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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Τα πρώΤα βήμαΤα πριν αρχισεισ μια αποδοΤική

συνεργασια με Το δήμοσιο

Ξεκίνησε σιγά σιγά την πρώτη σου συνεργασία με τον πε-
λάτη Δημόσιο.

Μια μικρομεσαία επιχείρηση που φοβάται να γίνει προμηθευ-
τής του Δημοσίου, είτε λόγω της συνηθισμένης καθυστέρησης 
πληρωμών, είτε λόγω της γραφειοκρατίας, είτε λόγω του ότι 
δεν έχει δημόσιες σχέσεις με κυβερνώντες ή τοπικούς άρχο-
ντες, θεωρεί λανθασμένα ότι δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα 
σπουδαίο.

Συνιστώ να αρχίσει σιγά σιγά να συμμετέχει σε μικρούς δι-
αγωνισμούς, ακόμα κι αν δεν περιμένει να τους κερδίσει, διότι 
έτσι θα αποκτήσει εμπειρία σχετικά με τις συναλλαγές με το 
Δημόσιο. Την εμπειρία αυτή δεν μπορεί να την αποκτήσει με 
άλλο τρόπο.

Μην καθυστερείς. Συνεργάσου τώρα με το ελληνικό Δημόσιο.

Μπορεί το ελληνικό δημόσιο χρέος να είναι μεγάλο, όμως με-
σοπρόθεσμα, δηλαδή για τα επόμενα τρία τέσσερα χρόνια έχει 
αρκετά χρήματα έστω και με επιπλέον δάνεια και χρηματοδο-
τήσεις, με βάση τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
εξοφλήσει τους προμηθευτές και τους εργολάβους του για την 
περίοδο αυτή.

Οι εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής ένωσης και του Δ.Ν.Τ. που 
αποσκοπούν στη σωτηρία της ελληνικής οικονομίας, των ελ-
ληνικών τραπεζών και του νομίσματος του ευρώ είναι μια με-
γάλη ευκαιρία για μια καινούργια φουρνιά νέων, υγιών, ελ-
ληνικών επιχειρήσεων, και μάλιστα μέσα στην ύφεση και την 
οικονομική κρίση, να προμηθεύσουν το ελληνικό Δημόσιο με 
υλικά και υπηρεσίες για το καλό και των δύο. 

Πούλησε στο Δημόσιο μόνο όσο αντέχεις ταμειακά.

Το σημαντικότερο όλων είναι ο επιχειρηματίας να μοιράσει 
την «πίττα» των συνολικών πωλήσεών του, δηλαδή να πουλά 
στο Δημόσιο αγαθά και υπηρεσίες μέχρι του σημείου όπου η 
μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών από το Δημόσιο να μην 
επηρεάζει τη ρευστότητά του. Παραδείγματος χάριν, αν κα-
τασκευάζει χαρτί κουζίνας και έχει συνολικές ετήσιες πωλή-
σεις 1.000.000 τεμάχια, με κόστος ανά τεμάχιο 50 λεπτά του 
ευρώ, άρα ετήσιο κόστος 1.000.000 * 0,50 = 500.000 ευρώ 
και δουλεύει συνήθως με ποσοστό καθαρού κέρδους 30% επί 
της τιμής κόστους, άρα 150.000 καθαρό κέρδος ετησίως, και 
έχει ταμειακά διαθέσιμα 200.000 ευρώ, μπορεί να χορηγήσει 
μόνο μέχρι 400.000 τεμάχια στο Δημόσιο και στο ευρύτερο 
Δημόσιο. Συνεπώς, ακόμα κι αν καθυστερήσει έναν ολόκλη-
ρο χρόνο η πληρωμή του δημοσίου, −πράγμα πιθανό− δεν θα 
κινδυνέψει η εταιρεία. 

Αν πτωχεύσει το Δημόσιο, θα πτωχεύσουν και οι περισσό-
τεροι ιδιώτες.

Πολλές εταιρείες φοβούνται να κάνουν μεγάλους πελάτες 
φορείς από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μή-
πως κηρυχθεί στάση πληρωμών ή πτώχευση της χώρας. Αυτό 
είναι μεγάλο λάθος διότι αν το Δημόσιο προβεί σε στάση 
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πληρωμών τότε η οικονομία συνολικά θα έχει σοβαρό πρό-
βλημα, γεγονός που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα οι πε-
ρισσότεροι εγχώριοι πελάτες θα κηρύξουν στάση πληρωμών. 
(Στη συγκεκριμένη περίπτωση το μόνο ασφαλές καταφύγιο εί-
ναι να έχετε ένα σημαντικό μέρος των συνολικών εσόδων σας 
από εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών).

Να συνεργάζεσαι με το Δημόσιο χωρίς συναισθηματισμούς 
και ευαισθησίες. Άλλωστε, από τη στιγμή που θα διαβάσεις 
το παρόν βιβλίο θα αποκτήσεις μια εικόνα για τα προβλή-
ματα και τα πλεονεκτήματα που έχει η συνεργασία με το 
Δημόσιο.

Τόσο ως δημοτικός υπάλληλος όσο και παλαιότερα ως ιδιω-
τικός υπάλληλος έχω δει μέσα σε διάφορες δημόσιες υπηρε-
σίες προμηθευτές (κυρίως καινούργιους που είχαν λίγα μόνο 
χρόνια συνεργασίας με το Δημόσιο) να βρίσκονται στα πρό-
θυρα νευρικής κρίσης, επειδή τους έτυχαν πολλές αναποδιές 
σχετικά με την πληρωμή τους, με αποτέλεσμα να βρίζουν, να 
απειλούν και τελικά να μην καταφέρνουν απολύτως τίποτα.

Πρέπει να διαθέτεις σοβαρή και οργανωμένη επιχείρηση 
για να γίνεις προμηθευτής του ελληνικού Δημοσίου, γιατί η 
συνεργασία με το ελληνικό Δημόσιο είναι μια ιδιαίτερη και 
ιδιόμορφη επιχειρηματική προσπάθεια που χρειάζεται γνώση, 
οργάνωση, συνεχή επικαιροποίηση δεδομένων και πληροφο-
ριών, υπομονή και πάνω από όλα ταμειακή ρευστότητα για να 
φέρει αποτέλεσμα.

Η συνεργασία με το ελληνικό Δημόσιο δεν είναι για ευ-
αίσθητα άτομα που επειδή δεν έβρισκαν εργασία ως υπάλληλοι 
στον ιδιωτικό τομέα, ίδρυσαν μια επιχείρηση και προσπαθούν 
ερασιτεχνικά να επιβιώσουν και μάλιστα αποκτώντας πελάτη 
το ελληνικό Δημόσιο που έχει τόσες ιδιαιτερότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

οι πρώΤεσ ενεργειεσ μεΤα απο Τήν πρώΤή σου

μικρή συμβασή με Το δήμοσιο

Οργάνωσε ένα σύστημα παρακολούθησης της διαδικασίας 
των πληρωμών του Δημόσιου.

Πολλές εταιρείες αποκτούν πελάτες δημόσιους φορείς, αλλά 
είναι διστακτικές ως προς την αύξηση του τζίρου αυτών των 
πελατών, διότι εκτός των άλλων τις επιβαρύνουν με υψηλό δια-
χειριστικό κόστος, ειδικά ως προς την παρακολούθηση της εξέ-
λιξη της διαδικασίας των πληρωμών, λόγω πολυπλοκότητας.

Για το παραπάνω πρόβλημα υπάρχει η λύση να αποκτήσουν 
πιο πολλούς πελάτες Δημοσίου και να οργανώσουν την παρα-
κολούθηση της διαδικασίας των πληρωμών των πελατών αυ-
τών ως εξής: να μην πιέζουν τους εκάστοτε δημοσίους υπαλλή-
λους και να μην τους ενοχλούν καθημερινά ή κάθε εβδομάδα 
για την κάθε υπόθεσή τους και για τις αντίστοιχες πληρωμές. 
Να δημιουργήσουν ένα σύστημα EXCEL ή ACCESS παρακο-
λούθησης ανά φορέα, που θα τους δίνει τις πληροφορίες τις 
οποίες χρειάζονται, διότι οι περισσότεροι φορείς ακολουθούν 
την ίδια περίπου διαδικασία πληρωμών επί δεκαετίες. Επίσης 
να επισκέπτεται την κάθε υπηρεσία πληρωμών ένας έμπειρος, 
ευγενικός υπάλληλός τους, μόνο όταν με βάση την διαδικασία 
του φορέα έχει καθυστερήσει η πληρωμή, γιατί τότε μόνο οι 
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υπάλληλοι του Δημοσίου αντιλαμβάνονται την αδικαιολόγητη 
καθυστέρησή τους και επισπεύδουν τη διαδικασία πληρωμών. 
Επιπλέον έτσι αποκτά μια εταιρεία τη φήμη ενός λογικού και 
σωστού προμηθευτή-εργολάβου και τότε οι υπάλληλοι του δη-
μοσίου φορέα θα πιέζουν με τον τρόπο τους την εκάστοτε διοί-
κησή τους ώστε να την προτιμά και στο μέλλον.

Όλα αυτά μειώνουν το διαχειριστικό κόστος παρακολούθη-
σης σε πολύ μεγάλο βαθμό, διατηρώντας το ίδιο ή και καλύτε-
ρο εισπρακτικό αποτέλεσμα.

Συνιστάται λοιπόν τακτική, φυσική παρουσία του ιδίου 
κάθε φορά υπαλλήλου στο φορέα Δημοσίου, σε κάθε ένα από 
τα βήματα της διαδικασίας πληρωμών, που θα φέρεται με ευγέ-
νεια και θα δείχνει ότι γνωρίζει άψογα τις χρονικές προθεσμίες 
του κάθε βήματος. Φυσικά αυτό πρέπει να γίνεται αντιληπτό 
και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου που επισκέπτεται.

Ο υπάλληλός σου που θα χειρίζεται το Δημόσιο δεν χρειά-
ζεται να είναι δικηγόρος, είναι απαραίτητο όμως να γνωρί-
ζει ορισμένους βασικούς νόμους.

Ο υπάλληλος της εταιρείας σου, που χειρίζεται το Δημόσιο, 
πρέπει να έχει υποχρεωτικά διαβάσει τον κώδικα δεοντολογί-
ας των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και τον κώδικα διοικη-
τικής διαδικασίας, για να γνωρίζει σε γενικές γραμμές ποιες 
είναι οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου απέναντι 
στους πολίτες.

Μην υπολογίζεις στη συνεργασία του πελάτη Δημόσιο στη 
συμφωνία υπολοίπων των λογαριασμού σου. Μάθε να την 
κάνεις μόνος σου.

Ο υπάλληλος, π.χ. ο λογιστής, που θα πραγματοποιεί τις λογι-
στικές συμφωνίες υπολοίπων με τον εκάστοτε πελάτη, δημόσιο 

φορέα, πρέπει να είναι όχι μόνο ικανός λογιστής αλλά και εύ-
στροφος, γιατί πολλές φορές θα πρέπει να κάνει τη συμφωνία 
αυτή μόνος του, έχοντας στη διάθεσή του ελάχιστα στοιχεία, 
λόγω πιθανής μη επαρκούς συνεργασίας (για διαφόρους λό-
γους) με τον αντίστοιχο δημόσιο υπάλληλο.

Οι υπάλληλοι των λογιστηρίων στο Δημόσιο έχουν πάρα 
πολλούς προμηθευτές και πάρα πολλή δουλειά την οποία πρέ-
πει να διεκπεραιώσουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες και 
συνήθως δεν θα αφιερώσουν χρόνο για να κάνουν συμφωνία 
υπολοίπων με κάθε προμηθευτή ξεχωριστά. Στην καλύτερη 
των περιπτώσεων θα του εκτυπώσουν μια καρτέλα προμηθευ-
τή και θα του τη δώσουν.

Μην συμφωνείς ποτέ συνολικά την καρτέλα υπολοίπων 
του κάθε πελάτη, φορέα Δημοσίου. Κλείνε και κράτα τα 
υπόλοιπά του ανά τιμολόγιο, γιατί αλλιώς σίγουρα θα χά-
σεις χρήματα.

Όταν έχεις πολλά υπόλοιπα ενός Υπουργείου μην τα συμφω-
νείς συνολικά, διότι θα χάσεις χρήματα. Ούτε να κλείνεις τις 
πληρωμές έναντι (στα παλαιότερα ποσά) της συνολικής καρ-
τέλας του πελάτη. Να τα συμφωνείς με ξεχωριστή συμφωνία 
υπολοίπου για κάθε ένα τιμολόγιο. Π.χ.:

ΤΙΜ. Νο 1542, ποσό 15.000 ευρώ, 15/5/2008
ΤΙΜ. Νο 1867, ποσό 20.000 ευρώ, 18/6/2008
ΤΙΜ. Νο 1888, ποσό 11.000 ευρώ, 2/2/2009
ΤΙΜ. Νο 1976, ποσό 10.000 ευρώ, 14/3/2009
ΤΙΜ. Νο 2056, ποσό 15.000 ευρώ, 12/4/2009

1. Πληρωμή μέσω Τράπεζας Ελλάδας. Ποσό 19.700 ευρώ, 
5/7/2009


