπτωση 

γιατί δεν επαρκούμε και δεν είναι και δεοντολογικά σωστό, είναι να βοηθήσουμε 

τον κάθε έναν να ετοιμάσει μια πρόταση. Αυτό δεν μπορούμε, έτσι; Γιατί θα 

προσπαθήσω να κάνω καλύτερη του κ. Γιάγκα και λιγότερο τη δικιά σας και θα 

πείτε μετά, μα ... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ναι, αυτό είναι μεγάλο ερώτημα και πρέπει κάπως να το 

αντιμετωπίσουμε. Μη νομίζετε, είναι και στη δικιά μας μεριά, από τη δικιά μας 

πλευρά υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, γιατί τα λεφτά για τη διαφήμιση, την 

πληροφόρηση, να μην το λέμε διαφήμιση γιατί δεν ακούγεται ωραία, για την 

ενημέρωση, δίνονται και είναι πολλά. Είναι πολλές χιλιάδες ευρώ.  

 Τώρα, όσον αφορά το ποιος κρίνει εάν είναι έξυπνη εξειδίκευση. Σε κάθε 

προκήρυξη όπως σας ανέφερα και πριν υπάρχουν τα κριτήρια με βάση τα οποία 

αξιολογούνται οι προτάσεις. Εκεί λοιπόν σίγουρα θα υπάρχουν κριτήρια τα 

οποία θα λένε αν αυτό που θέλετε να κάνετε ανήκει στους τομείς της έξυπνης 

εξειδίκευσης και αν χαρακτηρίζεται και από την καινοτομία. Τώρα, επειδή θίξατε 

κι ένα ευαίσθητο σημείο για τις αφαλατώσεις και τις ανανεώσιμες ήμουν στις 29 

Οκτωβρίου σε ένα συνέδριο που έκανε το ΤΕΙ Πειραιά. Εχετε ένα πολύ αξιόλογο 

ΤΕΙ στον Πειραιά και υπήρχε μία ερευνήτρια από το ΚΑΠΕ, η κα Τζεν, η οποία 

παρουσίασε την εμπειρία που υπάρχει στην Ελλάδα σε θέματα αφαλατώσεων με 

ανανεώσιμες και έλεγε από τη δεκαετία του '90 τι λεφτά παίρνουμε για να 

κάνουμε μονάδες σε διάφορα νησιά και σαν αποτέλεσμα ήταν ότι δεν 

λειτουργούσε καμία από αυτές. Δηλαδή υπάρχει μια κακοδαιμονία που δεν ξέρω 

πού οφείλεται. Ισως ότι όταν είναι, αυτές είναι προσωπικές απόψεις τώρα, 

μήπως ο Δήμαρχος δεν θα ήθελε να έχει το κόστος λειτουργίας μιας μονάδας 

αφαλάτωσης και προτιμά το νερό που του έρχεται τζάμπα; Λέω.  
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ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Το κόστος λειτουργίας είναι πολύ χαμηλό γιατί το ρεύμα στα 

νησιά ειναι επιδοτούμενο. Αλλά υπάρχουν άλλα συμφέροντα μεταφοράς νερού 

που τα κρατάνε όλα πίσω. Αν δεν μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη 

δαγκάνα, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.  

ΓΚΟΥΜΑΣ: Πάντως, αυτή η κακοδαιμονία υπάρχει. Και τώρα όσον αφορά την 

ενέργεια που αναφέρατε, στο ΕΣΠΑ επειδή η κατάσταση με την επιχορήγηση 

της κιλοβατώρας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια 

ιστορία πολύ πονεμένη με το ΛΑΓΗΕ που έχει χρεοκοπήσει κ.λπ., τα ξέρετε, η 

έμφαση που δίνεται καταρχή είναι στην εξοικονόμηση ενέργειας, σε κτίρια, 

κατοικίες κ.λπ. και στη βιομηχανία και αν μιλάμε για ανανεώσιμες δίνει κυρίως 

στις θερμικές εφαρμογές και εκεί ίσως ταιριάζει η πυρόλυση που αναφέρατε 

προηγουμένως. 

 Εγώ πιστεύω ότι αυτά που είπατε πάντως και τα δύο, είναι στην καρδιά 

της έξυπνης εξειδίκευσης και η αφαλάτωση με ανανεώσιμες και η πυρόλυση - 

είναι σκουπίδια αυτά, τι είναι; 'Η βιομάζα τέλος πάντων, ό,τι είναι και νομίζω ότι 

θα μπορούσαμε να το δούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κωνσταντόπουλος. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Γκούμα, σύντομα μια ερώτηση. Είπατε ότι μπορεί 

να υπαχθεί στο πρόγραμμα νέος άνεργος και να έχει μπλοκ παροχής υπηρεσιών. 

ΓΚΟΥΜΑΣ: Ναι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επίσης είπατε μπορεί να πάρει προκαταβολή 40% 

μόνο με εγγυητική τραπέζης. Ο νέος θα βρει εγγυητική τραπέζης; Θα του δώσει 

η τράπεζα; Εδώ δεν παίρνουν επιχειρηματίες οι οποίοι είναι καθ' όλα νόμιμοι και 

αξιόπιστοι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα;  

ΓΚΟΥΜΑΣ: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα της προκαταβολής είναι ένα θέμα το οποίο 

μας έχει ταλανίσει όλη την προηγούμενη προγραμματική περίοδο γιατί 
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κατέληξαν μεγάλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα να μην 

μπορούν να βγάλουν εγγυητικές για να πληρωθούν και κάπου στη μέση πια, 

αφού είχαν επιλεγεί από το πρόγραμμα. Δυστυχώς, είναι θέμα κανονισμού που 

ισχύει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης και δεν μπορούμε να δώσουμε 

προκαταβολές χωρίς εγγυητική. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει ας το πούμε η 

περίφημη πολιτική βούληση που ακούμε τόσα χρονια, διαχρονικά έγινε πολύ 

μεγάλη προσπάθεια αλλά δεν είναι δυνατόν να αλλάξει αυτό το πράγμα και δεν 

ξέρω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Εκτός αν πας με κάτι μικρό και κάποιο 

κομπόδεμα. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Οι υπερτιμολογήσεις έχουν κι αυτές ένα όριο κι επειδή το σύστημα πια 

έχει μάθει μετά από πολλά ΕΣΠΑ και έχει και πέντε επίπεδα ελέγχου, είναι πάρα 

πολύ δύσκολο να το περάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος; Να ρωτήσεις, κάνε την τελευταία ερώτηση 

για να το κλείσουμε. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Από όσα αναφέρατε κ. Γκούμα, ο σχεδιασμός μέχρι τώρα 

αναφέρεται σε κλάδους ουσιαστικά. Σε επίπεδο τοπικό, Περιφέρειας, υπάρχουν 

σχεδιασμοί; Εννοώ αν υπάρχει, παλιότερα υπήρχαν τα Urban  για τις 

υποβαθμισμένες περιοχές. Τώρα υπάρχει τέτοια πρόβλεψη; Ας πούμε μια 

συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει πολύ αυξημένη ανεργία, λιγοστή δηλαδή 

απασχόληση, προβλήματα οικονομικής εξαθλίωσης, υπάρχουν τέτοιοι 

σχεδιασμοί για να βοηθηθούν συγκεκριμένες περιοχές; 

ΓΚΟΥΜΑΣ: Υπάρχουν, είναι οι περίφημες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την 

εδαφική ανάπτυξη οι οποίες μπορεί να είναι είτε αυτό που λέμε ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ίσως αυτές είναι πιο 

ενδιαφέρουσες εδώ, όπου κανείς πηγαίνει σε μία περιοχή η οποία είναι 

υποβαθμισμένη και προσπαθεί να αντιμετωπίσει με ολοκληρωμένο τρόπο τα 

προβλήματα που έχει, δηλαδή και τα παραγωγικά-οικονομικά και τα 
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περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά με σκοπό να αλλάξει, να αντιστραφεί μια 

φθίνουσα πορεία που έχει αυτή η περιοχή. Αυτό όμως θα είναι ένας σχεδιασμός 

που θα γίνει σε επίπεδο Περιφέρειας πιο πολύ και περιμένουμε. Η Περιφέρεια θα 

πρέπει να βγει κάποια στιγμή με κάποια πρόσκληση, η οποία είτε να έχει 

προεπιλέξει τις περιοχές, αυτό λέει η εγκύκλιος που έχουμε βγάλει εμείς και να 

πει ότι είναι, ας μην πούμε ποιες περιοχές, δεν τις ξέρω δηλαδή, ή να ανοίξει 

την πρόσκληση σε όλους και να πει όλοι οι Δήμοι ή συνεργασίες Δήμων να 

υποβάλλουν προτάσεις και να επιλέξουν με βάση κάποια κριτήρια την καλύτερη 

πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Γκούμα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ.  

ΓΚΟΥΜΑΣ: Κι εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και στη διάθεσή σας να 

το επαναλάβουμε, να το εξειδικεύσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με απλά λόγια, ήσαστε πάρα πολύ κατανοητός και σας 

ευχαριστούμε γι' αυτό κι έχετε και την εμπειρία τόσα χρόνια.  

 --------------------- 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κοντά μας είναι ο κ. Πετρόπουλος με τους 

συνεργάτες του, θα μας μιλήσει για τα επιχειρηματικά και κόκκινα δάνεια. Θα 

κάνει μια ενημέρωση, είναι εξειδικευμένο γραφείο και πιστεύω ότι όλοι λίγο 

πολύ μακάρι να μην χρωστούσαμε, να μην τον είχαμε ανάγκη. Τώρα τον έχουμε 

ανάγκη, θα τον ακούσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ κ. Πετρόπουλε που 

είσαστε εδώ μαζί μας με τους συνεργάτες σας. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να 'στε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση τον κ. 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, μετά από πρόκληση του Πέτρου του Τσιριγώτη και 

ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε νέος άνθρωπος και εμείς που σας γνωρίσαμε 
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και ευχαριστούμε και τον Πέτρο που έκανε την κίνηση αυτή να σας φέρει εδώ 

να ενημερώσουμε τους συναδέλφους.  

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μαζί μου επίσης είναι και η συνάδελφος η κα Φανή Δακίδου 

και ο κ. Βασίλης Τριαντάφυλλος συνεργάτης μου, που έκανε πριν και τις 

ερωτήσεις στον κ. Γκούμα.  

 Λοιπόν, είμαστε καταρχάς συνεργάτες και νομικοί σύμβουλοι της 

εταιρείας New Deal και έχουμε έρθει να σας πούμε δυο λόγια για το νόμο 

3869/2010, γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, γνωστός και ως υπερχρεωμένα, ο 

οποίος τροποποιήθηκε με τον 4061/2014, τον 4336/2015 και υπήρχε και μια πιο 

πρόσφατη τροποποίηση με το Ν. 4346/2015, ο οποίος θα ισχύσει από 1/1/2016. 

Σ' αυτό το νόμο μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν 

πτωχευτική ικανότητα, δεν έχουν εμπορική ιδιότητα και είναι σε μόνιμη 

αδυναμία πληρωμής αλλά έχουν ταυτόχρονα και ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Βεβαίως, μετά νομολογιακά έχει κριθεί ότι μπορούν να υπαχθούν και 

μικρέμποροι καθώς έχουν μικρό τζίρο και το δάνειό τους δεν ήταν καθαρά για 

επαγγελματικό σκοπό τόσο μεγάλο, οπότε μπορούν να υπαχθούν κι αυτοί γιατί 

δεν έχει τόσο μεγάλο κέρδος, δεν έχει τόσο μεγάλο τζίρο.  

 Μέχρι στιγμής έχουν βγει αρκετές αποφάσεις, στις οποίες άλλες 

διαγράφουν μεγάλο μέρος του χρέους μέχρι και 90% έχουμε δει, σε άλλους 

60%, σε άλλους 50%, υπάρχουν δόσεις που έχουν βγει αποφάσεις που 

επιτρέπουν σε ανθρώπους να δίνουν δόσεις μετά από 3 χρόνια, δηλαδή δίνουν 

μια περίοδο χάριτος από 3 έως 5 έτη, καταβάλλουν μετά το ποσό που μπορούν, 

που περισσεύει έχοντας αφαιρέσει τις μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης, το οποίο 

υπάρχουν πίνακες μέσω της Στατιστικής Υπηρεσίας που κρίνει πόσο είναι οι 

δαπάνες διαβίωσης για ζευγάρια, ζευγάρι με παιδί ή για έναν μόνο ενήλικα και 

διευκολύνοντάς τους έτσι να πληρώσουν μετά από κάποια χρόνια ή να 
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πληρώσουν τόσο όσο μπορούν, με αποτέλεσμα να διαγραφεί εντέλει το 

υπόλοιπο των οφειλών τους.  

 Μέσα σ' αυτή την αίτηση, ένα βασικό κομμάτι γι' αυτό είναι...  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Στο οποίο θα μπορούσε να προστρέξει κάποιος στις ευεργετικές 

διατάξεις του Ν. 3869 όσο πλέον θα ισχύει, μέχρι 31/12/2015, μου επιτρέπετε 

συνάδελφέ μου. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, βεβαίως. 

ΔΑΚΙΔΟΥ: Είναι η προστασία της λεγόμενης, άλλως αμφιλεγόμενης, κύριας 

κατοικίας, γιατί πριν ο κ. Βασίλης με ρώτησε ποια είναι τελικά αυτή η κύρια 

κατοικία. Γιατί μπορεί κάποιος φερ' ειπείν, για πρακτικά πράγματα, έτσι; Μπορεί 

κάποιος να έχει αγοράσει ένα σπίτι και να διαμένει κάπου αλλού. Αυτό το σπίτι 

θεωρείται κύρια κατοικία, αυτό που αγόρασε δηλαδή πρώτο; Οχι. Γιατί πολλοί 

μπερδεύουν, κ. Βασίλη στην ερώτησή σας αναφέρομαι που μου κάνατε πριν, 

γιατί πολλοί συγχέουν την έννοια της πρώτης με την κύρια κατοικία. Κύρια 

κατοικία είναι η κατοικία - δεν ακούγομαι; Νομίζω ότι ακούγομαι.  

 Πέρα δηλαδή απ' αυτά τα οποία ανέφερε ο συνάδελφος, ένα βασικό 

σημείο του Ν. 3869 μετά τις... σε όλη αυτή τη σύντομη και ταυτόχρονα μακρά 

πορεία του με όλες τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις τις οποίες έχει υποστεί, 

είναι προστασία της κύριας κατοικίας. Δηλαδή γιατί κάποιο μέλος του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου να έρθει να προστρέξει στις ευεργετικές διατάξεις. 

Γιατί καταρχήν προστατεύεται η κύρια κατοικία. Και σε τι ακριβώς συνίσταται η 

έννοια της κύριας κατοικίας; Είναι το κέντρο των δραστηριοτήτων, όπως είναι 

μια επιχείρηση, των βασικών δραστηριοτήτων μιας οικογένειας. Εκεί που 

διαμένει μαζί με την οικογένειά του. Ομως, υπάρχει πλούσια νομολογία και ως 

προς τη νομολογία της δευτερεύουσας κατοικίας. Γιατί πολλοί σκέφτονται φερ' 

ειπείν, α, αν θα κάνω εγώ αίτηση για το νόμο Κατσέλη υπάρχει ο κίνδυνος, 
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ξέρω 'γω, να χάσω κάποια αγροτεμάχια τα οποία έχω κληρονομικά ή να χάσω 

μια εξοχική κατοικία; Σ' αυτό ήρθε να δώσει απάντηση η νομολογία των 

δικαστηρίων μας, ευτυχώς, οπότε υπάρχουν αποφάσεις που προστατεύουν και 

τη δευτερεύουσα κατοικία υπό προϋποθέσεις. 

 Επίσης, στο κομμάτι της γενναίας διαγραφής χρεών στην οποία 

αναφέρθηκε ο συνάδελφος, αυτό σίγουρα συμβαίνει υπό προϋποθέσεις. 

Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας 

όπου έχουν εισόδημα μηδενικό. Οπου έχουν περιπτώσεις ανεργίας. Και αυτές οι 

περιπτώσεις μπορούν να υπαχθούν στο Ν. 3869, όπου μπορούμε να έχουμε μια 

γενναία διαγραφή χρεών.  

 Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι ο ν. 3869 όπως τροποποιήθηκε με τον 

4161/2013, στη συνέχεια με τον 4336/2015 από 19 Αυγούστου και μετά θα 

ισχύει ως έχει μέχρι και 31/12/2015. Αυτό τι σημαίνει. Οτι τροποποιήθηκε ένα 

βασικό άρθρο και αυτό έχει σημασία, μεγάλη σημασία για όσους θέλουν να 

προστρέξουν στον 3869, το άρθρο 9 που αναφέρεται στην κύρια κατοικία. 

Πλέον οι δόσεις καταβάλλονται σύμμετρα προς όλους τους πιστωτές. Δηλαδή 

αν μια τράπεζα έχει εμπράγματη εξασφάλιση σε ένα ακίνητο, στην κύρια 

κατοικία του οφειλέτη και υπάρχουν άλλες πιστώτριες τράπεζες οι οποίες δεν 

έχουν εμπράγματη εξασφάλιση, ο νόμος πλέον εντός ή εκτός εισαγωγικών δεν 

ξέρω, ερμηνεύστε εσείς όπως το θέλετε, υποχρεώνει τον οφειλέτη στο σχέδιο 

διευθέτησης οφειλών το οποίο προτείνει να κάνει σύμμετρη καταβολή. Ακόμη 

δηλαδή και σε αυτούς που δεν έχουν κάποια εμπράγματη εξασφάλιση, 

προκειμένου να προστατεύσει το σπίτι του. Αυτό είναι το παράδοξο του νόμου. 

Βέβαια, από 1/1/16 αυτό το οποίο θα ισχύει, λίγο αδόκιμος ο όρος αλλά είναι 

ένα χάος, επιεικώς είναι ένα χάος. Εισάγεται πλέον ο θεσμός και του κώδικα 

δεοντολογίας τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος θα υποστεί κάποιες 

τροποποιήσεις μέχρι και τον Μάρτη του 2016, όπου εκεί ο δανειολήπτης 
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ανάμεσα σε όλες τις προϋποθέσεις τις οποίες όλοι τις έχουμε ακούσει και δεν 

υπάρχει λόγος να σας κουράσουμε γι' αυτά, 180.000 πλέον πάει η κύρια 

κατοικία και τα συναφή, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης από την ΕΛΣΤΑΤ, θα 

πρέπει να υπάρχει κι άλλη μια προϋπόθεση σωρευτικά, αυτή του συνεργάσιμου 

δανειολήπτη.  

 Πώς λοιπόν θα αποδεικνύεται, θα τεκμαίρεται ότι ο δανειολήπτης είναι 

συνεργάσιμος; Θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια διαδικασία ανταλλαγής 

επιστολών με τις τράπεζες. Αυτό βέβαια για μας δεν είναι πρόβλημα, αυτό εμάς 

μας δίνει μια ώθηση, ένα κίνητρο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και σ' 

αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, το ζητούμενο είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα 

νομολογία και είναι πολύ νωπό ακόμα το μελάνι στο συγκεκριμένο νόμο. Ελπίζω 

με κάποιες ΚΥΑ που αναφέρουν μέσα, αναφέρεται μέσα ο νόμος ότι θα 

επακολουθήσουν, να δώσουν κάποια περαιτέρω διευκρίνιση για να 

διευκολύνουν και εμάς αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι απευθύνονται σε μας 

προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε λύση σ' αυτό το θέμα.  

 Αυτά εν ολίγοις σε ό,τι αφορά το Ν. 3869/2010 ως ισχύει και ως 

τροποποιήθηκε. 

 Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον συνάδελφο Πειραιώς. Εμείς είμαστε 

Αθηνών. Απλά προτού θα ήθελα διευκρινιστικά να πω ότι ειναι παρόντες και η 

κα Κατσιλιέρη και ο κ. Τσοπανάς που είναι έτεροι συνεργάτες της εταιρείας στο 

κομμάτι το φοροτεχνικό και ταυτόχρονα της μηχανογράφησης γιατί είμαστε μια 

ομάδα ανθρώπων που προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις όχι μόνο στο Ν. 3869, 

γενικότερα. Προβλήματα τα οποία ανακύπτουν όπως φερ' ειπείν κληρονομικά 

ζητήματα, ζητήματα Αστικού Δικαίου, Κατηματολόγιο, αλλά με ανθρώπους οι 

οποίοι έχουν το know how και το βασικό είναι ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν 

άμεσα στα όποια ζητήματα ανακύψουν.  

 Συγγνώμη, συνάδελφέ μου. Παρακαλώ, σε σας ο λόγος. 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Καλησπέρα κι από εμένα, Βασίλης Τριαντάφυλλος λέγομαι. 

Εγώ απλά θέλω να σας πω δυο κουβέντες για το άσχημο από τα άσχημα 

σενάρια. Το σενάριο που υπάρχουν δάνεια και που δεν μπορείς για 

οποιονδήποτε λόγο, είτε γιατί είσαι έμπορος είτε γιατί οτιδήποτε, δεν μπορείς να 

υπαχθείς στο νόμο για τον οποίο πολύ αναλυτικά και εμπεριστατωμένα μας 

μίλησαν οι συνάδελφοι. 

 Εχουμε δηλαδή περιπτώσεις ανθρώπων, επιχειρήσεων που έχουν δάνεια, 

τα δάνεια αυτά έχουν είτε καταγγελθεί είτε είναι προ της καταγγελίας, δεν 

μπορούν να υπαχθούν και να τύχουν της ευνοϊκής προστασίας που συζητήσαμε 

πριν και καλούμαστε σαν δικηγόροι να διαμορφώσουμε μία στρατηγική, μία 

πρακτική για το πώς θα τα διαχειριστούμε και να βάλουμε και κάποιους 

στόχους. Σ' αυτά τα πλάνα, δυστυχώς σ' αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει 

μπούσουλας. Δεν υπάρχει μπούσουλας δηλαδή με την έννοια της ασφάλειας 

που παρέχει ένα συγκροτημένο νομικό πλαίσιο όπως είναι το πλαίσιο του 3869. 

Πάμε λίγο έως πολύ ψάχνοντας. Οδηγό μας έχουμε τις αποφάσεις των 

ελληνικών δικαστηρίων. Σ' αυτές τις περιπτώσεις αυτό που κάνουμε είναι 

καταρχήν προσεγγίζουμε την τράπεζα. Στην παρούσα συγκυρία τα τελευταία 

χρόνια όσο πάει και περισσότερο, στην παρούσα τώρα τους μήνες που μιλάμε 

για λόγους που άλλοι καταλαβαίνουμε άλλοι όχι, δεν έχει σημασία, τώρα ειδικά 

ακούνε. Πρέπει να τηρήσουμε κάποιες προϋποθέσεις, πρέπει να δείξουμε μια 

καλή διάθεση, πρέπει να έχουμε και μια στοιχειώδη ικανότητα, έτσι; Δεν 

μπορούμε να πάμε... Αλλά σ' αυτή τη συγκυρία ακούνε. Με μία συγκροτημένη, 

σοβαρή παρουσία, με μία μελετημένη λύση, το επιχειρηματικό δάνειο, το οποίο 

μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι αλληλόχρεος, μπορεί να είναι 

οτιδήποτε, οτιδήποτε μπορεί να δανειοδοτηθεί, αυτή την περίοδο θα κάτσουν 

και θα μας ακούσουν αν πάμε με μία συγκροτημένη λύση. Τους λέμε έχουμε 
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αυτό το πρόβλημα, μπορούμε να κάνουμε κι αυτό και κάποιες, όχι όλες βέβαια, 

κάποιες φορές λήγει εκεί. 

 Αν δεν λήξει εκεί, είτε γιατί η τράπεζα και από τράπεζα σε τράπεζα αφού 

είστε της αγοράς θα το ξέρετε, από τράπεζα σε τράπεζα έχουμε και διαφορετική 

αντιμετώπιση, άλλες προτιμούν τα μεν άλλες τα δε κ.λπ., σε περίπτωση λοιπόν 

που δεν προχωρήσετε γιατί η τράπεζα δεν θέλει είτε γιατί ο δανειολήπτης δεν 

μπορεί, δεν μπορεί να δώσει αυτό που θέλει η τράπεζα εν πάση περιπτώσει, 

προχωράμε πια στην πιο σοβαρή διαχείριση, νομική διαχείριση του δανείου. 

Υποκαθιστούμε την έλλειψη συγκροτημένου, συγκεκριμένου νομικού πλαισίου 

με ένα κολάζ, με ένα πάζλ από τις αποφάσεις της νομολογίας, από αυτά που μας 

έχουν πει τα δικαστήρια για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει μία τράπεζα 

στο πλαίσιο μιας δανειακής σχέσης. Τα ζητήματα είναι πολλά, ξεκινάμε από το 

βασικότερο που είναι τα επιτόκια, υπάρχουν αποφάσεις, η νομολογία δεν είναι 

σταθερή, δεν είναι ξεκάθαρη αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι τα επιτόκια 

ελέγχονται, το ύψος του επιτοκίου, υπάρχουν καταχρηστικοί όροι οι οποίοι με 

τον έναν ή τον άλλο τρόπο μπορούν να θίξουν, να θέσουν σε αμφισβήτηση το 

κύρος μιας σύμβασης. 

 Τι αποτελέσματα έχουμε μ' αυτά τώρα. Δηλαδή μπορούμε επί της ουσίας 

με κάποιους νομικούς λόγους, με κάποιες νομικές ενστάσεις να αμφισβητήσουμε 

το δάνειο. Αυτό προϋποθέτει όμως ένα δάνειο το οποίο πια έχει πάει στα 

δικαστήρια. Δύο τρόποι υπάρχουν τεχνικά. Ο ένας είναι ο καθαρά αμυντικός, ότι 

καταγγέλλεται το δάνειο, εκδίδεται διαταγή πληρωμής συνήθως και 

ανακόπτουμε για τους λόγους που μας επιτρέπει ο νόμος και η νομολογία με 

σκοπό να το πάμε πιο πίσω και εν τέλει ίσως να ακυρώσουμε και τη σύμβαση ή 

μέρος αυτής. Το δεύτερο, μια πιο τεχνική λύση η οποία απαιτεί εν πάση 

περιπτώσει και μία πιο ... προσέγγιση, μια πιο ad hoc προσέγγιση σε κάθε 

περίπτωση, δεν υπάρχουν δηλαδή λύσεις έτοιμες, πακέτο, άλλο ένα 
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μειονέκτημα του ότι δεν έχουμε ένα συγκροτημένο, συγκεκριμένο νομικό 

πλαίσιο να προστατεύει αυτές τις περιπτώσεις αλλά τις πάμε ad hoc, σ' αυτές τις 

περιπτώσεις πολλές φορές όταν έχουμε μια βασιμότητα στις απαιτήσεις μας είτε 

λόγω καταχρηστικών όρων είτε λόγω καταχρηστικής συμπεριφοράς πολλές 

φορές της τράπεζας, καταγγελίες πρώιμες κ.λπ., καταφεύγουμε προληπτικά. 

Ενάγουμε εμείς την τράπεζα. Αυτό δημιουργεί εκκρεμοδικία όταν διατυπωθεί 

σωστά νομικά την παγώνει από το να βγάλει διαταγή πληρωμής με όλα τα 

ευνοϊκά ή και να την βγάλει είναι ακυρωτέα λόγω εκκρεμοδικίας, εν πάση 

περιπτώσει. Αυτό ουσιαστικά είναι μία προληπτική, proactive αυτό που λέμε, 

δηλαδή δεν αντιδρούμε, δρούμε εμείς πρώτοι ούτως ώστε να στερήσουμε το 

βασικό όπλο της τράπεζας που είναι η διαταγή πληρωμής.  

 Αυτό μας επιτρέπει μια καλύτερη διαχείριση, δεν είναι πανάκεια, δεν 

σβήνει όπως είπαν οι συνάδελφοι στην αντίστοιχη περίπτωση του 3869, δεν θα 

φύγουμε ποτέ με 90% διαγραφή χρέους κ.λπ., στην καλύτερη περίπτωση, 

δηλαδή να κερδίσουμε στο επιτόκιο και σε κάποια επιμέρους στοιχεία, το έτος 

των 360 αντί των 365 ημερών, οι κλασικοί όροι αυτοί που έχουν ακυρωθεί και 

έχουν πολυδιαβαστεί, ναι ή να ακυρωθεί ή να τους πάμε πίσω. Αλλά το να τους 

πάμε πίσω σ' αυτή τη συγκυρία από το να μας εκδώσουν διαταγή πληρωμής, να 

μας κατάσχουν ένα ακίνητο ή τους λογαριασμούς μας ή οτιδήποτε, πράγματα 

που αυτά έχουμε να ανησυχήσουμε όταν είμαστε εταιρεία, επιχείρηση, να τους 

πάμε πίσω 2, 3,  4 χρόνια, 5, μπορεί να είναι και το καθοριστικό για τη 

βιωσιμότητα της επιχείρησής μας. Μπορεί σε πέντε χρόνια να μπορούμε να 

διαχειριστούμε ένα χρέος που σήμερα ούτε καν το αγγίζουμε, έτσι;  

 Υπάρχουν λοιπόν λύσεις, ξαναλέω δεν είναι εύκολες, δεν είναι φασόν, η 

κάθε περίπτωση χρίζει σε όλα αυτά, δηλαδή και ο νόμος Κατσέλη μπορεί να 

παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο αλλά η κάθε περίπτωση χρίζει 

εξειδίκευσης, ατομικής διερεύνησης, μπορεί να αλλάξει η αντιμετώπιση του 
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δικαστή απέναντι στην περίπτωσή σου στο ένα ή στο μισό ή στους δύο πόντους 

ας πούμε.  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Υπάρχει μια τάση βέβαια της νομολογίας αλλά αυτό δεν είναι 

πανάκεια, όπως είπατε.  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Υπάρχει τάση, ναι, αλλά δεν είναι ένα πλαίσιο το οποίο 

μπαίνουμε έτσι μόνοι μας.  

 Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, εντάξει, όλοι όσοι είμαστε στην αγορά εν 

πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε ότι δεν θα υπάρξει αγορά αν δεν πάρουν ξανά 

μπροστά οι τράπεζες. Αυτό είναι τουλάχιστον εγώ το βλέπω έτσι, πιστεύω και 

άλλοι που είναι... 

ΔΑΚΙΔΟΥ: Και έτσι είναι. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ναι, δεν θα υπάρξει. Από την άλλη αυτή τη στιγμή στην 

παρούσα συγκυρία οι τράπεζες είναι και ο δυνάστης της αγοράς, όχι για κανέναν 

άλλο λόγο, γιατί δεν επιτρέπουν ούτε να διανοηθεί κανείς το παραπάνω βήμα. 

Επειδή έχουμε και μια παρουσία πολύ έντονη ας πούμε σε χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ακουγα με πολύ μεγάλη 

προσοχή τον εκλεκτό κύριο που ήρθε και μίλησε από το Υπουργείο, ο οποίος 

πραγματικά είναι και γνώστης, τον έχω ξανακούσει, έχει ξανατύχει, αλλά δεν 

απαντάται το βασικό ερώτημα. Το βασικό ερώτημα είναι πώς θα σώσουμε, 

πρώτον, την καθημερινή μας λειτουργία και, δεύτερον, πώς θα μπορέσουμε να 

αναπτυχθούμε και να προχωρήσουμε. Και σ' αυτά τα ερωτήματα οι τράπεζες 

είναι, δυστυχώς, αυτοί που έχουν τις απαντήσεις. Εμείς είμαστε στην άχαρη 

θέση να ερχόμαστε όταν υπάρχει πρόβλημα με τις τράπεζες. Ελπίζω με πολύ 

αδρές γραμμές να κατάφερα να περιγράψω εγώ στο κομμάτι που με αφορά και 

οι συνάδελφοι στο αντίστοιχο λίγο πώς δυνητικά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε 

τη διαχείριση ενός προβλήματος.  
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 Με πολλή χαρά αν έχετε ερωτήσεις και πιο συγκεκριμένες είμαστε στη 

διάθεσή σας.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Δεν κατάλαβα, βάλατε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τέλος του 

χρόνου και μετά είναι το χάος. Αυτό, δηλαδή ο νόμος δεν θα ισχύει;  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Ο 3869/2010, ο οποίος είναι ταλαίπωρος. Βεβαίως και θα ισχύει. 

Απλά αλλάζουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Κάτι αλλάζουν δηλαδή. 

ΔΑΚΙΔΟΥ: Πολλά αλλάζουν. Καταρχήν, το βασικό κριτήριο είναι πλέον οι 

εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Ενώ πριν τις δαπάνες διαβίωσης εμείς τις 

καθορίζαμε με βάση τα έξοδα τα μηνιαία τα οποία είχε ένα νοικοκυριό. Βάζαμε 

κάτω τις αποδείξεις και λέγαμε πόσα ξοδεύεις φερ' ειπείν για την ΔΕΗ, για τον 

ΟΤΕ, γι' αυτό για 'κείνο για τ' άλλο, για το παρ' άλλο. Τώρα πλέον εισάγεται το 

κριτήριο, ισχύει και με τον 4336 αλλά πλέον με τον 4346/15 από 1/1/16 είναι 

πλέον έντονο και καθοριστικό αυτό το κριτήριο των ευλόγων δαπανών όπως 

έχουν καθοριστεί με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Λέει ότι ένας ενήλικας χωρίς 

παιδιά τεκμαίρεται ότι έχει δαπάνες διαβίωσης 537 ευρώ. Αν εσύ έχεις 

παραπάνω, θα πρέπει να βρεις κάποιο τρόπο να δείξεις ότι τα έξοδά σου είναι 

παραπάνω. Δεν θα μπορείς πλέον να το κάνεις, γιατί σου λέει ότι αυτό είναι το 

ποσό, το όριο, το ανώτατο όριο.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Τεκμαρτά. 

ΔΑΚΙΔΟΥ: Το τεκμαρτό δεν σημαίνει οτι είναι και τα πραγματικά σου έξοδα, 

γιατί ένας άνθρωπος μπορεί στο σούπερ μάρκετ φερ' ειπείν, τώρα μπαίνουμε σε 

άλλες λεπτομέρειες, απλά για να καταλάβετε γιατί χρησιμοποίησα την έντονη 

λέξη το "χάος", κάποιος άνθρωπος μπορεί να ξοδεύει 200 ευρώ μόνο γι' αυτό το 

πράγμα. Να έχει να πληρώσει το φόρο εισοδήματος, να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, 

την ασφάλεια του αυτοκινήτου, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από 537 
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ευρώ. Ομως ο νόμος σου λέει εύλογες δαπάνες διαβίωσης, πρώτο στοιχείο. 

Δεύτερον, η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας στην περίπτωση του 

άγαμου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις 

ανθρώπων που η αντικειμενική αξία μέχρι στιγμής που έχουμε διαχειριστεί, 

ανθρώπων που έχουν καταθέσει αιτήσεις για το Ν. 3869, που η αντικειμενική 

ήταν σαφέστατα υψηλότερη από τα 180 χιλιάρικα, ήταν 300, σε περιοχές των 

βορείων προαστίων της Αθήνας. Αυτόματα σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι 

ανθρώπων που κάποτε, ναι, είχαν τη δυνατότητα να μπορούν να 

αποπληρώνουν τα δάνειά τους, κάποτε βέβαια είχαν και τα ανάλογα εισοδήματα 

να μπορούν να αποπληρώνουν τα δάνειά τους, αυτή τη στιγμή μένουν εκτός 

των ευεργετικών διατάξεων του νόμου. Επίσης, θα πρέπει το συγκεκριμένο 

ακίνητο, ωραία, εντάξει, είναι να χρησιμεύει σαν κύρια κατοικία, ούτως ή άλλως 

ίσχυε πριν ισχύει και σήμερα και θα εξακολουθεί να ισχύει, να είναι 

συνεργάσιμος δανειολήπτης βάσει του κώδικα δεοντολογίας της τράπεζας όπου 

αυτό ισχύει. Οι τράπεζες πλέον έχουν αρχίσει να στέλνουν επιστολές.  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Η διαδικασία του συνεργάσιμου δανειολήπτη, είναι μια 

διαδικασία όπου η τράπεζα σε καλεί πέραν των άλλων να της γνωστοποιήσεις 

και κάποια καίρια στοιχεία προσωπικά σου, τα οποία βεβαίως ούτως ή άλλως θα 

το έκανες αν πήγαινες για μια ρύθμιση ή οτιδήποτε. Μέσα σ' αυτά ας πούμε και 

βέβαια επαπειλούνται ποινές σε περίπτωση που δεν το κάνεις με ακρίβεια και 

αλήθεια, έτσι; Είναι στο πλαίσιο της υπεύθυνης δηλώσεως που κάνεις και της 

πιστοποιήσεως των στοιχείων. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Απλά, εγώ σαν 

δικηγόρος δεν το θεωρώ δεδομένο ότι -είμαι πολύ ακριβής σ' αυτό που θα πω-, 

δεν το θεωρώ δεδομένο ότι κάθε περίπτωση αυτονόητα μπορεί να δώσει αυτά 

τα στοιχεία χωρίς να το σκεφτεί. Το 99% των περιπτώσεων είναι στοιχεία τα 

οποία μπορούν να δοθούν, πρέπει να δοθούν και καλό είναι να δοθούν για να 

είναι συνεργάσιμος ο δανειολήπτης και να προχωρήσει. Απλά, στην εκτίμηση 
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του ρίσκου που κάνουμε, στη διαχείριση του ρίσκου όταν διαχειριζόμαστε μια 

κατάσταση από νομικής άποψης, πρέπει να δούμε, πρέπει να είμαστε γενικά σας 

λέω δεν θέλω να μπω περισσότερο, απλά όταν είναι να έρθει η ώρα να γράψετε 

στο φακελάκι ας πούμε τι έχετε και τι δεν έχετε και να το στείλετε, καλό είναι 

να το συζητήσετε με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί αυτό το 

ρίσκο και να σας πει αν καλώς θα προχωρήσετε ή όχι. Γιατί πρακτικά, όχι ότι 

δεν υπάρχει αλλά αυτό που δημιουργείται είναι ένα database μέσα σε κάθε 

τράπεζα με ενημερωμένα μέχρι και Δεκέμβριο '15 περιουσιακά στοιχεία όλων.  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Και όχι μόνο περιουσιακά στοιχεία. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ναι, ζητάνε τα πάντα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πια 

είναι ότι έχουν ενημερωμένη μέχρι και σήμερα, θα μου πεις άμα θα πάω να 

κάνω ρύθμιση δεν θα τα δώσω; Θα τα δώσεις. Αλλο όμως να πας εσύ να τα 

ζητάς και άλλο να σου έρθει ένα φακελάκι σπίτι και να σου λέει έχεις 10 μέρες, 

τρέχα γραφ' τα. Αυτό, 15 πόσες έχεις. Αυτό για μένα, σας λέω είμαι δικηγόρος, 

πρέπει, οφείλω να είμαι και στον εαυτό μου και στους ανθρώπους που κατά 

καιρούς συμβουλεύω, οφείλω να είμαι καχύποπτος. Είμαι βέβαιος ότι γίνεται με 

τις αγαθότερες των προθέσεων από την πλευρά της Ενωσης Ελληνικών 

Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και των τραπεζών. Πλην όμως, μπορεί να 

υπάρξει μία περίπτωση στις εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεων που θα 

υποβάλλουν αυτά τα χαρτιά που πιθανόν να μην έπρεπε. Απλά σας κάνω το 

καμπανάκι ότι σκεφτείτε το. Οχι, σκεφτείτε το, αξιολογήστε το, μιλήστε. Αυτό 

μόνο.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ...αν αυτοί που έχουν θέμα μέχρι το τέλος του χρόνου 

προλάβουν θα είναι ευνοϊκότερη η κατάσταση να έρθουν σε ρύθμιση με την 

τράπεζα; 

ΔΑΚΙΔΟΥ: Θα πρέπει να υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές, έτσι; Βασικό, 

βασική προϋπόθεση, να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.  
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ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Δηλαδή μετά αλλάζει το καθεστώς;  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Αλλάζει άρδην το καθεστώς γιατί το βασικό έργο μας, συνάδελφέ 

μου μισό λεπτό, το ποιος είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, για να το 

καλύψουμε 100% το θέμα του κώδικα δεοντολογίας, το ποιος είναι 

συνεργάσιμος δανειολήπτης από ποιον θα κριθεί; Από μας ή από την τράπεζα;  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Από την τράπεζα.  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Μπράβο. Ποια τράπεζα λοιπόν - ναι, εμείς θα αντιταχθούμε ως προς 

το ότι δεν είμαστε συνεργάσιμοι. Ποιος θα μας χορηγήσει εμάς βεβαίωση ότι 

είμαστε συνεργάσιμοι; Γιατί αυτές οι προϋποθέσεις, για να το κλείσω συνάδελφέ 

μου εν συντομία, αυτές οι προϋποθέσεις που σας αναφέραμε πρέπει να 

συντρέχουν όλες μαζί. Μία να εκλείπει δεν μπορεί κάποιος να πάει να κάνει 

αίτηση. Το κερασάκι στην τούρτα είναι αυτό. Η έννοια του συνεργάσιμου 

δανειολήπτη. Ποια τράπεζα θα χορηγήσει βεβαίωση γνωρίζοντας τα 

ληξιπρόθεσμα που υφίστανται ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να, αλλά δεν θα 

μπορέσει να χορηγήσει βεβαίωση ότι όντως υπήρξε συνεργάσιμος. Δεν 

κινδυνολογώ.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Δεν έχει διαφορά όμως αν κάποιος είναι δύο μήνες κόκκινος ή 

δύο χρόνια;  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Δύο χρόνια αν είναι κόκκινος, η τράπεζα σίγουρα θα έχει...  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Αυτό που σας είπα τώρα για τους συνεργάσιμους κι αυτά, 

δεν έχει προφανώς νόημα στην περίπτωση του 3869 γιατί εκεί τα πας τα 

στοιχεία ούτως ή άλλως. Δηλαδή θα πας να υποβάλλεις ποια ακίνητα. Εδώ δεν 

μιλάω για περιπτώσεις που πας στον 3869, εκεί τα πας μόνος σου και λες και 

ευχαριστώ πολύ. Προφανές. Μιλάω για περιπτώσεις άλλες που η δυσκολία της 

τράπεζας να σε προσεγγίσει εδράζεται αλλού, εν πάση περιπτώσει.  
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ΔΑΚΙΔΟΥ: Η ερώτησή σας, βλέπετε αυτή η ερώτηση και μόνο που κάνετε, έχει 

να κάνει με την ερμηνεία. Το μελάνι όπως είπα πριν είναι νωπό. Ακόμα εμείς, 

εμείς μπορούμε να σας ενημερώσουμε για το νόμο πώς θα ισχύει. Το πώς θα το 

ερμηνεύσουν όμως τα δικαστήρια όλη αυτή τη διαδικασία, όταν φτάσουν 

κάποια στιγμή στο ακροατήριο και εκδοθούν οριστικές αποφάσεις, αυτό είναι 

άλλο ζητούμενο. Καταλαβαίνετε τι κίνδυνος ελλοχεύει;  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ακόμα βγαίνουν αποφάσεις που εξηγούν το νόμο. Καλά, 

δεν μιλάμε και για νόμους του '50 και του '60, που ερμηνεύουν τον 3869 στην 

πρώτη του μορφή, έτσι δεν είναι;  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Μα οι εφετειακές σε δεύτερο βαθμό τώρα, τον τελευταίο χρόνο 

άρχισαν να βγαίνουν εφετειακές αποφάσεις.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Το ίδιο ισχύει και για τα επιχειρηματικά δάνεια, έτσι δεν είναι;  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Οταν λέτε το ίδιο, τι εννοείτε;  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Δηλαδή η αντιμετώπιση για τα δάνεια που έχεις πάρει σαν φυσικό 

πρόσωπο και σαν επιχείρηση.  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Τα δάνεια που έχεις πάρει σαν φυσικό πρόσωπο ή σαν 

επιχείρηση δεν ενδιαφέρουν. Αυτό που ενδιαφέρει είναι αν πτωχεύεις ή δεν 

πτωχεύεις.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Η αντιμετώπιση του νόμου, ο νόμος είναι ο ίδιος για τις 

επιχειρήσεις και για... 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Οχι, αυτό λέμε.  

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γι' αυτό είπαμε στην αρχή φυσικά πρόσωπα και μικρέμποροι. 

ΔΑΚΙΔΟΥ: Εξαιρέσεις υπάρχουν, το είπε ο συνάδελφος πριν. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή μην μπερδεύουμε και τις επιχειρήσεις με τον 3869, 

γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις, για επιχειρηματικά δάνεια, πάμε σε άλλο εντελώς. 
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Τώρα στον 3869 αφορά φυσικά πρόσωπα και μικρέμπορους που δεν έχουν 

πτωχευτική ικανότητα και δεν είναι έμποροι.  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Καταρχήν. Αλλά... 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Οριζόντια ομοιόμορφη ρύθμιση για τα καταγγελθέντα 

επιχειρηματικά με την έννοια, με μία αντίστοιχη του Ν. 3869 υπάρχει δηλαδή 

αλλά είναι το Δίκαιο της πτωχεύσεως.  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Εκεί μπαίνουμε σε άλλα.  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δεν υπάρχει δηλαδή μόνο για το κομμάτι αυτό.  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Εκεί μπαίνουμε σε άλλα λημέρια να το πούμε απλά. Εκεί 

ακολουθούμε άλλα νομικά εργαλεία.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να μου πείτε εάν μπορείτε, 450.000 ευρώ 

δάνειο ... 10 χρόνια, πόσα θα πληρώσει; Του ακύρωσε η τράπεζα η ίδια και τους 

τόκους και τα επιτόκια και τις καθυστερήσεις, του ανανέωσε το δάνειο με το 

αρχικό που είχε πάρει τα 450 χιλιάρικα. Ουσιαστικά του έκανε χάρη όλα αυτά. 

Είναι γεγονός.  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Δεν το αμφισβητούμε, αλίμονο, αλλά τέτοιες περιπτώσεις... 

Μπορείς να πας να κάνεις μια διαπραγμάτευση με την τράπεζα, ναι, αλίμονο.  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ακούνε, αλλά ακούνε... 

ΔΑΚΙΔΟΥ: Σ' αυτό βοήθησε όμως ο 3869, στο ότι ακούνε, ε; Σ' αυτό βοήθησε.  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Σε μεγάλο βαθμό βοήθησε αλλά σε μεγάλο βαθμό έβλαψε.  

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Τώρα απ' ό,τι ξέρουμε όμως οι τράπεζες αλλάξανε αφεντικά και 

θα έχουμε άλλη πολιτική αντιμετώπιση. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα το ότι 

αλλάξανε αφεντικά. Κι εκεί δεν ξέρουμε τι θα εφαρμόσουν τα καινούρια 

αφεντικά που ακούμε και ξένα φαντς ότι αγοράσανε αυτές τις τράπεζες και 

πόσο φτηνά τις αγοράσανε. Τέλος πάντων, συγκεκριμένα ό,τι ακούμε.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: κ. Αντιπρόεδρε, θέλετε να μιλήσετε;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ενα λεπτό μόνο. Το γεγονός ότι μερικοί συνάδελφοι 

κοκκίνισαν τα δάνειά τους, δεν οφείλεται αποκλειστικά σ' αυτούς. Καίρια ευθύνη 

έχει και η πολιτεία, είναι γεγονός. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τα ξέρετε όλοι 

και τα ξέρουμε σαν επιχειρηματίες. Εχει κάποιος στο Δημόσιο δώσει 

εμπορεύματα ή στους Δήμους, το οποίο είναι 5 εκατομμύρια σε αξία. Ο Δήμος, 

το Δημόσιο του καθυστερεί τα χρήματα 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια. Αυτός ο 

άνθρωπος  στα 5 εκατομμύρια έχει 1 εκατομμύριο ΦΠΑ και κάτι ψηλά. Αν 

λοιπόν μες στο χρόνο δεν μπορεί να δώσει το 1 εκατομμύρια με τα επιτόκια και 

τις προσαυξήσεις πάνε 2. Αυτός ο άνθρωπος φταίει για το τσουνάμι που του 

φορτώσανε στην πλάτη; Γι' αυτό λοιπόν η πολιτεία και οι παράγοντες πρέπει να 

το δουν το πράγμα σε άλλη βάση, γιατί όλοι αυτοί μέχρι το '08 ήταν οι 

καλύτεροι του κόσμου. Οι καλύτεροι. Εδώ και  ... είναι γεγονός. Ενα μικρό μετά 

και ένα.....  το δάνειο εκ νέου με το αρχικό κεφάλαιο που είχε πάρει σε ένα 

επιτόκιο βιώσιμο. Ειδικά με το Δημόσιο όλοι ξέρουμε ότι εάν κάποιος δεν μπορεί 

να πληρώσει στην ώρα του και περάσει ο χρόνος έχει καθαρίσει, δηλαδή 

κοκκίνισε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Εδώ στις 100 ρυθμίσεις που 

έκανε ο κόσμος τώρα με το 2% πήγε παραπάνω, συνάδελφος ... το μήνα 

επιτόκιο που δεν το είχε υπολογίσει. 1,5% εδώ, 1% από 'κει, άντε να τα βγάλει 

ο άλλος... Τι να λέμε τώρα δηλαδή; Για το τσουνάμι που έχει πέσει στην 

πατρίδα μας, στην πλάτη μας; Ειλικρινά, δεν φταίνε οι επιχειρηματίες και αυτό 

φαίνεται και πρέπει να το δουν οι παράγοντες.  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Ούτε οι επιχειρηματίες ούτε τα φυσικά πρόσωπα. Αλλιώς όλοι τα 

υπολογίζαμε και αλλιώς μας ήρθανε. (Διάλογοι εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, άλλη ερώτηση υπάρχει;  

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να διευκρινίσω εγώ κάτι για την ερώτηση της κυρίας και το 

χάος. Αρχικά όταν εννοούσε η συνάδελφος Χάος όπως το καταλαβαίνω εγώ, 
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εννοούσε ότι θα είναι καινούριος νόμος και δεν υπάρχει νομολογία. Δηλαδή 

φανταστείτε ότι ο 3869 υπάρχει από το '10 και υπάρχουν υποθέσεις που δεν 

έχουν εκδικαστεί ακόμα, που εκδικάζονται το '25, το '30, το '35. Δηλαδή 

φανταστείτε πέντε χρόνια μετά και έχουμε μια σημαντική νομολογία αλλά 

φανταστείτε τώρα ότι από 1/1/16 θα ξεκινήσει ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε 

πριν ένα μήνα και θ' αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Αυτό εννοούσε ως χάος. Και 

όσον αφορά στο νέο νόμο νομίζω, πάλι προσωπική μου άποψη... (παρεμβάσεις 

εκτός μικροφώνου)  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Για να καταλάβετε, ο νόμος είναι 100 λέξεις, 200 λέξεις το 

άρθρο. Για το άρθρο αυτό γράφονται δυο δωμάτια, για να καταλάβουμε τι λέει, 

ερμηνεύεται από τα δικαστήρια. Για να είμαστε σίγουροι απόλυτα τι θέλουν να 

πουν αυτές οι εκατό λέξεις πρέπει να γραφτούν δύο δωμάτια βιβλία για να το 

καταλάβουμε, που τα γράφουν οι δικαστές με τις αποφάσεις τους. Ο νόμος 

δηλαδή από μονος του είναι τίποτα, ένα περίγραμμα. Το γεμίζουν οι αποφάσεις. 

Αυτό δεν έχουμε τώρα και είναι πολύ δύσκολο για έναν δικηγόρο να προβλέψει, 

μπορούμε σε ένα βαθμό αλλά είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει με απόλυτη 

βεβαιότητα το πού θα κινηθούν οι αποφάσεις των δικαστών και για να μην 

κρυβόμαστε τώρα, εντάξει, πολλές φορές υπαγορεύονται και από μη αμιγώς 

νομικά κίνητρα, όχι απαραίτητα με  κακή πρόθεση. Και με καλή. Δηλαδή για την 

ερμηνεία του 3869 επειδή έχει έντονο κοινωνικό κριτήριο, την έχουν ανοίξει 

πολύ οι δικαστές. Εχουν βάλει μέσα και περιπτώσεις οι οποίες δεν, από στενή 

γραμματική ερμηνεία των 100 αυτών λέξεων που λέμε πιθανόν να μην 

περιλαμβάνονταν στη βούληση την αρχική του νομοθέτη.  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Αυτός είναι και ο ρόλος της νομολογίας άλλωστε, έτσι;  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι πάντα κακό δηλαδή. Αυτός είναι ο 

ρόλος του δικαστή και του δικηγόρου να αναδεικνύει... γιατί όταν σου λέει ότι 

δεν μπαίνει όποιος έχει πτωχευτική ικανότητα...  
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ΔΑΚΙΔΟΥ: Και ο ρόλος του δικηγόρου ανάλογα να προσπαθεί κάποιες όψεις 

της ερμηνείας αυτής με τους ισχυρισμούς του. Αν μείνουμε τώρα στο βασιλικό 

διάταγμα για τα εμποροδικεία, οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα 

μένανε απέξω. Δεν πάει όμως έτσι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, να το κλείσουμε. Να κάνουμε κάτι άλλο πιο 

μεγάλο, να σας καλέσουμε πάλι μια μέρα να γίνει μια άλλη εκδήλωση.  

ΔΑΚΙΔΟΥ: Μετά χαράς, όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. 

ΔΑΚΙΔΟΥ: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και τον συνάδελφο 

που σας έφερε εδώ κοντά μας. Θα ξαναβρεθούμε πάλι, πιστεύω θα τα 

ξαναπούμε, έχετε πολύ ενδιαφέροντα θέματα αλλά καλύτερα να κάνουμε μια 

ενημέρωση να έχει και ακροατήριο, να μην είναι Διοικητικό Συμβούλιο, να 

έχουμε κι άλλο ακροατήριο.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε με τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης.  

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 21/10/2015. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχουν σταλεί τα πρακτικά του Δ.Σ. της 21/10/2015. Υπάρχει 

κάποια παρατήρηση; Όχι. Εγκρίνονται;  

 Εγκρίνονται. 
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ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Εγκριση Προϋπολογισμού 2016. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχει αποσταλεί ο προϋπολογισμός. Εχει κάποιος κάποια 

ερώτηση; Ωραία.  

 Εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός 2016 ως έχει αποσταλεί.  

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

ΦΠΑ στη Ναυπηγοεπισκευή. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε ενημερωθεί, ήταν το πρόβλημα που προέκυψε για τα πλοία 

της ναυσιπλοϊας. Το έχει θέσει ο κ. Παπαμανώλης.  

 κ. Παπαμανώλη, θέλετε να πείτε τίποτα για τα πρακτικά; Εγιναν ενέργειες 

από το Επιμελητήριο και από το... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Η συνεδρίαση έλαβε τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους 

που ήταν εδώ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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