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                                      Αζήλα, 21.03.2018 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ 

& ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γ 

 

 

 

Θέκα: Απάληεζε ηεο Γηνίθεζεο ζηελ επηζηνιή ηνπ Γ ηνπ πιιόγνπ 

Δξγαδνκέλσλ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ  

 

Κύξηε δηεπζπληά,  

ην θχιιν αξ. 641 ζηηο 24-25/2/2018 ηεο εθεκεξίδαο Agrenda δεκνζηεχηεθαλ ζε 

κεγάιε έθηαζε επηζηνιή θαη άιια θείκελα κε ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηεο  

Γ. Γξακκαηέσο ηνπ Γ ηνπ ΤΛΔΔΓΟ φπσο θαη ξεπνξηάδ βαζηζκέλα ζηελ ίδηα 

επηζηνιή, γηα ηα νπνία δελ ζεσξήζαηε ζθφπηκν λα δεηήζεηε θαη ηε γλψκε ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ ΔΛΓΟ ελαληίνλ ηεο νπνίαο ζηξέθνληαη ηα δεκνζηεχκαηα.   

Γελ απαληήζακε ζηα δεκνζηεχκαηα άκεζα δηφηη νη δηαγσληζκνί βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε θαη ζε θξίζηκε θάζε ζε ζρέζε κε ηηο, έηζη θη αιιηψο, αζθπθηηθέο 

εκεξνκελίεο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπο. Ωζηφζν κπνξνχκε ηψξα λα 

αλαθεξζνχκε ζηα δεηήκαηα ηα νπνία ηέζεθαλ κε αξθεηά ζαθή ηξφπν θαη κε ζθνπφ 

λα επαλέιζνπκε αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. 

Οη ζπληάθηεο ηεο επηζηνιήο απνθεχγνπλ επηκειψο θαη ελζπλεηδήησο ηελ παξάζεζε 

φισλ ησλ γεγνλφησλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαηππψζνπλ αιεζνθαλείο 

θαηαγγειίεο ηδηαίηεξα ζνβαξέο πνπ ζίγνπλ πξσηίζησο ην ήζνο ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ 

δηεπζχλνληνο θαη φιεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.  

Δίλαη πξσηνθαλέο ζέκαηα ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ΤΛΔΔΓΟ κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο ζε 

επαλεηιεκκέλεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, πάξζεθαλ απνθάζεηο κε πιήξε δηαθάλεηα θαη 

αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαχγεηα λα παξνπζηάδνληαη δηαζηξεβισκέλα κε απαξάδεθηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο πνπ κφλν ηνπο ζπληάθηεο ηεο επηζηνιήο ραξαθηεξίδνπλ.  

Θα ζηαζνχκε θαη’ αξρήλ ζηελ νπζία ησλ δεηεκάησλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί 

επηθπιαζζφκελνη λα δηαηππψζνπκε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πξαθηηθέο.  
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ρεηηθά κε ηνπο δηαγσληζκνύο γηα ηα πξνγξάκκαηα πξνώζεζεο ηεο θέηαο 

Σα δπν πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο θέηαο,ζε ΗΠΑ-ΚΑΝΑΓΑ (3,5 εθ. Δπξψ) θαη 

ζε Γαιιία-Ηλσκέλν Βαζίιεην – Γεξκαλία (3 εθ. Δπξψ), ππνβιήζεθαλ πέξζη ηελ 

Μεγάιε Πέκπηε 20/4/2017, εκέξα ιήμεο ησλ πξνζεζκηψλ. Σηο ελ ιφγσ πξνηάζεηο 

εηζεγήζεθαλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ ΔΛΓΟ, πεξίπνπ έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο, ν χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ 

(ΔΒΓΑΠ) θαη ζηειέρε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαζψο 

θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ ΔΛΓΟ. Ο ΔΒΓΑΠ 

πξφηεηλελα ππνβιεζνχλ απφ θνηλνχ κε ηνλ ΔΛΓΟ νη πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο είρε 

πξνεηνηκάζεη καδί ηνπ ε εηαηξεία SOPEXA. Δπεηδή ρξνληθά πεξηζψξηα γηα δηελέξγεηα 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή εηαηξείαο πνπ ζα ζπλέγξαθε ηηο πξνηάζεηο δελ ππήξραλ 

ε ππνβνιή κε απηφλ ηνλ ηξφπν ήηαλ κνλφδξνκνο. Ο ΔΛΓΟ επίζεο ζα έπξεπε λα 

αλαιάβεη θαη ην θφζηνο ηεο Δζληθήο πκκεηνρήο (1.270.385,75 €), δηφηη ε πξνψζεζε 

θαη πξνβνιή ηεο θέηαο ζπκπεξηιακβάλεηαη απφ ην λφκν ζηνπο ζθνπνχο ηνπ. 

Απαληήζακε θαηαθαηηθά, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε ζηελ ππνβνιή ησλπξνηάζεσλλα ζπκκεηέρνπλ φινη νη θνξείο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ Φέηα.  

πγθαιέζακε επξεία ζχζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ: 

1. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ (ΔΒ-ΓΑΠ) 

2. χλδεζκνο Διιεληθήο Κηελνηξνθίαο (ΔΚ) 

3. Οηθνινγηθή Γηαρείξηζε Πξντφλησλ, Παξαπξντφλησλ-Τπνπξντφλησλ Φέηαο 

ΠΟΠ (Ο.ΓΙ.Π.ΠΑ.Φ.)  

4. χιινγνο Σπξνπαξαγσγψλ Θεζζαιίαο 

5. Παλειιήληα Έλσζε Κηελνηξφθσλ (ΠΔΚ) 

6. Οκνζπνλδία Κηελνηξνθηθψλ πιιφγσλ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο   

7. Δηαηξεία Πσιήζεσλ Καη Γηαλνκήο Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ Θεζζαιίαο –

ΙΚΔ 

 

ηηο ζπζθέςεηο πνπ έγηλαλ ζπκθσλήζεθε λα ππνβιεζνχλ νη πξνηάζεηο απφ ηνλ 

ΔΛΓΟ καδί κε φινπο ηνπο θνξείο. Όκσο ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ γηα ηελ ζπγθέληξσζε 

ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ θαηαιήμακε λα ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο ν ΔΛΓΟ θαη νη 

θνξείο λα είλαη ππνζηεξηθηέο θαη ζπκκεηέρνληεο (ηηο πξνηάζεηο ζπλππέγξαςαλ θαη νη 

7 θνξείο). Οη πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ δφζεθαλ ζηνπο θνξείο, αξρηθά νη δξάζεηο 

θαη ζηε ζπλέρεηα νιφθιεξεο,γηα λα γλσζηνπνηεζνχλ επξχηεξα ψζηε λα είλαη εχθνιε 

θαη ηζφηηκε ε ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ πνπ ζα ήζειαλ λα πάξνπλ κέξνο ζηνπο 

δηαγσληζκνχο γηα εθηειεζηηθφ θνξέα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

λνκνζεζία.  

Οη πξνηάζεηο εγθξίζεθαλ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο ΔΔ, κε βαζκνινγία 92% θαη 93%, 

δειαδή ζρεδφλ άξηζηα. Ήηαλ ηα 2 απφ ηα 4 φια θη φια πξνγξάκκαηα πνπ πήξε ε 

ρψξα καο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα. Η αλαθνίλσζε ηεο έγθξηζεο καο 

θνηλνπνηήζεθε ζηηο 25 Οθησβξίνπηνπ 2017 θαη ε ηειηθή εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

χκβαζεο ήηαλ ε 22/1/2018 (90 κέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο). ην δηάζηεκα 

απηφ έπξεπε λα γίλνπλ νη δηαγσληζκνί γηα ηελ αλάδεημε Δθηειεζηηθψλ Φνξέσλ θαη 

Φνξέσλ Αμηνιφγεζεο θαη αθφκε θη αλ δελ ππήξραλ ελζηάζεηο ή άιιεο εκπινθέο ήηαλ 

ζρεδφλ αδχλαην λα πξνιάβνπκε ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία. Γηα απηφ ην ιφγν, φπσο θαη 
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ζε άιιεο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμνπζηνδφηεζε ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν λα ρεηξηζηνχλ απφ θνηλνχ φια ηα δεηήκαηα 

πνπ ζα πξνθχςνπλ εθηφο απφ ηελ ηειηθή έγθξηζε.  Με δεδνκέλε ηελ πίεζε ηνπ 

ρξφλνπ πξνρσξήζακε ζηνπο δηαγσληζκνχο κε απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν 

πξνέβιεπε, κε βάζε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, φηη ζηηο 22 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2017 έπξεπε λα αλνίμνπλ θαη λα νινθιεξσζνχλ νη αμηνινγήζεηο ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα λα αμηνπνηήζνπκε εκεξνινγηαθά ηηο αξγίεο ησλ ενξηψλ, 

ψζηε λα πξνιάβνπκε ηηο εκεξνκελίεο. Αλ ζπλππνιφγηδε θαλείο ηηο πξνζεζκίεο 

δηεπθξηληζηηθψλ απαληήζεσλ (8 εκέξεο), ηα 3 επάιιεια δεθαήκεξα αλακνλήο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν γηα ηπρφλ ππνβνιή ελζηάζεσλ θαη ηηο πξνζεζκίεο (έσο 40 

εκέξεο) εμέηαζήο ηνπο απφ ηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ηελ 

έγθξηζή ηνπο απφ ην Γ, θαζψο θαη ην λα δνζεί 10 κέξεο πξηλ γηα ηειηθή έγθξηζε ζην 

Τπνπξγείν θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ήηαλ θαλεξφ φηη δελ πξνιαβαίλακε.  

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είρε νξηζζεί απφ ην Γ ήηαλ ελήκεξε 

γηα ηηο αζθπθηηθέο εκεξνκελίεο. Λφγσ αηπρψλ γεγνλφησλ(αζζέλεηεο κειψλ ηεο)  

άιιαμε ε ζχλζεζή ηεο θαη ππήξμαλ θάπνηεο θαζπζηεξήζεηο. Δίρακε δε ζπγθαιέζεη 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 9.1.2018 γηα λα εγθξίλνπκε,λα ηξνπνπνηήζνπκε ή λα 

απνξξίςνπκε ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο θαη λα πάξνπκε ηηο ηειηθέο απνθάζεηο. 

Γπζηπρψο ε επηηξνπή, ιφγσ αλακνλήο δηεπθξηλίζεσλ απφ ηηο εηαηξείεο, θαζπζηέξεζε 

λα παξαδψζεη ην πφξηζκα, ην νπνίν παξέδσζε ηειηθά, κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ 

(ηεο 9
εο

 /1/2018),ζηηο 12/1/2018. Σν πφξηζκα ηεο επηηξνπήο έθξηλε φηη νη ηερληθέο 

πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ (SOPEXA θαη NOVACERT, ησλ δχν πνπ δελ είραλ ηππηθά 

πξνβιήκαηα απνθιεηζκνχ απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ) ηζνβαζκνχλ ζε φια ηα 

θξηηήξηα. Η βαζκνινγία επηπιένλ, δελ είρε νηαζδήπνηε κνξθήο αηηηνιόγεζε, όπσο 

επηβάιιεηαη από ην λόκν θαη κάιηζηα ε βαζκνινγία θαη ζηα ηξία επηκέξνπο θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο γηα ηνπο δπν δηαγσληζκνχο εθηειεζηηθψλ θνξέσλ (κε θιίκαθα απφ 100 

έσο 120) ήηαλ ε βάζε100 (δει. απιή ηθαλνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ).  

Η ηζνςεθία θαη ζηα ηξία θξηηήξηα θαη ζηνπο δπν δηαγσληζκνχο, κεηέηξεπε 

νπζηαζηηθά ηνπο δηαγσληζκνχο, νη νπνίνη ήηαλ κε βάζε ηελ πκθεξφηεξε 

ηερληθννηθνλνκηθή Πξνζθνξά (80% ε ηερληθή πξνζθνξά θαη 20% ε νηθνλνκηθή) ζε 

Μεηνδνηηθνχο, φπσο ζπλήζσο ηνπο νλνκάδνπκε.  Αθφκε, ζθεπηφκελνη φηη αλ θάπνηα 

απφ ηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο πξνέβαηλε ζε ελζηάζεηο φινο ν πξνγξακκαηηζκφο ζα 

θαηέξξεε, γηαηί ζα θαζπζηεξνχζε ν δηαγσληζκφο έσο 40 κέξεο, αλαγθαζηήθακε λα 

δεηήζνπκε παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο απφ ηελ ΔΔ κέζσ ηνπ ΤΠΑΑΣ. Η 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 22
α
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2018 εμέπλεπζε θαη ε έγγξαθε 

παξάηαζε, έσο ηηο 26/3/2018, καο θνηλνπνηήζεθε ζηηο 8.2.2018.   

Αληηιακβαλφκελνη,ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ,κε βάζε ηελ εκπεηξία 

άιισλ δηαγσληζκψλ φηη κε ηε δεδνκέλε αλαηηηνιφγεηε αμηνιφγεζε θαη βαζκνινγία 

ησλ εηαηξεηψλ ιφγσ ελζηάζεσλ ηα πξνγξάκκαηα θηλδχλεπαλ λα ραζνχλ, 

αλαγθαζηήθακε λα πξνβνχκε ζε αηηηνινγεκέλε εηδηθά αλαβαζκνιφγεζε 

ζπλεπηθνπξνχκελνη θαη απφ άιια κέιε ηνπ Γ γηα λα κελ ράζεη ε ρψξα ην 

πιενλέθηεκα πξνψζεζεο ελφο ζεκαληηθνχ εζληθνχ πξντφληνο. Δλεξγήζακε κε βάζε 

ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γ,  αιιά ελ γλψζεη γηα ηα πάληα θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη κε ηελ έγγξαθε 

γλψκε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Οξγαληζκνχ. ε πεξίπησζε απψιεηαο ησλ 
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πξνγξακκάησλ ηελ απνηπρία ζα ρξεσλφηαλ ν Οξγαληζκφο θαη φρη ε επηηξνπή ε νπνία 

ζχκθσλα κε ην λφκν εηζεγείηαη ζην Γ ην νπνίν ιακβάλεη θαη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ινηπφλ, αλαγθαζηήθακε λα πξνβνχκε ζε εθ λένπ 

αμηνιφγεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν 2690/1999, σο 

απνθαζηζηηθφ φξγαλν. Γηα ηελ αθξίβεηα ε ελ ιφγσ παξάγξαθνο αλαθέξεη «Το όπγανο 

πος έσει ηην αποθαζιζηική απμοδιόηηηα δεν μποπεί να εκδώζει ππάξη με πεπιεσόμενο 

διαθοπεηικό από αςηό ηηρ ζύμθωνηρ γνώμηρ ή ηηρ ππόηαζηρ. Η μη αποδοχή ηης 

θεηικής ζύμθωνης γνώμης ή πρόηαζης και η απόκλιζη από ηην απλή γνώμη, 

πρέπει να αιηιολογούνηαι ειδικώς». 

Σν ηειηθφ πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο αλαξηήζεθε ζηε δηαχγεηα ζηηο 26/1/2018 κε ηελ 

βαζκνινγία ηεο επηηξνπήο θαζψο θαη ηε δηθή καο δηαθνξνπνηεκέλε 

βαζκνιφγεζε,αηηηνινγεκέλε εηδηθψο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

κειψλ ηνπ Γ, κε βάζε ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ είρακε απφ ην Γ θαη κε ηε 

γλσκάηεπζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ. Αλ δελ ππήξρε απηή ε εμνπζηνδφηεζε θαη ε 

βεβαίσζεγη’ απηφ ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ θαζψο θαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ 5 απφ 

ηα 7 κέιε ηνπ Γ, ζα θαινχζακε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ θαη θπζηθά δελ ζα 

έπαηξλε ην ζέκα ηηο δηαζηάζεηο πνπ θάπνηνη ζέινπλ λα δψζνπλ. Σν Γ , πνπ είλαη θαη 

ην κόλν αξκόδην, ζηελ 102
ε
/7-2- 2018 ζπλεδξίαζή ηνπ  επηβεβαίσζε ηελ 

εμνπζηνδόηεζε πνπ ην ίδην είρε δώζεη γηα ηνπο δηαγσληζκνύο απηνύο  ζηνλ 

Πξόεδξν θαη ζηνλ Γηεπζύλνληα θαηά ηελ 98
ε
/17-11-2017 ζπλεδξίαζε θαη ηελ 

ζπκθσλία ηνπ κε ηελ εηδηθά αηηηνινγεκέλε αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ 

εηαηξηώλ.  

ηηο 5/2/2018 έιεμε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ απφ ηηο δηαγσληδφκελεο  

εηαηξείεο. Από ηηο ππνςήθηεο  εηαηξείεο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο. Απηφ 

ηνλίζηεθε θαη ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ζηηο 7/2/2018, σο ηεθκήξην απνδνρήο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη απφ ηηο δχν ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεοπνπ ήηαλ θαη νη κφλεο κε 

έλλνκν ζπκθέξνλ λα έρνπλ αληίξξεζε ζηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε. 

ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ζηηο 7/2/2018, ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ελέθξηλε ηηο 

ελέξγεηεο Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ κεηνςεθνχλησλ ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ ΤΛΔΔΓΟ (χιι. Δξγ. ΔΛΓΟ) θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ, γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ν θαζέλαο. ηελ νπζία ε δηαθνξνπνίεζε εζηηαδφηαλ ζηελ 

αληίιεςε φηη Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ δελ είραλ ηελ εμνπζηνδφηεζε λα πξνβνχλ 

ζηελ επαλαμηνιφγεζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αηηηνινγεκέλε αμηνιφγεζε, θαη 

αλαβαζκνιφγεζε.  

Δθθξάδνληαο ηε επαηζζεζία καο σο Γ γηα ην ζέκα απηφ δεηήζακε θαη πήξακε εθηφο 

απφ ηε γλψκε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηελ έγγξαθε 

γλσκάηεπζε ηεο  Μνλάδαο Παξαθνινχζεζεο Γηαγσληζκψλ & πκβάζεσλ 

(ΜνΠαΓη), ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ, ε νπνία ηεθκεξίσζε 

κε επηπιένλ λνκηθά επηρεηξήκαηα θαη λνκνινγία ηηο ελέξγεηέο καο. Απεπζπλζήθακε 

επίζεο ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, θαη’ εμνρήλ αξκφδηα, γηα λα 

καο ζπκβνπιεχζεη θαη πξνθνξηθά θαη κε γξαπηή απάληεζή ηεο. ηελ επφκελε 

ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 22/2/2018 ην Γ ηνπ ΔΛΓΟ έρνληαο ππφςηλ ηνπ φια απηά ηα 

δεδνκέλα επαλαβεβαίσζε ηελ πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ (κε ςήθνπο 6 πξνο 1) 

κεηνςεθνχληνο κφλν ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΤΛΔΔΓΟ. Σέινο έιεμε ζηηο 5/3/2018 
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θαη ην δεύηεξν δηάζηεκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ ρσξίο λα ππνβιεζεί έλζηαζε από 

ηηο εηαηξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό. 

ρεηηθά κε ηε ζύληαμε ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο 

Με ηε ζχληαμε ησλ  ηεπρψλ ησλ δηαθεξχμεσλ θαη φισλ ησλ πξνδηαγξαθψλ 

αζρνιήζεθε θαη ηα πξνζππέγξαςε κηα επξεία επηηξνπή απνηεινχκελε απφ 5 ζηειέρε 

ηνπ Οξγαληζκνχ ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεπζχληξηα, ην Ννκηθφ 

χκβνπιν, ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη ηνλ Πξφεδξν. Η επηηξνπή ιεηηνχξγεζε επί 

κέξεο θαη κε πνιχ δνπιεηά θαηέιεμε ζε έλα θείκελν, ην νπνίν ζηάιζεθε ζηελ 

αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ ΤΠΑΑΣ, ζηελ Enterprise Greece θαη αλαξηήζεθε γηα κηα 

εβδνκάδα ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κεηά ηελ νπνία ελζσκαηψζεθαλ παξαηεξήζεηο ή 

δηνξζψζεηο πνπ έγηλαλ. ηα ηεχρε ησλ δηαθεξχμεσλ ηα νπνία κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο 

αλαξηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην λφκν γηα έλα κήλα ζπκπεξηιακβάλνληαλ νιόθιεξεο νη 

πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ιφγνπο πεξηθξνχξεζεο ηεο ηζνηηκίαο ζηε ζπκκεηνρή 

ησλ ππνςεθίσλ εηαηξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ άιισζηε δελ ππνβιήζεθαλ 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, γηαηί δελ ππήξμαλ αζάθεηεο θαη νη πξνηάζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ ήηαλ πιήξεηο. Πξνο ηη ινηπφλ ηα ππνλννχκελα πεξί ησλ ζπληαθηψλ ησλ 

ηεπρψλ ησλ δηαθεξχμεσλ; 

ρεηηθά κε ηε ζπλάληεζε κε ηηο δύν ππνςήθηεο εηαηξείεο 

Η ζπλάληεζε έγηλε ζηηο 6/3/2018 κε πξσηνβνπιία ηεο Γηνίθεζεο ζην πιαίζην ηεο 

ελεκέξσζεο, φπσο άιισζηε γηλφηαλ θαη κε θνξείο πνπ ππνζηήξημαλ ηελ πξφηαζε, γηα 

ην πψο δηακνξθψζεθε ε θαηάζηαζε σο πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα κεηά ηελ ιήμε ησλ 

εκεξνκεληψλ ππνβνιήο ελζηάζεσλ επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

Σνπο ελεκεξψζακε γηα ηηο ελέξγεηέο πνπ ζα θάλακε ζεβφκελνη ηηο παξεκβάζεηο ηεο 

κεηνςεθνχζαο άπνςεο ζην Γ. Γειαδή φηη γηα λα κελ ππάξρεη ε παξακηθξή 

ακθηζβήηεζε ζα δεηήζνπκε εθηφο απφ ηε γλψκε ηεο ΜΟΠΑΓΙ, ηε γλψκε ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ 

ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ. Δπίζεο φηη, κε δεδνκέλα ηα ζηελά 

φξηα ησλ πξνζεζκηψλ, ζα θάλνπκε φηη είλαη δπλαηφλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ησλ δηαγσληζκψλ. Σνπο θαιέζνπκε αλνηρηά θαη απφ θνηλνχ ζε κηα ελεκέξσζε θαη φρη 

θαη’ ηδίαλ έλαλ- έλα. Η ζπλάληεζε έγηλε ζηελ έδξα καο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία κε 

ζπκκεηνρή Πξνέδξνπ, Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, κέινπο ηνπ Γ θαη ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνχινπ απφ πιεπξάο ΔΛΓΟ- ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ελεκεξψζακε ην Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. ηε ζπλάληεζε απηή πξνο ηηκή φισλ, θπξίσο ησλ δχν εηαηξεηψλ πνπ 

αληαγσλίδνληαλ ζηνπο δχν δηαγσληζκνχο, ζπλνκνινγήζακε φηη ην βαζηθφ δήηεκα 

είλαη λα κε ραζνχλ ηα πξνγξάκκαηα. Γηαηί μελίδνπλ ηνπο ζπληάθηεο ησλ επηζηνιψλ 

θαη ησλ εξσηήζεσλ νη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο; 

Δίλαη θαλεξφ απφ φζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ φηη ην Γ, θαζ’ χιελ θαη θαηά λφκν 

αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα φ,ηη αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, 

απνθάζηζε γηα ηνπο δηαγσληζκνχο κε κεγάιε πιεηνςεθία θαη λνκηθή ηεθκεξίσζε απφ 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζσζηά θαη νπζηαζηηθά. Γη’ απηφ άιισζηε δελ αλέθπςαλ 

πξνβιήκαηα κε πξνζθπγέο- ελζηάζεηο ζηελ εμέιημε ησλ δηαγσληζκψλ. Σν βαζηθφ 

ζέκα γηα καο ήηαλ θαη είλαη λα κελ ραζνχλ ηα πξνγξάκκαηα κε ρξνληθέο 

θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ελζηάζεσλ.  Σν βαζηθφ ζέκα γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

ΤΛΔΔΓΟ πνπ έζεζαλ ην δήηεκα, εθ ησλ πξαγκάησλ θαίλεηαη ήηαλ θαη είλαη λα 
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ελαληησζνχλ θαη λα θαηαγγείινπλ θάζε ελέξγεηα ηεο Γηνίθεζεο ζεσξψληαο ίζσο φηη 

κε απηή ηελ ηαθηηθή κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ απμεκέλν θαη πέξαλ θάζε 

δενληνινγίαο θαη  αξκνδηνηήησλ ξφιν ηφζν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΓΟ φζν θαη ζε 

ζρέζε κε ην ππφινηπν Γ. Δπαλεηιεκκέλα ν Πξφεδξνο ηνπ ΤΛΔΔΓΟ έρεη πξνβάιεη 

ζην Γ ηνπ ΔΛΓΟ ηελ άπνςή ηνπ πεξί πξνλνκηαθήο, φρη ηζφηηκεο, ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζηε δηνίθεζε κε ην επηρείξεκα φηη απηφο είλαη ν κφλνο εθιεγκέλνο ελψ νη άιινη 

δηνξηζκέλνη απφ ηνλ Τπνπξγφ. Απνζησπψληαο εζειεκέλα φηη θαη ν ίδηνο φπσο 

νιφθιεξν ην Γ είλαη δηνξηζκέλν απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη φηη επίζεο είλαη κέινο ηνπ Γ 

θαη ν εθιεγκέλνο πξφεδξνο ηνπ ΓΔΩΣΔΔ.  

ρεηηθά κε ηελ «θαηαζηξαηήγεζε   δηαηάμεσλ»   γηα   απόιπζε   ηνπ   Ννκηθνύ   

πκβνύινπ (Κώδηθαο   Γηθεγόξσλ)   θαη   δηαηάμεσλ   ηνπ   Καλνληζκνύ 

Πξνζσπηθνύ  γηα   παύζε   από   ζέζε ηνπο Γηεπζπληώλ Ιλζηηηνύησλ 

Όπσο είλαη γλσζηφ ε εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ππνρξεσηηθήο ζπληαμηνδφηεζεο 

ππαιιήισλ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ, 

Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θαη Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ. Η 

αξκφδηα Γηεχζπλζε αλαδεηνχζε απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ ππήξραλ σο πξνο ην 

πνιχπινθν θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηηο γεληθέο νξηδφληηεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο 

θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο λνκνζεζίαο πνπ επήιζε 

ζην κεηαμχ (ηέινο ηνπ 2017 θαη αξρέο ηνπ 2018)κε απνηέιεζκα λα κελ δηακνξθσζεί 

εγθαίξσο ηεθκεξησκέλε άπνςε απφ λνκηθήο πιεπξάο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ππαιιήισλ απηψλ, πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δπεηδή θάζε 

πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή είλαη δηαθνξεηηθή, νη Γηεπζπληέο ησλ 

Ιλζηηηνχησλ πξνζέθπγαλ ζηε δηθαηνζχλε, ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζηα φξγαλα 

δηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ. Η ζηάζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΤΛΔΔΓΟ ήηαλ 

επηιεθηηθή γηα θάπνηνπο ελ δπλάκεη ζπληαμηνχρνπο ζε ζρέζε κε άιινπο. Σν Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ νθείιεη λα αλαδεηά, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθήο ζπληαμηνδφηεζεο 

ππαιιήισλ πνπ ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηελ ππεξεζία θαη δελ έρεη 

επηιπζεί λνκηθά κε ζαθήλεηα ε πεξίπησζή ηνπο, πιήξε ηεθκεξίσζε απφ ηελ αξκφδηα 

δηεχζπλζε. εκεησηέν φηη άιιν λνκηθφ πιαίζην ίζρπε γηα Γηεπζπληή Ιλζηηηνχηνπ ην 

θζηλφπσξν ηνπ 2017 θαη άιιν κε ηελ ςήθηζε λφκνπ αξρέο ηνπ 2018.Γλσξίδνπλ νη 

ζπληάθηεο ηεο επηζηνιήο φηη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο έδσζε εληνιή λα δηεξεπλεζεί 

πιήξσο ην λνκηθφ πιαίζην ζπληαμηνδφηεζεο θάζε ελφο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο 

ππαιιήινπο θαη κέιε ηνπ Γ δήηεζαλ λα ππάξμνπλ γξαπηέο γλσκαηεχζεηο. 

Γλσξίδνπλ επίζεο φηη εμεηάζηεθαλ απηέο νη ππνζέζεηο επαλεηιεκκέλα απφ ην Γ γηα 

λα κελ ππάξρεη επηιεθηηθή αιιά αληηθεηκεληθή ζχλλνκε αληηκεηψπηζε. ε θακηά 

πεξίπησζε δελ ζα έπξεπε απηέο νη ππνζέζεηο λα δεκηνπξγνχλ πηθξίεο,φηη δελ 

εμεηάζηεθαλ κε ηε δένπζα πξνζνρή, ζε ζηειέρε κε ζρεδφλ 40 ρξφληα ππεξεζία ζηνλ 

Οξγαληζκφ. 

ρεηηθά κε ην πξόγξακκα αλαιύζεσλ ησλ δεηγκάησλ λεξώλ ηεο Αλ. ηεξεάο 

Διιάδαο πνπ αλαηέζεθε ζην ΑΠΘ 

Σν πξφγξακκα απηφ θεξδήζεθε κεηά απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο δηθαίσζαλ 

ηνλ Οξγαληζκφ θαη θαη’ επέθηαζε ην Ιλζηηηνχην πνπ ην ππέβαιε. Λφγσ απηψλ ησλ 

δηθαζηηθψλ εκπινθψλ νη νπνίεο δηήξθεζαλ 5 ρξφληα ε πινπνίεζή ηνπ ήηαλ αξθεηά 

πξνβιεκαηηθή εμ αξρήο, ιφγσ ησλ κηθξψλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ απέκελαλ θαη 

ηεο κεηαβνιήο ηεο λνκνζεζίαο πνπ επήιζε ζην κεηαμχ. Σν πξφγξακκα ζα 



7 
 

πινπνηνχληαλ απφ ην Ιλζηηηνχην Βηνκεραληθψλ & Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηδησηηθή εηαηξεία πνπ ζπλππέβαιε ην πξφγξακκα σο εηαίξνο. ην 

Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ πξνβιεπφηαλ ζπλεξγαζία κε θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο 

Υεκείαο ηνπ ΑΠΘ. Με βάζε απηή ηελ ζπκκεηνρή ζηελ Οκάδα έξγνπ ν Γηεπζπληήο 

ηνπ Ιλζηηηνχηνπ γηα λα πξνιάβεη θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα παξάδνζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζην ΤΠΑΑΣ, έζηειλε ηα δείγκαηα πξνο αλάιπζε ζην εξγαζηήξην ηνπ 

Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ ΑΠΘ. Οη αλαιχζεηο ζε θάζε πεξίπησζε έρνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν θφζηνο. Κάησ απφ ηέηνηεο αζθπθηηθέο πηέζεηο έπξεπε λα 

αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα γηα λα κελ εθηεζεί ν Οξγαληζκφο απέλαληη ζε κηα 

ππνρξέσζε πνπ αλέιαβε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ ζε έλα ζεκαληηθφ 

πξφγξακκα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ ηεο ηεξεάο Διιάδαο. Σν Ιλζηηηνχην 

Έγγεησλ Βειηηψζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ιφγσ ηνπ φηη έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη έλα 

άιιν κεγάιν πξφγξακκα γηα ηα λεξά φιεο ηεο ρψξαο, δήισζε φηη αδπλαηνχζε λα 

θάλεη θαη απηέο ηηο αλαιχζεηο. Οη δηαδηθαζίεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε 

δεκφζην θνξέα (ΑΠΘ) θαιχπηνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη είλαη 

αληίζηνηρεο ησλ αλαζέζεσλ πνπ έγηλαλ ζηνλ Οξγαληζκφ ηφζνλ απφ ην δηθφ καο 

Τπνπξγείν (βιέπε αιηεπηηθά δεδνκέλα), φζνλ θαη απφ ην ΤΠΔΝ γηα ην πξφγξακκα 

ειέγρνπ ησλ λεξψλ ηεο ρψξαο (πνπ αλαθέξακε) ζην Ιλζηηηνχην Δγγείσλ Βειηηψζεσλ 

απφ ην ΔΠΑ, κε δαπάλεο πνιχ κεγαιχηεξνπ χςνπο ρξεκάησλ ζε ζρέζε κε ην ελ 

ιφγσ πξφγξακκα. 

πλνςίδνληαο 

Η Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ εξγάδεηαη ψζηε απηφο λα πάεη κπξνζηά θαη λα 

μεπεξάζεη ηηο αδπλακίεο πνπ ζσξεχηεθαλ επη ζεηξά εηψλ ζην παξειζφλ. ήκεξα ν 

ΔΛΓΟ- ΓΗΜΗΣΡΑ κε ηελ ΚΤΑ κε αξηζκφ 893/138106/21-12-2017 έρεη εληαίν 

Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ θαη χζηεκα Αμηνιφγεζεο. Οινθιεξψζεθε ε δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ ΔΛΓΟ θαη κεηά ηελ απαξαίηεηε επεμεξγαζία 

ησλ πξνηάζεσλ πνπ έγηλαλ επίθεηηαη ε θαηάζεζή ηνπ ζηε Βνπιή ψζηε λα απνθηήζεη 

ζχγρξνλν νινθιεξσκέλν λνκηθφ πιαίζην. Με ην άξζξν 20 ηνπ λφκνπ 4521/2.3.2018 

ΦΔΚ 38 ηνπ Τπ. Παηδείαο- Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηα Ιλζηηηνχηα ηνπ 

Οξγαληζκνχ δηέπνληαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη γηα ηα Ιλζηηηνχηα ηεο ΓΓΔΣ. 

Οινθιεξψζεθαλ επίζεο ηα πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Έρνπκε αλαιάβεη 

θαη πινπνηνχκε πιήζνο ζεκαληηθψλ εξεπλεηηθψλπξνγξακκάησλ. Οινθιεξψζεθαλ νη 

θξίζεηο θαη νη εληάμεηο 100 λέσλ εξεπλεηψλ. Δπεμεξγάζηεθε ην Δπηζηεκνληθφ 

πκβνχιην ρέδην ηξαηεγηθήο γηα ηελ Αγξνηηθή Έξεπλα. Οινθιεξψζακε κέζα ζε 7 

κήλεο κε πξσηνθαλείο γηα ηνλ Οξγαληζκφ δηαθαλείο δηαδηθαζίεο ηε δεχηεξε θάζε 

θαηάξηηζεο 10.400 Νέσλ Αγξνηψλ θαη απφ ηνλ Απξίιην αξρίδνπλ ηα λέα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. χληνκα ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

ΤΠΑΑΣ ζα αξρίζεη λα πινπνηείηαη ην ζχζηεκα ησλ Γεσξγηθψλ πκβνχισλ. 

Δληαηηθνπνηνχκε ηνπο ειέγρνπο θαη εθζπγρξνλίδνπκε ηα ζπζηήκαηα θαη ηα πξφηππά 

καο γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα. Ννηθνθπξεχνπκε θαζεκεξηλά θαη αμηνπνηνχκε θαηά ην 

βέιηηζην ηηο δνκέο καο ζε ζπλεξγαζία φπνπ ρξεηάδεηαη θαη κε άιινπο θνξείο, Σνπηθέο 

Απηνδηνηθήζεηο, Γηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, πλεηαηξηζκνχο, ΚΟΙΝΔΠ,νκάδεο 

παξαγσγψλ, Δπηρεηξήζεηο, πιινγηθνχο θνξείο. Πξνρσξάκε επίζεο ζηνλ δηνηθεηηθφ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηελ πξνθήξπμε φισλ ησλ ζέζεσλ επζχλεο. 
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Με ηελ ηαρηηθή ηνπ ην Γ ηνπ ΤΛΔΔΓΟ δπζηπρψο επηδηψθεη ηελ νπηζζνδξφκεζε. 

Πξνθαλψο ην Γ ηνπ Οξγαληζκνχ δελ ζπλδηνηθεί κε ην Γ ηνπ ΤΛΔΔΓΟ. Η άπνςε 

ηνπ ζπιιφγνπ δελ είλαη a priori ζεβαζηή, ηδίσο φηαλ δελ έρεη ηελ επζπθξηζία λα  

ζέβεηαη εθείλνπο πνπ θνξηίδνληαη ππέξκεηξα κε ππεξεζηαθέο ππνρξεψζεηο επεηδή 

θάπνηνη άιινη δελ θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο. Πνιχ πεξηζζφηεξν πξέπεη λα 

ζέβεηαη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη λα κελ πξνζπαζεί λα βάιεη 

κε θάζε ηξφπν εκπφδηα ζηελ  πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ.  

Η δηαρξνληθή απαμίσζε κε πβξηζηηθφ ηξφπν ηεο δηνίθεζεο, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ 

ή κε αλαθνηλψζεηο,θαη νη πξνζσπηθέο πξνζβιεηηθέο επηζέζεηο ηφζν ζ’ απηή φζν θαη 

ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ, ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηνλ πξσζππνπξγφ δελ 

απνηεινχλ νχηε θξηηηθή νχηε έιεγρν αιιά απαξάδεθηεο θαη θαηαδηθαζκέλεο 

πξαθηηθέο κεηαηξνπήο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε πεδίν ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη 

θνκκαηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ. 

Δπεηδή φια φζα ζρνιηάδνληαη ζηελ επηζηνιή απνηεινχλ πνιχ ζνβαξέο αλππφζηαηεο 

θαηαγγειίεο αλεμάξηεηα αλ εκθαλίδνληαη πξνζρεκαηηθά σο εξσηήκαηα, ζαο 

γλσξίδνπκε φηη ε Γηνίθεζε επηθπιάζζεηαη λα αζθήζεη θάζε λφκηκν δηθαίσκα εθφζνλ 

νη θαηαγγειίεο απηέο αμηνινγεζνχλ θαη θξηζεί φηη ε ζπίισζε ησλ πξνζψπσλ θαηά 

ησλ νπνίσλ βάινπλ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο θξηηηθήο.  

Γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ ζρνιηάδνληαη ζηελ επηζηνιή είλαη ελήκεξε ε πνιηηηθή 

εγεζία ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ ζηελ νπνία έρεη απνζηαιεί θαη ε παξνχζα 

απάληεζε. 

 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο                                        Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ   

 

 Αζαλάζηνο Βιάρνο                                               Γξ Γεώξγηνο Καξέηζνο  

    


