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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την χρη-
ματοδότηση της Ελλάδας στα πλαίσια του γνω-
στού ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανα-
φοράς) με 20,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την 
περίοδο 2007-2013. Τα κονδύλια θα έπρεπε 

να δοθούν για επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα 
της οικονομίας, για την βελτίωση της παραγωγικότη-
τας και της επιχειρηματικότητας, για την αναβάθμιση 
της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών, για την ενί-
σχυση της έρευνας και της τεχνολογίας, για την προ-
ώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, για να γίνει πιο 
ελκυστική η ελληνική περιφέρεια, καθώς επίσης και 
για έργα υποδομών.

Περισσότερα από τα μισά χρήματα λοιπόν, περίπου 
13 δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν ως δια μαγείας 

σε κατασκευαστικά έργα, με 441 εκατομμύρια ευρώ 
να καταλήγουν σε μικρές κατασκευαστικές εταιρείες, 
τη στιγμή που τα υπόλοιπα κατέληξαν στους “εθνικούς 
μας εργολάβους”, δηλαδή τον ΑΚΤΩΡ (Μπόμπολας), 
την ΤΕΡΝΑ (Κόκκαλης, Περιστέρης, Ψυχάρης) και τον 
ΑΒΑΞ (Ιωάννου, Παρασκευαϊδης).

Τα οικονομικά στοιχεία αποτελούν αδιάψευστο μάρ-
τυρα πως ακόμα και σε καιρό κρίσης, η Ελλάδα έκα-
νε δρόμους, γεφύρια και αεροδρόμια, για να ταΐζονται 
οι μεγάλες κατασκευαστικές και να υφαίνουν το δικό 
τους “successstory”, σε αντίθεση με την επιχειρημα-
τικότητα η οποία στραγγαλιζόταν από τη λιτότητα και 
το κλείσιμο της στρόφιγγας των τραπεζών.

Η είσπραξη των κονδυλίων του ΕΣΠΑ από τους 
τρεις μεγαλοκαρχαρίες δεν είναι ευδιάκριτη εξ’ αρχής, 

αφού τα κονδύλια φαίνεται να τα εισπράττουν δεκά-
δες εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονται ως κοινοπραξί-
ες και συνεταιρισμοί, με συνέπεια στους Ευρωπαϊκούς 
Ελέγχους να φαίνονται όλα καλώς καμωμένα, αλλά 
στην πραγματικότητα εταιρείες του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
κάνουν συμπράξεις με εταιρείες της ΤΕΡΝΑ και της 
ΑΒΑΞ, δημιουργώντας νέες εταιρείες οι οποίες τελικά 
πήραν και τα έργα.

Μόνο από εκτιμήσεις του βασικού όγκου των έργων, 
φαίνεται πως οι συγκεκριμένες εταιρείες  έχουν εισπράξει:

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3.101.559,863 ευρώ + 1.205.431, 620 
ευρώ από την ΑΕΓΕΚ την οποία απορρόφησε, 
ΤΕΡΝΑ 2.678.987, 416 ευρώ,
ΑΒΑΞ 1.978.818,704 ευρώ.

ΕΣΠΑ 2007-2013  
ΠΟΥ  ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΤΑ 20,4 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ   

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΑ

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. REDS Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε.

ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε. ΒΕΑΛ Α.Ε. ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α.Ε.

AKTOR BULGARIA S.A ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. CORREA HOLDING LTD ATHENS RESORT CASINO 

Α.Ε.

AKTOROM SRL ROMANIA ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε. HELECTOR CYPRUS LTD PROFIT CONSTRUCT SRL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.

ISCUT BUCURESTI S.A. ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. HELECTOR GERMANY 
GmbH KARTEREDA HOLDING LTD GAMBLING MALTA LTD 

(STOIXIMAN)

AKTOR KUWAIT WLL ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. HERHOF GmbH SC CLH ESTATE SRL ELDORADO GOLD 

CORPORATION
AL AHMADIAN AKTOR LLC 

DUBAI Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

HERHOF RECYCLING 
CENTER OSNABRUCK GmbH ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

AKTOR TECHNICAL 
CONSTRUCTION LLC ABU 

DHABI
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε. JV HELECTOR CYBARCO PROMAS A.E.

MILLENIUM 
CONSTRUCTION 

EQUIPMENT & TRADING 
DUBAI

ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.

AKTOR QATAR BRANCH ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

AECO DEVELOPMENT LLC 
OMA ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 

Α.Ε.
ΒΙΟΣΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑ.Ε. ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.

Δ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Α.Ε. ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. METROPOLITAN ATHENS 
PARK A.E.

ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε. POLIS PARK Α.Ε.
SALONICA PARK Α.Ε.
SMYRNI PARK Α.Ε.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – J&P ΑΒΑΞ

Έχοντας στην κατοχή του μετοχές στο MEGA Channel 
και όντας ιδιοκτήτης του εκδοτικού συγκροτήματος 
“ΠΗΓΑΣΟΣ” που εκδίδει το “Εθνος”, την “Ημερησία” 
και άλλα έντυπα ενημέρωσης και περιοδικά, ο όμι-
λος ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαχειρίζεται επίσης τα απορρίμματα 
της Αττικής, δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας 
αλλά και στο χώρο του διαδικτυακού τζόγου μέσω της 
εταιρείας “STOIXIMAN”, απέκτησε με το ποσό των 11 
εκατομμυρίων ευρώ τα μεταλλεία χρυσού στις Σκου-
ριές Χαλκιδικής λαμβάνοντας υπεραξία άνω των 200 
εκατομμυρίων στα επόμενα δέκα χρόνια, αγόρασε με 
φωτογραφικό διαγωνισμό κι έναντι 18 εκατομμυρίων 
ευρώ την ψηφιακή πλατφόρμα DIGEA λίγο πριν πέσει 
“το μαύρο” στην ΕΡΤ, ενώ ασχολείται επίσης με αιο-
λικά πάρκα, με τη διανομή Τύπου μέσω της εταιρείας 
“ΑΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, με τα λιγνιτωρυχεία Φλώ-
ρινας και με την... είσπραξη διοδίων από δρόμους που 
ακόμα κατασκευάζονται (π.χ. Ολυμπία Οδός, ΝΕΟ 
Κορίνθου-Πατρών). 

Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με μεγαλομετόχους 
τον Γιώργο Περιστέρη, τον Νικόλαο Καμπά και την 
MorganStanley και συνεργάτες σε διάφορες δραστη-
ριότητες τον Σταύρο Ψυχάρη (ΔΟΛ) και τον Σωκράτη 
Κόκκαλη, έχει προνομιακή εκμετάλλευση των αιολικών 
πάρκων, διαχειρίζεται από το 2013 τα απορρίμματα 
της Πελοποννήσου και ασκεί την επιρροή του σε εθε-
λόδουλες κυβερνήσεις είτε μέσω διαρροών στα χει-
ραγωγημένα ελληνικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ή 
ακόμα και “facetoface” με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
την λεκτική επίθεση από το βήμα συνεδρίου κατά του 
υπουργού Ανάπτυξης τότε και ανήμπορου ν’ αντιδρά-
σει Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είχε ανακοινώσει τη 
ματαίωση του οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδας, την 
οποία ανακοίνωση φυσικά έκανε “γαργάρα” αργότε-
ρα και η κατασκευή προχώρησε κανονικά. 

ΤΕΡΝΑ – ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ

€551.615.400,00

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

€145.883.237,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ

€139.143.300,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣ-
ΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

€107.275.700,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΑΚΤΩΡ 
ΑΤΕ ΕΡΓΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙ-
ΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 
ΔΟΜΟΚΟΣ 458

€98.789.630,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

€70.211.500,00

Κ/ΞΤΕΡΝΑΑΕ ALPINE BAU 
GmbH ΑΚΤΩΡΑΤΕ POWELL 
ELECTRICAL SYSTEMS INC

€53.770.000,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ €45.578536,00
Κ/ΞΤΕΡΝΑΑΕ THALES 
AUSTRIA GmbH

€17.172.160,00

ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ 
ΤΕΧΝ ΤΟΥΡΙΣΤ & ΞΕΝΟΔ 
ΕΠΙΧ

€14.665.335,00

Κ/Ξ ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ ΚΑΣΤΑΤ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

€5.096.339,00

ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

€9.974.920,00

Κ/Ξ ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

€3.243.800,00

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑ-
ΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟ/
ΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-
ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ

€180.383.039,00

ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗ-
ΣΗΣ ACS&FERROVIAL

€792.008.100,00

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ-
ΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣΗΣ 
ACS&FERROVIAL

€444.176.400,00

ΣΥΝΟΛΟ €2.678.987.416,00

Η J&P ΑΒΑΞ του Δάκη Ιωάννου, γνωστός στην 
πιάτσα για την αγάπη του στη συλλογή έργων ζωγρα-
φικής, απολαμβάνει τα κέρδη του από την Αττική Οδό, 
τη γέφυρα Ρίου-Αντίρριου, τα έργα στον Μαλιακό Κόλ-
πο και τον οδικό άξονα Ελευσίνας-Τσακώνα ως “συνε-
ταιράκι” του Μπόμπολα, ενώ πέρα από τις εισπράξεις 
κοινοτικών πόρων μέσω του ΕΣΠΑ, εμφανίζει δανει-
σμό από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες της τάξης 
των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τη στιγμή που αυτές (οι 
ίδιες τράπεζες) λένε μεγαλοπρεπή “όχι” σε όποιον τις 
επισκεφτεί για να αιτηθεί δανειακή διευκόλυνση μερι-
κών χιλιάδων ευρώ. 

Στην περίπτωση ελέγχου των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, 
άραγε ποιος θα καταβάλλει όσα από τα κονδύλια θεω-
ρηθούν ως μη δικαιολογημένα; Οι “εθνικοί μας εργολά-
βοι” ή μήπως το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο Έλληνας 
φορολογούμενος όπως ακριβώς συνέβη και με την ανα-
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών; Ρητορικό το ερώτημα...

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΖΙ,  
ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ  

ΜΙΑ «ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ»
Τέσσερις φορείς διατηρούν το δικαίωμα να παγώ-

σουν την εκταμίευση χρημάτων, μέσω της διαδικασί-
ας της δημοσιονομικής διόρθωσης ή ακόμα και της 
απένταξης όταν διαπιστώνουν ύποπτες συνδιαλλαγές. 
Πρόκειται για τη Διαχειριστική Αρχή ενός προγράμμα-
τος (πρωτοβάθμιος έλεγχος), για την Αρχή Πιστοποίη-
σης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), την Ανεξάρτητη 
Αρχή της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) 
καθώς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είτε αυτοβούλως 
ή σε συνεργασία, αυτές οι αρχές δικαιούνται να κινη-
θούν και να ελέγξουν αν όλα βαίνουν καλώς, ενημε-
ρώνοντας ταυτόχρονα την δικαιοσύνη. Στη θεωρία 
όλα αυτά, γιατί στην πράξη παρατηρείται κωλυσιερ-
γία η οποία σε πλείστες περιπτώσεις έχει τα χαρακτη-
ριστικά της συγκάλυψης. Ως πότε άραγε;

ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ,  
ΜΚΟ, ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Το μεγάλο σκάνδαλο με την υφαρπαγή εκατομμυ-

ρίων ευρώ από τα κοινοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ της 
περιόδου 2007-2013, αναμένεται να οδηγήσει στο 
εδώλιο των κατηγορουμένων, υπαλλήλους τεσσάρων 
Διαχειριστικών Αρχών και πιο συγκεκριμένα από την 
Διαχειριστική Αρχή της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του υπουργείου Εργασίας, την αντίστοιχη της 
Περιφέρειας Αττικής, την Αρχή που είναι υπεύθυνη για 
την Ψηφιακή Σύγκλιση της Κοινωνίας της Πληροφορί-

ας, καθώς επίσης και υπαλλήλους της Γενικής Γραμμα-
τείας Ισότητας. Το γραφείο του ανακριτή ο οποίος έχει 
επιφορτιστεί με τη διαλεύκανση του σκανδάλου, περ-
νούν καθημερινά χαμηλόβαθμα αλλά και υψηλόβαθ-
μα στελέχη των παραπάνω αρχών, προσπαθώντας ν’ 
αντικρούσουν τις κατηγορίες με τις οποίες οσονούπω 
θα βρεθούν αντιμέτωποι, όπως για παράδειγμα την 
“παράβαση καθήκοντος” και/ή τη διευκόλυνση εται-
ρειών στην υφαρπαγή κοινοτικών πόρων προς δικό 
τους -οικονομικό- όφελος, κατηγορίες αδικημάτων 
που εμπίπτουν στα βαριά ποινικά αδικήματα.

Η έκταση της διαπλοκής και των νομικών παρα-
βάσεων όχι μόνο των εταιρειών που εμπλέκονται σ’ 
αυτές αλλά και των διαχειριστικών αρχών, είναι τερά-
στια, ενώ παρασιτικά κυκλώματα και μεσάζοντες κερ-
δοσκοπούν ασύστολα μέσω της αρπαγής τεράστιων 
κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται για τις αδύ-
ναμες κοινωνικές ομάδες (φτωχοί και άνεργοι) αυτής 
της χώρας. 

Οι μίζες ρέουν άφθονες προς συγκεκριμένους ανθρώ-
πους, ενώ τα κονδύλια καταλήγουν ξανά και ξανά στα 
ίδια χέρια, ασχέτως αν τα δικαιούνται ή όχι. Το παρά-
δειγμα με έργο 4 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο η 
προθεσμία υποβολής προτάσεων ήταν μόλις 16 ημέ-
ρες, αποτελεί μόνο ένα από τα δεκάδες ή εκατοντά-
δες παραδείγματα “φωτογραφικών διαγωνισμών” που 
ευνοούν συγκεκριμένες μειοψηφίες και είναι εις βάρος 
της μεγάλης, χειμαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας. 

Πέντε περιπτώσεις ΜΚΟ, η Ελληνική Εταιρεία Διοί-
κησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), το Κέντρο Ανάπτυξης και 
Επιχειρηματικότητας (ΚΕΑΕΠ), η Ελληνική Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), η Ομοσπονδία 
Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥ-
ΝΕ) και η “ΚΕΣΣΑ Δήμητρα” διερευνώνται ήδη δικα-
στικά, ενώ κάποιες εξ’ αυτών έχουν πιστοποιηθεί από 
Δημόσιες Αρχές ως παράτυπες και για ορισμένες έχει 
ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη. Επειδή όμως το “ταγκό” 
χρειάζεται πάντα δύο, θα πρέπει οι ποινικές διώξεις 
να μην περιοριστούν μόνο κατά των νόμιμων εκπρο-
σώπων των εταιρειών αλλά και κατά των Διαχειριστι-
κών Αρχών, με την αγαστή συνεργασία και τις υπογρα-
φές των οποίων υπήρξε προνομιακή μεταχείριση των 
άνωθεν επιχειρήσεων.

ΠΑΓΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ 
ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Παρά τη σαφή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

περί άμεσης παύσης πληρωμών και επιστροφής των 
καταβληθέντων ποσών από εταιρείες που λειτουρ-
γούν παρατύπως, κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει 
στην Ελλάδα, αφού σε αντίθεση με άλλες περιπτώ-
σεις το “αιτιολογικό ότι η υπόθεση δεν έχει τελεσιδι-
κήσει δικαστικά” ακόμα κρατεί...

Γιατί λοιπόν οι Διαχειριστικές Αρχές ενώ σε ορι-
σμένες περιπτώσεις ενεργούν άμεσα -και σωστά- όταν 
διαπιστώνουν μικρές παραβάσεις, σε άλλες περιπτώ-
σεις όπου διακυβεύονται δεκάδες ή και εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ κάνουν τα στραβά μάτια; Ποιο είναι 
εκείνο το αόρατο χέρι που προστατεύει τις προνομι-
ούχες εταιρείες του κυκλώματος;

Ο έλεγχος του πόθεν έσχες των προσώπων που 
εμπλέκονται σε ύποπτες υποθέσεις ευρωπαϊκών επιδο-
τήσεων και το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαρια-
σμών θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα των δικαστι-
κών αρχών της χώρας, οι οποίες φυσικά και γνωρίζουν 
ότι το φαινόμενο της συστηματικής διαπλοκής κρατι-
κών λειτουργών με συγκεκριμένες εταιρείες και πρό-
σωπα που σχεδόν μονοπωλούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ, 
δεν είναι χτεσινό.
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Για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος κατήγ-
γειλαν το ΚΕΕΛΠΝΟ από κοινού ο υπουργός 
Υγείας κ. Ξάνθος και ο αναπληρωτής υπουργός 
κ. Πολάκης, στηριζόμενοι στο πόρισμα των Επι-
θεωρητών Υγείας σχετικά με τη διαχείριση χρη-

μάτων που προορίζονταν για επικοινωνιακή καμπάνια 
του Κέντρου την περίοδο 2012-2014, κι ενώ η εφημε-
ρίδα μας είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα από 
τον περασμένο Ιούνιο (Τεύχος 71).

Η έρευνα των Επιθεωρητών δείχνει ότι το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ σπατάλησε σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ, με 
απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες επικοινωνίας 
και εκστρατείες για τις οποίες μάλιστα δεν είχε 
αρμοδιότητα υλοποίησης. Μάλιστα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο συνολι-
κός προϋπολογισμός του προγράμματος επικοινωνίας 
ανήλθε στα 9.762.000 ευρώ, εκ των οποίων συμβα-
σιοποιήθηκαν 4.575.000 ευρώ και τελικά πληρώθη-
καν τα 3.026.000 ευρώ. Ένα μέρος των χρημάτων 
αυτών, περίπου 640.000 ευρώ, αποφασίστηκαν το 
2009, όμως υλοποιήθηκαν το πρώτο έτος της ελεγ-
χόμενης περιόδου.

Οι επίμαχες καμπάνιες αφορούσαν: α) την εθνι-
κή επικοινωνιακή εκστρατεία πρόληψης για τον καρκί-
νο, η οποία είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη περίο-
δο, β) σε δράσεις για την εποχική γρίπη της περιόδου 
2011 – 2012, γ) συμπράξεις του ΚΕΕΛΠΝΟ για την 
υποστήριξη νομοθετικών ρυθμίσεων του υπουργείου 
Υγείας για το έτος 2012, όπως και δ) την προώθηση 
των γενόσημων φαρμάκων και την ορθή χρήση των 
αντιβιοτικών. 

Οι πηγές χρηματοδότησης του προγράμμα-
τος ήταν από το ΕΣΠΑ, από ίδιους πόρους και από 
την μετατροπή χρήσης ενός μέρους του δανείου, που 
είχε ληφθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ για την πανδημία της 
γρίπης, ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Το εξοργιστικό της υπόθεσης είναιότι παρά το γεγο-
νός πως υπήρχε η δυνατότητα για δωρεάν προβολή 
από τα ΜΜΕ, με βάση τις νομοθετικές διατάξεις και 
τους κανονισμούς του ΕΣΡ για τα ενημερωτικά μηνύ-

ματα κοινωνικού χαρακτήρα, κάτι τέτοιο δεν αξιοποι-
ήθηκε από την διοίκηση του Κέντρου, με αποτέλεσμα 
όλα αυτά τα ποσά να καταλήξουν σε τσέπες μιντιαρ-
χών. Σύμφωνα με το υπουργείο, υπολογίζεται ότι με 
αυτή τη δυνατότητα από τα 3 εκατομμύρια ευρώ που 
τελικά πληρώθηκαν τουλάχιστον τα μισά θα μπο-
ρούσαν να είχαν εξοικονομηθεί.

Ακόμα και «βαφτίσια» κάνανε στο ΚΕΕΛΠΝΟ ονο-
μάζοντας τον καρκίνο «επιδημικό λοιμώδες νόσημα» 
για να φτιάξουνμια αντικαρκινική καμπάνια προϋπο-
λογισμού 1,6 εκατ. ευρώ που τελικά ανέθεσαν στην 
εταιρία Mindwork Business Solutions, της συζύγου 
του Γιάννη Στουρνάρα, Σταυρούλας Νικολοπούλου.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 15 εταιρείες επι-

κοινωνίας με μία εξ’ αυτών να κατέχει τη μερίδα του 
λέοντος, καθώς επίσης και 20 υπηρεσιακοί παράγο-
ντες του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Κατά την παρουσίαση των στοιχείων που κατατέ-
θηκαν στον εισαγγελέα, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας 
Ξανθός, ανέφερε ότι υπάρχουν ευθύνες μελών του 
ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά και των πολιτικών διοικήσε-
ων του υπουργείου Υγείας τη συγκεκριμένη περίοδο.

Σημειώνεται ότι υπουργοί Υγείας την επίμαχη 
περίοδο ήταν μέχρι τον Μάϊο του 2012, ο Ανδρέας 
Λοβέρδος, στη συνέχεια ανέλαβε ο Ανδρέας Λυκουρέ-
ντζος, ακολούθησε ο Άδωνις Γεωργιάδηςαπό τον Ιού-
νιο του 2013 και ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 
2014 ανέλαβε ο Μάκης Βορίδης.

ΚΕΕΛΠΝΟ: ΠΑΡΤΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατέθε-
σε ο ανεξάρτητος Βουλευτής Β’ Αθηνών Ευστάθι-
ος (Στάθης) Παναγούλης, προς τους υπουργούς: 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμά-
των – Επικρατείας Αρμόδιο για τα Μέσα Μαζικής Επι-
κοινωνίας, με θέμα «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ 
& ΕΚΔΟΤΩΝ».

Ο Βουλευτής επικαλούμενος το άρθρο 1 του 
ν. 4281/2014 που αποτελεί τροποποίηση του ν. 
3213/2003 αναφέρει ότι: «Υποχρέωση υποβολής 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έχουν οι ιδιο-
κτήτες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύ-
νοντες σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., 
οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και 

οι διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής 
επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λει-
τουργίας ή γενικά έχουν την εκμετάλλευση τηλεοπτι-
κών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορ-
φής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς 
και ραδιοφωνικών σταθμών, όπως και των βασικών 
μετόχων αυτών, όπως επίσης οι ιδιοκτήτες, οι μέτο-
χοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβου-
λοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, 
καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές 
ειδήσεων και ενημέρωσηςκάθε μορφής επιχειρήσεων 
ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται διαδικτυακά μέσα 
ενημέρωσης ή εκδίδουν ημερήσια ή έντυπα περιοδι-
κά πανελλαδικής ή τοπικής κυκλοφορίας, όπως και 

των βασικών μετόχων αυτών».
Ο Βουλευτής ρωτά τους αρμόδιους κ.κ. Υπουργούς 

αν: α) έχουν συμμορφωθεί με την παραπάνω νομική 
υποχρέωση οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών και 
οι εκδότες εφημερίδων για το οικονομικό έτος 2015 
(χρήση 2014), β) ποια είναι τα αποτελέσματα του ελέγ-
χου ως προς τους υπόχρεους που υπέβαλαν δήλωση 
πόθεν έσχες, γ) αν υπήρξαν παραπομπές σε έρευνα 
από το ΣΔΟΕ ή τους οικονομικούς εισαγγελείς για 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή άλλα φορολογικά αδι-
κήματα, δ) ποιοι υπόχρεοι αρνήθηκαν να συμμορφω-
θούν με το νόμο και ε) σε ποιες ενέργειες προβήκα-
τε για την εφαρμογή του νόμου και ποιες κυρώσεις 
επιβλήθηκαν σε βάρος τους.

ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΖΗΤΑΕΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ  
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
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ΘΥΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΚΤ) 

Πιστοποιημένοι «μεσάζοντες» 
μέσω των γνωστών ΚΕΚ (Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης), 
καθώς επίσης Αναπτυξιακές 
και Αστικές μη κερδοσκοπικές 

εταιρείες του δημοσίου και των ΟΤΑ -οι 
επονομαζόμενες ΜΚΟ του δημοσίου-και 
φυσικά μεγάλοι συνδικαλιστικοί φορείς 
-οι επονομαζόμενοι και εργατοπατέρες- 
απορρόφησαν πάνω από το 50% των 
πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ)1, τα οποία υποτίθεται ότι 
προορίζονταν για τους ανέργους και τις 
αδύναμες κοινωνικά ομάδες την περίο-
δο 2007-2014.

Τον τελευταίο καιρό βρισκόμαστε ξανά 
μπροστά σε ένα μπαράζ προγραμμάτων, 
τα πρώτα της νέας επταετίας (2014-2020) 
που στόχο έχουν (υποτίθεται) την ανά-
σχεση της ανεργίας, με τον προϋπολο-
γισμό του νέου συστήματος των επιτα-
γών κατάρτισης (voucher)που αφορά 
125.000 νέες θέσεις εργασίας, να έχει 
οριστεί στα 450 εκατομμύρια ευρώ, τη 
στιγμή που με 200 εκατομμύρια ευρώ 
χρηματοδοτείται ένα Πρόγραμμα Κοινω-
φελούς Εργασίας (για τρίτη συνεχόμε-
νη χρονιά), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται 
τα προγράμματα Τοπικό και ΤΟΠΣΑ που 
στοχεύουν σε τοπικές πρωτοβουλίες για 
την απασχόληση μακροχρόνια άνεργων 
και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για «αθέμιτες πρακτικές των ΚΕΚ που 
εγκαθίστανται έξω από τα Κέντρα Προώ-
θησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και προ-
σεγγίζουν ανέργους με κάθε τρόπο για 
τη δική τους επιχείρηση», έκανε λόγο η 
Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, όμως 
δεν ίδρωσε το αφτί κανενός. Μιλώ-
ντας με αριθμούς, τα ΚΕΚ εισπράττουν 
1.380 ευρώ για την κατάρτιση 80 ωρών 
σε κάθε άτομο εάν μετά το πεντάμηνο 
βρει δουλειά ή 1.080 εάν δε βρει δου-
λειά, με ορισμένες από τις μεγαλύτερες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας 
να έχουν τα δικά τους ΚΕΚ, δηλαδή τα 
δικά τους ισχυρά λόμπι άντλησης κοι-
νοτικών πόρων για λίγους κι εκλεκτούς.

Εξάλλου, συνδικαλιστικοί φορείς 
εργαζομένων όπως το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και 
εργοδοτών όπως η ΠΑΣΕΓΕΣ, διαχειρί-

1 Το ΕΚΤ είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF), 
βοηθώντας τα κράτη μέλη να αποκαθιστούν 
και να αυξάνουν την ανάπτυξη, εξασφαλί-
ζοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη 
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».

στηκαν περί το 65% των πόρων τα τρία 
τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη «αποτυ-
χία» ως προς την ενίσχυση των αδύ-
ναμων κοινωνικών ομάδων και εξαι-
ρετική «επιτυχία» ως προς το γέμισμα 
της τσέπης τους. Άκρως αποτυχημένη 
φυσικά και η υλοποίηση του προγράμ-
ματος κοινωφελούς εργασίας μέσω του 
ΟΑΕΔ στους Δήμους τον τελευταίο χρό-
νο, αφού οι μόνιμοι υπάλληλοι αρνήθη-
καν να συνεργαστούν με τους «πενταμη-
νίτες» του προγράμματος, θεωρώντας 
τους απειλή για την καρέκλα τους, ενώ 
το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας έλεγ-
χος οδηγούσε τους περισσότερους στο 
να μην πηγαίνουν καθόλου στη δουλειά 
και να βάζουν μόνο υπογραφές.

Μήπως όμως τα προγράμματα ΤΟΠΕ-
ΚΟ και ΤΟΠΣΑ έφεραν κάποιο αποτέλε-
σμα; Ούτε κατά διάνοια, αφού ρίχνοντας 
μια ματιά στους φορείς και τις δαπάνες 
που χρηματοδοτούν τα συγκεκριμένα 
προγράμματα στην εφαρμογή τους θα 
διαπιστώσουμε ότι: 40% των δαπανών 
πηγαίνει για κατάρτιση στα ΚΕΚ, 40% 
για συμβουλευτική – ενημέρωση δικτύ-
ωση, 10% για το συντονισμό του έργου 
και ένα 10% των δαπανών πηγαίνει για 
την ενίσχυση των ωφελούμενων. Με τα 
μέχρι τώρα δεδομένα, λιγότεροι από 
το 2% των ωφελούμενων πρόκειται να 
εξασφαλίσουν εργασία μέσα από αυτή 

τη διαδικασία.
Όσον αφορά εξάλλου το μοντέλο της 

κοινωνικής οικονομίας, το οποίο λανσά-
ρεται εδώ και μία εικοσαετία περίπου από 
το ΕΠΑΝΑΔ (Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) 
απέτυχε παταγωδώς α) να δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας, β) να «γεννήσει» 
κοινωνικές επιχειρήσεις, με χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα την Κεντρική Μακε-
δονία όπου τα 2 τελευταία χρόνια δεν 
προέκυψε καμία κοινωνική επιχείρηση 
από επιδοτούμενα προγράμματα, παρά 
μόνο προέκυψαν κοινωνικές επιχειρήσεις 
από εθελοντικές οργανώσεις και συνε-
ταιριστικές ομάδες (π.χ. καταναλωτικός 
συνεταιρισμός BIOCOP). 

Πως θα μπορούσε όμως να προκύ-
ψει θετικό αποτέλεσμα, όταν τίθεται ως 
προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση μιας 
τέτοιου τύπου επιχείρησης, να έχει χρη-
ματοδοτηθεί ξανά στο παρελθόν; Και τι 
έγινε αν μία «κοινωνική επιχείρηση» δεν 
δημιούργησε ούτε μία νέα θέση εργα-
σίας; Σημασία έχει να ανήκει στο λόμπι 
των προνομιούχων, οι οποίοι έπαιρναν, 
παίρνουν και θέλουν να συνεχίσουν να 
καρπώνονται το μεγαλύτερο κομμάτι της 
πίτας. Με την αρωγή φυσικά των καρε-
κλοκένταυρων της εξουσίας. Αυτών που 
βρίσκονται στους υπουργικούς θώκους 
ή εκείνων που έχουν στρογγυλοκαθίσει 

στα γραφεία των υπουργείων και δεν 
μπορούν ή -το πιθανότερο- δε θέλουν 
να σταματήσει το μεγάλο φαγοπότι 
των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοτι-
κού Ταμείου.

Ειδικά από το 2011 και μετά όταν 
θεσπίστηκε νόμος για την κοινωνική 
οικονομία, υπήρξαν προγράμματα ΕΣΠΑ 
(EQUAL, Κατάρτιση, Κοινωφελής Εργα-
σία, ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ, κ.τ.λ.) που είχαν 
μηδαμινό αντίκρισμα για την κοινω-
νία και την Ελληνική οικονομία. Στον 
κεντρικό σχεδιασμό δόθηκε βαρύτη-
τα στην κατάρτιση των ανηλίκων μέσω 
μιας άρρωστης νοοτροπίας, όπου χιλιά-
δες νέοι – άνεργοι απλώς εθίζονται να 
κάθονται στα θρανία και να περιμένουν 
να δουλέψουν για ένα πεντάμηνο. 

Ποια είναι η αξία των θεωρητικών 
μαθημάτων αν αυτά δεν συνοδεύονται 
από την εφαρμογή όσων διδάσκονται 
για την παραγωγή προϊόντων και υπη-
ρεσιών μέσα στους χώρους εργασίας 
και όχι μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας;

Γιατί οι πραγματικοί φορείς της κοινω-
νικής οικονομίας έμειναν στο περιθώριο 
και οι πόροι που προορίζονταν για την 
κοινωνική οικονομία – επιχειρηματικό-
τητα κατέληξαν στις τσέπες των επιτή-
δειων, με συνέπεια η ενεργοποίηση των 
ανέργων να γίνει όνειρο θερινής νυκτός 
και η τοπική παραγωγή να πιάσει πάτο;
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Ποιοι είναι τελικά οι δικαιούχοι των 
προγραμμάτων κατάρτισης; Είναι οι επι-
χειρήσεις, τα κλαδικά σωματεία εργαζομέ-
νων (π.χ. Εργατικά Κέντρα), οι ΚΟΙΝΣΕΠ, 
οι ΑΜΚΕ, τα ιδρύματα, όπως προβλέπεται 
άλλωστε και από το ν. 3879/2010; Προ-
ϋπόθεση φυσικά όλοι αυτοί οι φορείς, α) 
να μπορούν να σχεδιάσουν οι ίδιοι ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης, β) να επιλέξουν 
οι ίδιοι τους ανέργους που θέλουν να 
εκπαιδευτούν, γ) να μπορούν να τους 
εκπαιδεύσουν στον χώρο εργασίας και 
δ) να στοχεύουν στην αύξηση της τοπι-
κής παραγωγής, ε) στην ανάπτυξη της 
καινοτομίας και στ) στην εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών. 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ 
Η ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ Η 
ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΧΟΜΠΙ ΤΗ 
ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ;

Βαθιά χωμένες στη λάσπη φαίνεται 
πως είναι μερικές από τις διαχειριστι-
κές αρχές του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα, με 
την Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων 
Κοινωνικής Οικονομίας να υπενθυμίζει 
τέσσερις (4) υποθέσεις υφαρπαγής και 
διασπάθισης κοινοτικών πόρων.

Η υπόθεση ΕΕΔΕ με απορρόφη-
ση μεγαλύτερη από 100 εκατομμύρια 
Ευρώ τα τελευταία χρόνια για κατάρ-
τιση, επιμόρφωση και συμβουλευτική, 
έχουν διαπιστωθεί παράνομες πράξεις 
απορροφητικότητας σε 3 τουλάχιστον 
από αυτά τα προγράμματα, με εικονικά 
τιμολόγια 12 εκατομμυρίων ευρώόπως 
βεβαιώνει και ο ΣΔΟΕ, με τη μη τήρη-
ση νόμιμων διαδικασιών και προθεσμι-
ών προκειμένου να ευνοηθεί η συγκε-
κριμένη εταιρεία και εκταμίευση ποσών 
για άλλα έργα μολονότι δεν παραδόθη-
κε το φυσικό αντικείμενο στο 70% που 
απαιτείται για να κλείσει το έργο.

Η υπόθεση ΚΕΑΕΠ Αστική μη Κερδο-
σκοπική Εταιρεία με ουσιαστικό διαχειρι-
στή τον πρώην περιφερειακό σύμβουλο 
Αττικής κ. Κ. Μπάστα, όπου ύστερα από 
καταγγελία διαπιστώθηκε από την Περι-
φέρεια ότι κατείχε τη θέση του υπεύθυ-
νου της επιτροπής για τα προγράμμα-
τα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και χωρίς να 
δηλώσει το κώλυμα σχέσης του με τη 
συγκεκριμένη εταιρεία ως όφειλε, κατηύ-
θυνε το 1/3 σχεδόν των προγραμμάτων 
ΤΟΠΣΑ άμεσα ή έμμεσα προς την εται-
ρεία των συμφερόντων του.  

Η υπόθεση ΟΕΣΥΝΕ (Ομοσπονδία 
Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχει-
ρηματιών), στην οποία κατακυρώθηκε 
παράνομα πρόγραμμα 9.780.000 ευρώ 
και στην οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη 
ύστερα από αγώνα που έκαναν άλλοι 
οργανισμοί για 2 χρόνια πετυχαίνοντας 
την απένταξη του έργου, χωρίς ωστόσο 
να γίνουν ενέργειες για την επιστροφή 
των εισπραχθέντων, ούτε φυσικά κινή-
θηκε κάποια νομική διαδικασία για τις 
ευθύνες της επιτροπής που ενέκρινε 
παράνομα το έργο, με συνέπεια τελικά 

να χαθούν οι πόροι για τη χώρα.
Η υπόθεση διαχειριστικής Αρχής 

«Ψηφιακή Σύγκληση και Ψηφιακές Ενι-
σχύσεις» που ανήκουν στην μονάδα Κοι-
νωνία της Πληροφορίας του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης, ένα τεράστιο σκάνδαλο 
κι ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό, χαμένο 
κι αυτό για τους φορείς που πληρούσαν 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΡΑ. ΝΑ 
ΑΠΟΔΩΘΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΦΥΓΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

Ευθύνες υπάρχουν για τους προϊστα-
μένους των διαχειριστικών αρχών των 
κοινοτικών προγραμμάτων, για όσους 
έβαζαν την υπογραφή τους για την εκτα-
μίευση αυτών των ποσών, για εκείνους 
που αμέλησαν να κοινοποιήσουν τα στοι-
χεία προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 
και γι’ αυτούς που τόσα χρόνια παγίω-
σαν μια κουλτούρα μίζας, συγκάλυψης, 
ασυδοσίας σε αυτή την έρημη χώρα που 
λέγεται Ελλάδα.Είναι το γνωστό «τέρας 
της γραφειοκρατίας» που ισχυρίζεται ότι 
«δεν γίνεται αλλιώς». 

Αλίμονο όμως αν τους πιστέψου-
με. Δύο φορές αλίμονο αν συνεχίσου-
με στον ίδιο δρόμο. Η αλλαγή πλεύσης 
είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Με ενέρ-
γειες όπως: α) λίγα χρήματα σε πολλούς 
και όχι πολλά σε λίγους, προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος της διαφθοράς, β) με 
αξιολόγηση και έλεγχο για το αν κάθε 
ευρώ που πέφτει στην αγορά, παράγει 
δύο (ευρώ), γ) με αξιοποίηση δομών και 
τεχνικού εξοπλισμού που κατέχει το κρά-
τος και τα οποία «σαπίζουν» χρόνο το 
χρόνο, μέρα τη μέρα.

Αλλαγές όμως χρειάζονται και στο 
θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αφού εξομοι-
ώνει τις ΚΟΙΝΣΕΠ με τις εταιρείες του 
ιδιωτικού τομέα, επιβάλλοντας σ’ αυτές 
και τέλος επιτηδεύματος από την αρχή 
της σύστασής τους, ουσιαστικά δημιουρ-
γεί αντικίνητρα και οδηγεί στη μιζέρια 
και στα χρέη εγχειρήματα ανέργων με 
το «καλημέρα».

Αλλαγές όμως χρειάζεται και η φιλο-
σοφία του τρόπου προκήρυξης των προ-
γραμμάτων, με εξοικονόμηση πόρων οι 

οποίοι θα πρέπει να κατευθυνθούν στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των ανέργων, 
στην παραγωγή προϊόντων και υπηρε-
σιών, με λίγα λόγια στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας.

Χρειάζεται να μην παίζουν οι ανα-
πτυξιακές εταιρείες του κράτους και των 
ΟΤΑ διπλό ρόλο, εισπράττοντας πακτωλό 
χρημάτων, τόσο σαν κράτος όταν πρό-
κειται για κρατικούς πόρους, όσο και 
σαν κοινωνικοί φορείς όταν πρόκειται 
για πόρους της κοινωνικής οικονομίας. 

Και αφού τόσα χρόνια δόθηκε η 
δυνατότητα στις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις εργοδοτών και εργαζομένων να 
συντονίζουν τις κοινωνικές συμπράξεις 
χωρίς αποτέλεσμα, ας δοκιμάσουμε και 
το άλλο μοντέλο τώρα, όπου οι φορείς 
αυτοί (κράτος, ΟΤΑ, ιδιωτικές εταιρείες, 
αναπτυξιακές εταιρείες, συνδικαλιστικά 
όργανα) θα μπορούν να είναι συμπράτ-
τοντες εταίροι, αλλά δε θα εκπροσω-
πούν ούτε θα διοικούν τα συνεταιριστι-
κά εγχειρήματα.

Να εφαρμόσουμε το μοντέλο των 
κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξε-
ων, όπου οι φορείς της κοινωνικής οικο-
νομίας θα μπορούν να δημιουργούν και 
να υλοποιούν με διαφάνεια, με κοινωνι-
κή λογοδοσία και χωρίς αποκλεισμούς, 
επιχειρηματικά σχέδια προς όφελος της 
κοινωνικής πλειοψηφίας.

Τέρμα πια στη διαχείριση των πόρων 
με συγκεντρωτικό τρόπο από ιδιωτικές 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις με ειδικές 
πιστοποιήσεις που τις καθιστούν «κλει-
στά επαγγέλματα» για τους λίγους απο-
τρέποντας την διάχυση των πόρων στους 
πολλούς.

Τέρμα πια στον πλουτισμό των λίγων 
προνομιούχων με το πρόσχημα της κοι-
νωνικής ευαισθησίας και της κοινωνικής 
οικονομίας, που διευρύνει τις κοινωνικές 
ανισότητες και συμβάλει στην περαιτέ-
ρω φτωχοποίηση των πληβείων.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Άραγε πως νιώθουν στο Υπουργείο 

Εργασίας που είναι επιφορτισμένοι, λόγω 
αρμοδιότητας, με το τεράστιο έργο της 
ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομί-
ας, όταν στην Ευρώπη η ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας κατέχει το 10% 
της οικονομίας και στην Ελλάδα το 2%;

Έχουν ευθύνη για την κατάντια της 
χώρας που μαστίζεται από μία πρωτο-
φανή για τα παγκόσμια δεδομένα οικο-
νομική κρίση και εξακολουθούν να μην 
ενισχύουν την κοινωνική επιχειρηματι-
κότητα;

Έχουν σχέδιο για την ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας ή θα αρκεστούν 
-για μία ακόμη φορά- σε τροποποιήσεις 
νόμων και πλαισίων;

Έχουν την πολιτική βούληση να ξερι-
ζώσουν την κυρίαρχη νοοτροπία κατα-
σπατάλησης των πόρων από την κρα-
τική γραφειοκρατία;

Ενδιαφέρονται να μάθουν πού πήγαν 
τόσα χρόνια όλες αυτές οι χρηματοδο-
τήσεις, χωρίς κανένα αποτέλεσμα και 
χωρίς να δημιουργηθεί η προοπτική για 
μια νέα επιχειρηματικότητα, όπως εξάλ-
λου ήταν και ο σκοπός των προγραμμά-
των αυτών;

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Η αρμόδια αναπληρώτρια Υπουργός 
πάντως, Ράνια Αντωνοπούλου έχει παρα-
δεχτεί προσφάτως τη σημαντική υστέ-
ρηση της κοινωνικής οικονομίας στην 
Ελλάδα, ως συνέπεια των πολιτικών 
επιλογών των προηγούμενων κυβερνή-
σεων να κατευθύνουν τους κοινοτικούς 
πόρους σε «ημέτερους», όμως εκτός 
από τη διαπίστωση, οφείλει να σταθεί 
έμπρακτα στο πλευρό των αυθεντικών 
δικαιούχων της κοινωνίας των πολι-
τών, οι οποίοι αφενός μεν δηλώνουν 
πρόθυμοι να συμμετέχουν στο διάλο-
γο που ανοίγει η κυβέρνηση, ως προς 
την αλλαγή του υφιστάμενου πλαισί-
ου, αφετέρου δε είναι έτοιμοι να αντι-
δράσουν δυναμικά προσφεύγοντας στα 
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στις Βρυξέλλες.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ

Ενόψει και του Πανελλήνιου Συνέ-
δριου για την Κοινωνική Οικονομία, που 
θα διεξαχθεί τον Μάρτιο στην Αθήνα 
θα πρέπει και οι κοινωνικές συμπράξεις 
σε όλες τις περιφέρειες, να είναι έτοι-
μες να πάρουν την υπόθεση στα χέρια 
τους, εκμεταλλευόμενοι το ισχυρό τους 
χαρτί, ότι μπορούν δηλαδή να λειτουρ-
γούν είτε χωρίς κέρδος, είτε με χαμηλή 
κερδοφορία και να είναι βιώσιμες εξα-
σφαλίζοντας εισόδημα σε αυτούς που 
εργάζονται μέσα από τέτοιες επιχειρή-
σεις, συνεταιρισμούς και μη κερδοσκο-
πικές εταιρείες. Μπορούν οι οργανώσεις 
της Κοινωνίας των Πολιτών να υποδεί-
ξουν και να εφαρμόσουν ένα άλλο απο-
κεντρωμένο και συνεργατικό μοντέλο; 
Μένει ν’ αποδειχθεί στην πράξη.
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«Λαβράκια» έβγαλαν οι 
ελεγκτές του Σώματος 
Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), 
ύστερα από έρευνες 

που διεξήγαγαν σε υποθέσεις τα στοι-
χεία των οποίων είχαν περιέλθει στην 
υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα 
και η διενέργεια του ελέγχου σχετικά 
με το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής ολο-
κληρώθηκε στα τέλη του περασμένου 
χρόνου (2015).

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-
ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Ιδιωτικός υπάλληλος – μέλος 
Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του 
κατά 18.426.220,84 € χωρίς να προ-
κύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η 
διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία 
των τραπεζικών λογαριασμών και την 
αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές 
του δηλώσεις.

2. Μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περι-
ουσία του κατά 12.847.184,89 € χωρίς 
να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευ-
σης. Η διαπίστωση έγινε από την επε-
ξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών 
και την αντιπαραβολή τους με τις φορο-
λογικές του δηλώσεις.

3. Επιχειρηματίας με εκμετάλλευ-
ση παραδοσιακού καφενείου υπέβαλε 
ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος με συνολικό ύψος αποκρυβεί-
σας φορολογητέας ύλης 3.645.906,03 
€.Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθε-
τήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών 
λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλω-
θέντα εισοδήματα.

4. Δικηγόρος από μη έκδοση και από 
ανακριβή έκδοση φορολογικών στοι-
χείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 
2.596.889,00 €. Η διαπίστωση έγινε 
από την επεξεργασία των τραπεζικών 
λογαριασμών και την αντιπαραβολή 
τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

5. Συνταξιούχος υπέβαλε ανακρι-
βείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα-
τος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας 
φορολογητέας ύλης 2.762.495,40 €. Οι 
εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθη-
καν από επεξεργασία τραπεζικών λογα-

ριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα 
εισοδήματα.

6. Ξενοδοχειακή επιχείρηση από μη 
έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέ-
κρυψε εισοδήματα ύψους 1.656.337,72 
€. Η διαπίστωση έγινε από την επεξερ-
γασία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές της δηλώσεις.

7. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 
συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορο-
λογητέας ύλης 1.278.913,47 €. Οι εν 
λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν 
από επεξεργασία τραπεζικών λογαρια-
σμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα 
εισοδήματα.

8. Επιχειρηματίας στο χώρο της 
αλιείας υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος με συνολι-
κό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας 
ύλης 1.165.835,25 €. Οι εν λόγω δια-
πιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

9. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 
συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορο-
λογητέας ύλης 1.116.608,57 €. Οι εν 
λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν 
από επεξεργασία τραπεζικών λογα-
ριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέ-
ντα εισοδήματα. Επίσης δεν υπέβαλε 
δήλωση Φόρου Χαρτοσήμου ύψους 
166.089,76 €. 

10. Αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας 
ακινήτου υπέβαλε ανακριβή δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος (από πώληση 

ακινήτου) με συνολικό ύψος αποκρυ-
βείσας φορολογητέας ύλης 820.564,00 
€. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειο-
θετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζι-
κών λογαριασμών σε σύγκριση με τα 
δηλωθέντα εισοδήματα.

11. Ιατρός από μη έκδοση φορολο-
γικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήμα-
τα ύψους 755.509,83 €. Η διαπίστωση 
έγινε από την επεξεργασία των τραπεζι-
κών λογαριασμών και την αντιπαραβολή 
τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

12.  Μη επιτηδευματίας, μέλος Ν.Π. 
προσαύξησε την περιουσία του κατά 
674.880,63 € χωρίς να προκύπτει η 
αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης υπέ-
βαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογί-
ας εισοδήματος (ενοίκια) με συνολικό 
ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ …ΤΙΜΩΡΙΑ  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΨΗΛΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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216.511,34 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις 
στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία 
τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκρι-
ση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επί-
σης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Χαρ-
τοσήμου για ποσό ύψους 17.169,69 €.

13. Ιατρός προσαύξησε την περιου-
σία του κατά 751.532,93 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργα-
σία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές του δηλώσεις.

14. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακρι-
βείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
(από αμοιβές μερισμάτων) με συνολι-
κό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας 
ύλης 692.759,07 €. Οι εν λόγω διαπι-
στώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήμα-
τα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου 
Δωρεάς για ποσό ύψους 214.308,29 €.

15. Δικηγόρος από μη έκδοση και 
από ανακριβή έκδοση φορολογικών 
στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 
633.398,36 €. Η διαπίστωση έγινε από 
την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές του δηλώσεις.

16. Επιχείρηση ενοικιαζομένων 
δωματίων από μη έκδοση φορολογι-
κών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα 
ύψους 538.219,88 €. Οι εν λόγω δια-
πιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

17. Συνταξιούχος υπέβαλε ανακρι-
βείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα-
τος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας 
φορολογητέας ύλης 506.853,19 €. Οι 
εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθη-
καν από επεξεργασία τραπεζικών λογα-
ριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα 
εισοδήματα. 

18. Αστρολόγος από μη έκδοση 
φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισο-
δήματα ύψους 295.948,39 €. Οι εν 
λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν 
από επεξεργασία τραπεζικών λογαρια-
σμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα 
εισοδήματα.

19. Ανεπάγγελτη, σύζυγος του ανω-
τέρω (με α/α 5) συνταξιούχου, υπέβαλε 
ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος με συνολικό ύψος αποκρυβεί-
σας φορολογητέας ύλης 392.059,88 
€, ενώ προσαύξησε την περιουσία της 
κατά 13.603,57 € χωρίς να προκύπτει 
η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπί-
στωση έγινε από την επεξεργασία των 
τραπεζικών λογαριασμών και την αντι-
παραβολή τους με τις φορολογικές της 
δηλώσεις.

20. Οδοντίατρος από μη έκδοση και 
ανακριβή έκδοση φορολογικών στοι-
χείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 
192.117,88 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις 
στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία 
τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση 
με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

21. Δικηγόρος από μη έκδοση και 
από ανακριβή έκδοση φορολογικών 
στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 
156.600,21 €. Η διαπίστωση έγινε από 
την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές του δηλώσεις.

22. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 
συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορο-
λογητέας ύλης 155.000,00 €. Επίσης 
υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογί-
ας μεταβίβασης ακινήτων με ποσό ανα-
κρίβειας ύψους 160.000,00  €. Οι εν 
λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν 
από επεξεργασία τραπεζικών λογαρια-
σμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα 
εισοδήματα.

23. Ιδιωτικός υπάλληλος προσαύξη-
σε την περιουσία του κατά 141.713,48 
€ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή 
προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από 
την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές του δηλώσεις. 

24. Ιατρός προσαύξησε την περιου-
σία του κατά 122.216,64 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργα-
σία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές του δηλώσεις.

25. Ανεπάγγελτη, σύζυγος του ανω-
τέρω (με α/α 13) ιατρού, προσαύξησε 
την περιουσία της κατά 109.622,25 € 
χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή 

προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από 
την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές της δηλώσεις.

26. Επιτηδευματίας με δραστηριότητα 
στο παρελθόν με λογιστικές υπηρεσίες 
και κατασκευαστικές εργασίες από μη 
έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέ-
κρυψε εισοδήματα ύψους 105.895,40 
€. Η διαπίστωση έγινε από την επεξερ-
γασία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές του δηλώσεις.

27. Κατασκευαστική επιχείρηση 
υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολο-
γίας εισοδήματος (από πώληση ακινή-
του) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας 
φορολογητέας ύλης 100.000,00 €. Οι 
εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθη-
καν από επεξεργασία τραπεζικών λογα-
ριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα 
εισοδήματα.

28. Διαφημιστική εταιρεία έλαβε 
(1.665) εικονικά φορολογικά στοιχεία 
συνολικής αξίας 67.113.460,00 €.

29. Επιχείρηση συστημάτων Η/Υ 
και προγραμμάτων πληροφορικής έλα-
βε (1.665) εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 1.696.027,00 €.

30. Εργολάβος ελαιοχρωματισμών 
έλαβε (24) πλαστά - εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 1.630.876,96 € 
και εξέδωσε ένα (1) εικονικό φορολογικό 
στοιχείο συνολικής αξίας 500.500,00 €.

31. Έμπορος ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών και ηλεκτρικών εγκαταστά-

σεων έλαβε (46) εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 499.873,50 €.

32. Κατασκευαστής τεχνικών έργων 
έλαβε (32) εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 339.465,00 €.

33. Επιχείρηση κατασκευαστικών 
εργασιών εξέδωσε (765) εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
3.979.043,91 €.

34. Επιχείρηση κατασκευής τεχνι-
κών έργων εξέδωσε (745) εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
3.007.611,98 €.

35. Επιχείρηση κατασκευής ρού-
χων εξέδωσε τριάντα τρία (33) εικο-
νικά φορολογικά στοιχεία συνολικής 
αξίας 2.539.197,25 €.

36. Επιχείρηση εμπορίας πολυτίμων 
μετάλλων εξέδωσε διακόσια ενενήντα 
τρία (293) εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 1.782.270,30 €.

37. Επιχείρηση διακοσμήσεων εξέδω-
σε πενήντα τρία (53) εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 771.918,57 €.

38. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) 
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 550.908,71 €. 

39. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων εξέδωσε πενήντα (50) 
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 534.177,79 €.

40. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου 
λευκών ειδών εξέδωσε σαράντα επτά 
(47) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνο-
λικής αξίας 319.205,00 €.
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41. Επιχείρηση κατασκευαστικών 
εργασιών εξέδωσε οκτώ (8) εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
202.255,00 €.

42. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου 
λευκών ειδών εξέδωσε σαράντα επτά 
(47) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνο-
λικής αξίας 319.205,00 €. 

43. Επιτηδευματίας παροχής υπη-
ρεσιών γραμματειακής υποστήριξης και 
μεταφράσεων εξέδωσε (111) εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
225.439,82 €.

44. Επιχείρηση τοποθέτησης χωρι-
σμάτων, ψευδοροφών κλπ. εξέδωσε 
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 195.753,27 € και δεν κατα-
χώρησε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων εκα-
τόν εξήντα (160) φορολογικά στοιχεία 
συνολικής αξίας 84.484,97 €.

45. Επιχείρηση εμπορίου πυρο-
σβεστικών ειδών εξέδωσε εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
126.981,60 € και δεν εξέδωσε φορο-
λογικά στοιχεία σε απροσδιόριστο πλή-
θος συναλλαγών αξίας 623.573,49 €.

46. Εστιατόριο – αναψυκτήριο δεν 
δήλωσε δύο (2) φορολογικές ταμεια-
κές μηχανές (Φ.Τ.Μ.) και δεν εξέδω-
σε (1.674) φορολογικά στοιχεία αξίας 
1.842.034,48 €.

47. Ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν 
εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνο-
λικής αξίας 1.656.337,72 €.

48. Επιχείρηση κατασκευαστικών 
εργασιών δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορο-
λογικά στοιχεία σε απροσδιόριστο πλή-
θος συναλλαγών αξίας 890.625,00 €.

49. Υπαίθρια καντίνα δεν εξέδωσε 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
123.617,50 €. 

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. Ιατρός, προσαύξησε την περιου-
σία του κατά 751.532,93 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργα-
σία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές του δηλώσεις.

2. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς δηλώ-
σεις φορολογίας εισοδήματος με συνο-
λικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας 
ύλης 368.192,90 €. Οι εν λόγω διαπι-
στώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

3. Ιατρός προσαύξησε την περιου-
σία του κατά 200.031,66 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος (καταβολής 
ποσών δανείων) με συνολικό ύψος από-
κρυψης 232.059,34 €. Οι εν λόγω δια-
πιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. 

4. Αθλητικό Σωματείο δεν απέδω-
σε τέλη χαρτοσήμου δανείου ύψους 
657.214,06 €. Το σωματείο προσκό-
μισε αποδεικτικά καταβολής των ανα-
λογούντων τελών κατόπιν εκούσιας 
συμμόρφωσης.

5. Τεχνική Εμπορική εταιρεία εξέ-
δωσε (89) εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 1.607.355,78 €.

6. Επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών 
εξέδωσε δέκα (10) εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 135.165,00 €.

7. Εταιρεία εκμετάλλευσης τουρι-
στικών σκαφών εξέδωσε δεκατρία (13) 
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 104.000,00 €. 

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  & 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ

1. Ιδιωτικός υπάλληλος, προσαύξη-
σε την περιουσία του κατά 677.334,12 
€ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή 

προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από 
την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Ιατρός από μη έκδοση φορολο-
γικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα 
ύψους 415.735,32 €. Οι εν λόγω δια-
πιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

3. Ιερόδουλος προσαύξησε την περι-
ουσία της κατά 183.923,88 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργα-
σία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές της δηλώσεις.

4. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία 
της κατά 165.904,55 € χωρίς να προ-
κύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η 
διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία 
των τραπεζικών λογαριασμών και την 
αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές 
της δηλώσεις.

5. Ηλεκτρολόγος – Εργολάβος οικο-

δομών υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου 
μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθα-
ρής αξίας 503.801,27 €, που διαπιστώ-
θηκε, μέσω της επεξεργασίας των τρα-
πεζικών λογαριασμών.

6. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης εξέδωσε και έλαβε 
πλαστά και εικονικά φορολογικά στοι-
χεία, έλαβε εικονικά και εξέδωσε μερι-
κώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνο-
λικής αξίας 2.440.000,71 €. 

7. Επιχείρηση λιανικού εμπορίου 
ενδυμάτων εξέδωσε και έλαβε εικονι-
κά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξί-
ας 987.717,77 €.

8. Επιχείρηση κατασκευαστικών 
εργασιών εξέδωσε πλαστά και εικονι-
κά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξί-
ας 477.709,00 €.

9. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
πληροφορικής και εμπορίου Η/Υ έλαβε 
μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία 
συνολικής αξίας 707.620,54 €.

10. Επιχείρηση χονδρικού εμπορί-
ου οικοδομικών υλικών έλαβε μερικώς 
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 587.000,00 €.

11. Επιχείρηση γενικών κατασκευα-
στικών εργασιών έλαβε μερικώς εικονι-
κά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξί-
ας 150.000,00 €.

12. Επιχείρηση παραγωγής μεταξοτυ-
πιών, έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 110.000,00 €.

13. Επιχείρηση εμπορίας αυτοκινή-
των, έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 100.000,00 €.

14. Επιχείρηση διεθνών οδικών 
μεταφορών δεν εξέδωσε φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 697.791,00 €.

15. Αυτοκινητιστής δεν εξέδωσε 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
602.000.98 €.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Επιχειρηματίας που δραστηριο-
ποιείται στο χονδρικό εμπόριο γεωρ-
γικών προϊόντων, υπέβαλε ανακριβείς 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 
συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολο-
γητέας ύλης 1.363.994,41 €. Η διαπί-
στωση έγινε από την επεξεργασία των 
τραπεζικών λογαριασμών και την αντι-
παραβολή τους με τις φορολογικές του 
δηλώσεις.

2. Επιχειρηματίας που δραστηριο-
ποιείται στο χονδρικό εμπόριο ειδών 
υγιεινής, προσαύξησε την περιουσία 
του κατά 250.096,96 € χωρίς να προ-
κύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η 
διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία 
των τραπεζικών λογαριασμών και την 
αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές 
του δηλώσεις.

3. Ιατρός, προσαύξησε την περιου-
σία του κατά 107.680,68 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργα-
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σία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές του δηλώσεις.

4. Οδοντίατρος, προσαύξησε την 
περιουσία του κατά 56.808,68 € χωρίς 
να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευ-
σης. Η διαπίστωση έγινε από την επε-
ξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών 
και την αντιπαραβολή τους με τις φορο-
λογικές του δηλώσεις.

5. Επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων 
έλαβε δέκα (10) πλαστά και εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
103.919,00 €. 

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινή-
των υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου 
μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθα-
ρής αξίας 9.642.561,00 €, που διαπι-
στώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των 
τραπεζικών λογαριασμών.

2. Δικηγόρος προσαύξησε την περι-
ουσία της κατά 5.840.120,85 € χωρίς 
να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέ-
λευσης. Η διαπίστωση έγινε από την 
επεξεργασία των τραπεζικών λογαρια-
σμών και την αντιπαραβολή τους με τις 
φορολογικές του δηλώσεις.

3. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινή-
των υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου 
μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθα-
ρής αξίας 4.452.159,75 €, που διαπι-
στώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των 
τραπεζικών λογαριασμών.

4. Αγρότης προσαύξησε την περιου-
σία της κατά 4.257.663,00 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργα-
σία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές του δηλώσεις.

5. Από έλεγχο σε επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, 
διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωσης 
Φόρου Δωρεάς και η ανακριβής δήλωση 
Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανα-
κρίβειας ύψους 1.967.479,96 €.

6. Ανεπάγγελτος υπέβαλε ανακριβή 
δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων 
συνολικής καθαρής αξίας 900.000,00 
€, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξερ-
γασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

7. Έμπορος πτηνών προσαύξησε 
την περιουσία του κατά 604.504,00 € 
χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή 
προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από 
την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές του δηλώσεις.

8. Από έλεγχο σε επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, 
διαπιστώθηκε, η μη υποβολή δήλωσης 
έναρξης εργασιών, η μη τήρηση λογι-
στικών βιβλίων, η μη έκδοση φορολο-
γικών στοιχείων συνολικής καθαρής 
αξίας 2.789.180,40 €.

9. Οικοδομική επιχείρηση εξέδωσε 
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 645.680,77 €.

10. Επιχείρηση οδικών μεταφορών 
εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 169.200,00 €.

11. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης εξέδωσε και έλαβε εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
130.332,00 €.

12. Έμπορος παλαιών σιδήρων,ε-
ξέδωσε εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 114.087,15 €.

13. Επιχείρηση παραγωγής ειδών 
αρτοποιίας δεν εξέδωσε φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 127.514,00 €. 

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Επιχειρηματίας στο τομέα των 
χωματουργικών εργασιών, προσαύξη-
σε την περιουσία του κατά 227.331,66 
€, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή 
προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από 

την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Έμπορος παλαιών σιδήρων και 
μετάλλων, προσαύξησε την περιουσία 
του κατά 119.266,68 €, χωρίς να προ-
κύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η 
διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία 
των τραπεζικών λογαριασμών και την 
αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές 
του δηλώσεις.

3. Ανεπάγγελτος προσαύξησε την 
περιουσία του κατά 86.795,04 €, χωρίς 
να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευ-
σης. Η διαπίστωση έγινε από την επε-
ξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών 
και την αντιπαραβολή τους με τις φορο-
λογικές του δηλώσεις.

4. Ανεπάγγελτος προσαύξησε την 
περιουσία του κατά 59.448,00 €, χωρίς 
να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευ-
σης. Η διαπίστωση έγινε από την επε-
ξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών 
και την αντιπαραβολή τους με τις φορο-
λογικές του δηλώσεις.

Οι ανωτέρω (1), (2), (3) και (4) απο-
τελούν μέλη της ίδιας οικογένειας.

5. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου 
παλαιών σιδήρων και μετάλλων, εξέ-
δωσε πλαστά και εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 108.549,41 €. 

VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/
ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Μεταφορική επιχείρηση έλα-
βε ογδόντα (80) εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 422.268,00 €. 
Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υπο-
βολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου 
προέκυψε φόρος 84.453,00 €. Τέλος, 
από την ανακριβή υποβολή περιοδι-
κών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό 
φόρου 301.456,00 €.

2. Μεταφορική επιχείρηση έλαβε 
είκοσι δύο (22)  εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 68.790,00 €. 
Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υπο-
βολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου 
προέκυψε φόρος 13.758,00 €. Τέλος, 
από την ανακριβή υποβολή περιοδι-
κών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό 
φόρου 46.664,00 €.

Πηγή: www.epoli.gr
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Η 
ετήσια Έκθεση του Συνηγό-
ρου του Πολίτη, η οποία κατε-
τέθη στην αρμόδια Επιτροπή 
Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής, εξαπολύει μύδρους 

κατά των φορέων ασφάλισης για 
κακοδιαχείριση. Σε σχέση με το 2011 
τα παράπονα των πολιτών έχουν 
διπλασιαστεί, με τα επίσημα στοι-
χεία να δείχνουν ξεκάθαρα πως η 
πρωτοφανής οικονομική κρίση που 
πλήττει τη χώρα μας δεν αφήνει ανε-
πηρέαστους ούτε τους πολίτες ούτε 
τη λειτουργία του κράτους και τις 
υπηρεσίες του. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι μόνο για το έτος 2015, ο Συνή-
γορος του Πολίτη έλαβε πάνω από 
16 χιλιάδες αναφορές, αριθμός κατά 
50% αυξημένος σε σχέση με τέσσε-
ρα χρόνια πριν.

Αναφορές για τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
(σε ποσοστό 35%), αναφορές σε σχέση 
με φορολογικά προβλήματα (σε ποσο-
στό 20%) και αναφορές σχετικά με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση κυριαρχούν στον 
Φορέα, ενώ η Συνήγορος του Πολίτη κα. 
Καλλιόπη Σπανού στηλιτεύει την καθυ-
στέρηση της συνολικής μεταρρύθμισης 
που θα φέρει τη διοίκηση του κράτους 
στο ύψος των σύγχρονων απαιτήσεων 
και προσδοκιών και θα την οδηγήσει 
στην απόδοση που απαιτούν οι πολίτες 
και η εποχή μας.

Στην Ετήσια Έκθεση επισημαίνεται η 
προσπάθεια του κράτους να διασφαλί-
σει τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών 
συστημάτων με υπονόμευσητης ποιό-
τητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
με τα ασφαλιστικά δικαιώματα και 
τα κοινωνικά επιδόματα να περιο-
ρίζονται σημαντικά, ενώ, παράλλη-
λα, παρατηρείται υποβάθμιση στις 
υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης 
και περίθαλψης.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται 
στον τομέα της Ασφάλισης, αλλά αγγί-
ζουν τη Συνταξιοδότηση (απώλεια ασφα-
λιστικών δικαιωμάτων με υπαιτιότητα της 
Διοίκησης), την Υγεία (λειτουργία μονά-
δων υγείας, ειδικά θέματα υγείας ανηλί-
κων, φαρμακευτική περίθαλψη, ψυχική 
υγεία) και την Πρόνοια (παροχές λόγω 
αναπηρίας, κ.α.).

Είναι χαρακτηριστικά, δε, τα παρα-

κάτω παραδείγματα κακοδιοίκησης σε 
υγεία, ασφάλιση και πρόνοια:

Παράδειγμα 1 (ΑΣΦΑΛΙΣΗ):
Ασφαλισμένος του ΟΓΑ, ο οποίος 

έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές 
για περισσότερα από 15 χρόνια, λαμ-
βάνει σύνταξη μικρότερη από αυτή του 
ανασφάλιστου υπερήλικα. 

Ο Συνήγορος πρότεινε, στις περιπτώ-
σεις που το ποσό της σύνταξης το οποίο 
λαμβάνει ο συνταξιούχος γήρατος του 
ΟΓΑ υπολείπεται της σύνταξης που λαμ-
βάνει ο ανασφάλιστος υπερήλικας, το 
ποσό αυτό να αυξάνεται τουλάχιστον στο 
όριο της σύνταξης που χορηγείται στον 
ανασφάλιστο.

Παράδειγμα 2 (ΥΓΕΙΑ):
Ο Συνήγορος έλαβε αναφορές ασθε-

νών που πάσχουν από τη νόσο του 
Parkinson, για τους οποίους η Εκτελε-
στική Επιτροπή του ΚΕΣΥ είχε εγκρίνει 
τη διενέργεια συγκεκριμένης θεραπευτι-
κής μεθόδου (εμφύτευση διεγέρτη) από 

τον Δεκέμβριο του 2013. Η διαδικασία 
προμήθειας των απαιτούμενων υλι-
κών από το Νοσοκομείο «Αττικό» και η 
πραγματοποίηση της εμφύτευσης καθυ-
στέρησε υπέρμετρα και ολοκληρώθηκε 
ύστερα και από επανειλημμένες παρεμ-
βάσεις του Συνηγόρου μόλις τον Οκτώ-
βριο του 2014.

Παράλληλα, ο Συνήγορος διαπίστω-
σε, κατά τη διερεύνηση αναφορών ότι 
παρά την ύπαρξη ρητής πρόβλεψης για 
τον δωρεάν εμβολιασμό ανασφάλιστων 
παιδιών, στην πράξη οι αρμόδιοι φορείς 
αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω 
έλλειψης των απαραίτητων εμβολίων. Ο 
Συνήγορος καταρχήν προέβη σε εξατο-
μικευμένους χειρισμούς για την κάλυ-
ψη των συγκεκριμένων αναγκών μέσω 
ΜΚΟ και στη συνέχεια ζήτησε στοιχεία 
από το Υπουργείο Υγείας.

Στον τομέα της υγείας είναι εμφα-
νείς οι επιπτώσεις από δυσλειτουργί-
ες του συστήματος, καθώς δεν μπο-

ρεί να καλύψει τους στόχους που το 
ίδιο θέτει. Οι αιτίες δεν είναι μόνον 
οικονομικές και συγκυριακές, αλλά 
ανάγονται και σε πάγια προβλήματα 
οργάνωσης ή ακόμη και νοοτροπί-
ας» αναφέρεται στην έκθεση.

Παράδειγμα 3 (ΠΡΟΝΟΙΑ): 
Σφάλματα, αβλεψίες και θεσμικά 

κενά στη λειτουργία των ΚΕΠΑ, Καθυ-
στερήσεις και παρελκυστικές πρακτικές, 
αλλά και προβλήματα σε παροχές που 
δίνονται βάσει οικονομικών κριτηρίων 
είναι μερικές από τις πιο χαρακτηριστι-
κές ομάδες προβλημάτων που κλήθη-
κε να αντιμετωπίσει ο Συνήγορος του 
Πολίτη. Είναι ενδεικτικό πως: 

Σε ασφαλισμένο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χορη-
γήθηκε αναδρομικά επίδομα παραπληγί-
ας, αλλά με παρακράτηση φόρου 20%. 
Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου στο 
τοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπου 
τονίστηκε η σχετική ειδική διάταξη νόμου 
περί απαλλαγής από φόρο του συγκε-
κριμένου επιδόματος, το ποσό του επι-
δόματος που παρακρατήθηκε επεστρά-
φη στον δικαιούχο.

Παράλληλα στη χορήγηση παροχών 
αναπηρίας λόγω τυφλότητας, δημιουρ-
γήθηκε πρόβλημα με τη χρήση του όρου 
«πρακτικά τυφλός» και την αντιστοίχι-
σή του προς το προβλεπόμενο ποσοστό 
αναπηρίας στις περιπτώσεις που η οπτι-
κή οξύτητα των δύο οφθαλμών είναι 
μικρότερη του 1/20 και μη βελτιούμενη. 
Ο Συνήγορος παρενέβη σε περιπτώσεις 
που προσδιορίστηκε ποσοστό αναπηρί-
ας 95%, παρόλο που ο ενδιαφερόμε-
νος είχε θεωρηθεί από την υγειονομική 
επιτροπή «πρακτικά τυφλός», με αποτέ-
λεσμα να μην είναι εφικτή η χορήγηση 
συγκεκριμένης παροχής (προσαύξησης 
στη σύνταξη) από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με 
τις καταστατικές διατάξεις του οποίου 
απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 100%. 
Στη συνέχεια, το ποσοστό αναπηρίας 
προσδιορίστηκε σε 100%

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των αιτημά-
των που κατατίθενται στον Συνήγο-
ρο του Πολίτη έχουν θετική έκβαση, 
καθώς ποσοστό άνω του 80% τελι-
κά επιλύονται με τη διαμεσολάβη-
ση της Αρχής. 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ 

ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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Ο πανεπιστημιακός και πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Κέντρου Οικο-
λογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) 
μίλησε στην web TV της ιστο-
σελίδας www.zougla.gr, για το 

παράνομο τέλος κοινής ωφέλειας που 
συνεχίζει να εισπράττει η ΔΕΗ από τους 
καταναλωτές μέσω των λογαριασμών, 
πέντε χρόνια αφότου το συγκεκριμέ-
νο τέλος καταργήθηκε με νόμο για δύο 
λόγους: α) επειδή η ΔΕΗ έγινε Ανώνυ-
μη Εταιρεία και β) επειδή η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θεωρούσε ότι το συγκεκριμένο 
τέλος αποτελούσε κρυφή χρέωση της 
εταιρείας προς τους καταναλωτές.

-Τι είναι λοιπόν το τέλος κοινής 
ωφέλειας κ. Χριστοδουλάκη;

«Μ’ ένα νομοθέτημα που ψηφίστη-
κε το 1999 καθιερώθηκε ένα τέλος 
κοινής ωφέλειας στους καταναλωτές 
το οποίο «δήθεν» θα εξυπηρετούσε το 
κόστος ηλεκτροπαραγωγής των νησιών, 
το οποίο θεωρείτο υψηλό εξαιτίας της 
καύσης του μαζούτ που πραγματοποι-
ούνταν στα 33 αυτά νησιά. 

1Έτσι, μ’ αυτό το τέλος κοινής ωφέ-
λειας θα υπήρχε μια εξισορρόπηση μετα-
ξύ του κόστους παραγωγής ενέργειας 
των εργοστασίων λιγνίτη που βρίσκο-
νται στην Ηπειρωτική Ελλάδα και του 
κόστους παραγωγής ενέργειας με καύ-
ση μαζούτ των νησιών». 

-Και ερχόμαστε στο 2011 όπου 
τι έγινε ακριβώς κ. Χριστοδουλάκη;

«Το 2011 λοιπόν, το συγκεκριμέ-
νο τέλος καταργήθηκε με νόμο εξαιτί-
ας ότι η ΔΕΗ έγινε Ανώνυμη Εταιρεία 
και επίσης επειδή η Ε.Ε. δεν θεωρούσε 
σωστό το κόστος της νησιωτικής Ελλά-
δας να το επωμιστούν οι καταναλωτές 

της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Αλλά δυστυ-
χώς η ΔΕΗ συνεχίζει να βάζει το τέλος 
κοινής ωφέλειας στους λογαριασμούς, 
που αντιστοιχεί περίπου στο 25% του 
συνολικού λογαριασμού κάθε κατανα-
λωτή, με τα χρήματα αυτά να καταλή-
γουν στην μαύρη τρύπα της ΔΕΗ».

-Εσείς από πότε ασχολείστε με 
το συγκεκριμένο θέμα και σε ποιες 
ενέργειες έχετε προβεί;

«Από το 2012 έχουμε καταθέσει 20 
αγωγές, δηλαδή μέλη του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. διεκ-
δικούν τα χρήματα που έχουν πληρώσει 
παράνομα μέσω των λογαριασμών της 
ΔΕΗ Α.Ε. από το 2011 και μετά. Έχουν 
κερδηθεί πρωτόδικα οι 2 αγωγές, τις 
αποφάσεις των οποίων έχει εφεσιβά-
λει η εταιρεία και περιμένουμε να δούμε 
πως θα καταλήξει η υπόθεση».

-Κι ενώ η ΔΕΗ εισπράττει συνε-
χώς, εντούτοις ισχυρίζεται ότι έχει περί-
που 2.5 δισεκατομμύρια ευρώ  χρέη από 
ανεξόφλητους λογαριασμούς. Τι έχετε 
να πείτε γι’ αυτό;

«Άλλη ιστορία αυτή. Η ΔΕΗ ισχυρίζε-
ται ότι έχει υπόλοιπα 2,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ από ανεξόφλητους λογαριασμούς, 
ενώ αποδεδειγμένα φαίνεται ότι μόλις 
400 χιλιάδες ευρώ είναι από «μικρούς» 
καταναλωτές των 500 με 700 κιλοβα-
τώρων το μήνα. Οι  μεγάλοι καταναλω-

τές, οι «εμπορικοί» καταναλωτές όπως 
λέγονται (π.χ. η Λάρκο, ο όμιλος Μυτι-
ληναίου, άλλες βιομηχανίες και σχεδόν 
το σύνολο των ΔΕΚΟ) είναι εκείνοι που 
χρωστούν 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ κι 
όμως η ΔΕΗ Α.Ε. πολλές φορές κατε-
βάζει τους διακόπτες του ρεύματος από 
τους μικρούς μόνο καταναλωτές επειδή 
δεν έχουν να πληρώσουν».

-Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποιο 
είναι το κόστος κατανάλωσης μαζούτ 
που παράγει ηλεκτρική ενέργεια 
στα νησιά;

«Το ετήσιο κόστος ξεπερνά το 1,5 
δις ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό που θα 
μπορούσε να πέσει στο μισό αν η ΔΕΗ 
αντί για μαζούτ, να παρήγαγε ηλεκτρι-
κή ενέργεια στα νησιά με φυσικό αέριο. 
Τότε θα πλήρωνε περίπου τα μισά λεφτά 
(εξοικονόμηση 50%) και επιπροσθέτως 
αυτά τα νησιά θα μπορούσαν να είναι 
«πράσινα νησιά» όσον αφορά την ενέρ-
γεια τους και θα μπορούσαμε σαν χώρα 
να έχουμε όφελος περιβαλλοντικό με 
την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. 
Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για τους 
διοικούντες αυτή την χώρα».

-Άρα η ΔΕΗ συνεχίζει να χρεώ-
νει στον καταναλωτή το κόστος της 
πρώτης ύλης (μαζούτ) που χρειάζε-
ται για να παραχθεί ηλεκτρική ενέρ-

γεια στα νησιά.
«Ακριβώς. Δυστυχώς όμως υπάρχει 

ακόμα και το τέλος των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας. Μεγάλη η κομπίνα 
με τις ΑΠΕ. 

Πολλοί άνθρωποι χρεώθηκαν για να 
κάνουν φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρ-
κα και κάποιοι αυτοκτόνησαν λόγω των 
χρεών, αφού δεν λειτουργεί το σύστη-
μα. Μόλις το 0,03% των καταναλωτών 
πουλάει ΑΠΕ. Και παρά το γεγονός ότι 
υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι οποιοσ-
δήποτε μπορεί να παράγει και να που-
λάει ρεύμα, δυστυχώς αυτό έχει σταμα-
τήσει και βλέπουμε «μεγαλοκαρχαρίες» 
να κάνουν μικτή χρήση (πετρέλαιο - 
φυσικό αέριο) να παράγουν ρεύμα και 
να πουλάνε φτηνότερο ρεύμα από την 
ΔΕΗ. Κι αν ρωτήσετε ποιος επωμίζε-
ται το κόστος της παραγωγής ενέργει-
ας από τις ΑΠΕ των μεγαλοβιομηχάνων 
και παράλληλα το κόστος της μεταφο-
ράς μαζούτ προς τα νησιά, θα σας απα-
ντήσω «εμείς»1 φυσικά».

-Η ΔΕΗ από την πλευρά της, έχει 
στραφεί δικαστικά εναντίον σας;

Όχι βέβαια, ποτέ. Από το 2012 εμείς 
σαν ΠΑ.Κ.Ο.Ε. καταγγέλλουμε επανει-
λημμένως το σκάνδαλο της ΔΕΗ μέσω 
της εφημερίδας «ΟΙΚΟνομία» που εκδί-
δουμε, η οποία βγαίνει σε 50.000 αντί-
τυπα και πηγαίνει σε 35.000 συνδρομη-
τές-μέλη του ΠΑΚΟΕ.

-Τι θα μπορούσε να κάνει ένας 
καταναλωτής;

Ν’ απευθυνθεί σε εμάς και να συμμε-
τάσχει στις ομαδικές αγωγές που κάνου-
με σαν ΠΑ.Κ.Ο.Ε. εναντίον του τέλους 
κοινής ωφέλειας που εισπράττει η ΔΕΗ, 
εντελώς δωρεάν».

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
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4 ΙΣΤΟΡIΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΔΟΥΚΑΣ

Το περασμένο καλοκαίρι η χώρα μας έγινε αποδέκτης ενός μεγά-
λου αριθμού μεταναστών κυρίως από ασιατικές χώρες που βρί-
σκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και σε πολιτική αστάθεια. Βέβαια, 
το πρόβλημα των μεταναστών ήταν πανευρωπαϊκό και απασχό-

λησε και άλλες χώρες, που φρόντισαν να ανοίξουν τα σύνορα και να 
υποδεχτούν όλα αυτά τα μεταναστευτικά κύματα. 

Μπορεί το καλοκαίρι να πέρασε και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των 
μεταναστών να έχει αποχωρήσει απ’ την χώρα  μας προς άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, όμως η Αθήνα δεν παύει να φιλοξενεί αρκετούς ακόμα 
μετανάστες, που έχουν «ξεμείνει»  στην χώρα μας, είτε γιατί δεν έχουν 
τους οικονομικούς πόρους να φύγουν προς την υπόλοιπη Ευρώπη είτε 
γιατί συμβιβάστηκαν με την ιδέα της Ελλάδας και αποφάσισαν να δοκι-
μάσουν την τύχη τους εδώ. 

Βρεθήκαμε, λοιπόν, στην πλατεία Βικτώριας, που απέχει λίγα μόνο 
λεπτά απ’ το κέντρο της Αθήνας και καταγράψαμε τις ιστορίες τεσσά-
ρων μεταναστών αλλά και τις εντυπώσεις τους για την Ελλάδα και 
τους Έλληνες. 

Μπορεί να δυσκολευτήκαμε λίγο, γιατί οι περισσότεροι εξ’ αυτών 
μιλάνε διάφορες αραβικές διαλέχτους και λίγοι ξέρουν στοιχειώδη αγγλι-
κά, αξίζει όμως να διαβάσετε την κάθε ιστορία ξεχωριστά.

Το πρώτο άτομο που  
συναντήσαμε ήταν ο 
Adlene, αλγερινής 
καταγωγής 30 ετών. 
Η οικογένεια του βρί-
σκεται πίσω στην Αλγε-
ρία και όπως ανέφερε 
μπορεί να βρίσκεται 
πολύ μακριά τους 
όμως κάποια στιγμή 
πιστεύει ότι θα τους 
ξαναδεί. Στην Αλγερία 
έκανε πολλές δουλειές 

ταυτοχρόνως για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα γι’ αυτόν και την οικο-
γένειά του. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι έχει δουλέψει από  μηχανικός 
σε εργοστάσιο μέχρι αρτοποιός. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την χώρα 
γιατί δεν υπάρχει κρατική μέριμνα για τα κατώτερα κοινωνικά στρώμα-
τα και οι δουλειές είναι δυσεύρετες.  Έφθασε στην Ελλάδα πριν από 
μόλις 20 μέρες μέσω πλοίου και αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Μυτιλή-
νης και έπειτα στο λιμάνι του Πειραιά ενώ αναγκάστηκε να πληρώσει 
περίπου 1,000 ευρώ. Αρχικά έμενε σ’ ένα υπόγειο στην Αθήνα όμως 
σύντομα τον εκδίωξαν και αναγκάστηκε να περνάει τις νύχτες του στην 
Βικτωρίας. Όπως δήλωσε θέλει να βρει κάποια δουλειά για να έχει ένα 
εισόδημα μέχρι να αναχωρήσει για το εξωτερικό είτε στην Ιταλία είτε 
στην Νορβηγία. Τέλος, μας εξέφρασε το παράπονο του ότι δεν υπάρ-
χει κάποια βοήθεια απ’ τις τοπικές αρχές παρά μόνο από κάποιες εθε-
λοντικές οργανώσεις που μοιράζουν τρόφιμα και νερό. Παρ’ όλα αυτά 
χαρακτήρισε τους Έλληνες ως φιλόξενους και καλούς ανθρώπους. 

Ο επόμενος που μιλήσα-
με ήταν ο Mourrat απ ‘την 
Τυνησία, 22 ετών. Στην 
πατρίδα του δούλευε ως 
ξεναγός σ’ ένα τουριστικό 
γραφείο ενώ είναι κάτο-
χος δύο διπλωμάτων: το 
ένα του υδραυλικού και 
το άλλο του χορευτή, που 
δήλωσε ότι είναι το πάθος 
της ζωής του. Έχει χάσει 
την οικογένεια του σε 

πόλεμο και όπως μας δήλωσε δεν έχει κανέναν στον κόσμο. 
Γι’ αυτό δεν υπήρχε λόγος να μένει στην Τυνήσια, δεν υπάρχει 

τίποτα να τον κρατάει πίσω ενώ η ανυπαρξία του κράτους στην μέρι-
μνα για τα κατώτερα στρώματα τον έκανε να αποφασίσει πιο γρήγορα 
για την φυγή του απ’ την χώρα. Στην Ελλάδα έφθασε, όπως και πολ-
λοί άλλοι, με πλοίο που προσάραξε στο λιμάνι της Μυτιλήνης δίνοντας 
το ποσό των 2,000 ευρώ. 

Μπορεί να βρίσκεται ήδη δύο μήνες στην χώρα μας αλλά όπως 
μας δήλωσε χαρακτηριστικά δεν του αρέσει καθόλου εδώ, μένει προ-
σωρινά μέχρι να βρει τους οικονομικούς πόρους για να ταξιδέψει προς 
την Γερμανία. Μας τόνισε πόσο δύσκολα περνάει τον τελευταίο μήνα 
στην χώρα μας λόγω του «πολικού» κρύου που επικρατούσε αλλά και 
λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει καμία βοήθεια απ’ τις ελληνικές 
αρχές παρά μόνο εθελοντές απ’ την Ιρλανδία. 

Κατάλυμα δεν έχει βρει ακόμα και αναγκάζεται να κοιμάται όπου 
βρει στην πλατεία Βικτωρίας. Μας αποχαιρέτησε απογοητευμένος για 
όσα βιώνει αλλά με την ελπίδα ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και 
εμείς του ευχηθήκαμε καλή τύχη. Παρ΄όλα αυτά κλείσαμε την συζήτη-
ση δηλώνοντας ευτυχής για την επιλογή του να έρθει εδώ.

Εκτός απ’ τις δύο περι-
πτώσεις μεταναστών, 
που βρίσκονται μόνο 
για λίγο καιρό στην 
Ελλάδα, συναντήσα-
με και δύο περιπτώ-
σεις ανθρώπων που 
βρίσκονται για πολύ 
περισσότερο στην 
χώρα μας. Μία από 
αυτές ήταν η περίπτω-
ση του Haqsaidul, 28 
ετών, με καταγωγή απ’ 

το Μπαγκλαντές. Είναι ιδιοκτήτης ενός μικρού παντοπωλείου και με το 
εισόδημα που βγάζει συντηρεί τον εαυτό του και την οικογένειά του 
που βρίσκεται πίσω στην χώρα του. 

Έχει κάνει δύο χρόνια σπουδές με αντικείμενο την διοίκηση επι-
χειρήσεων. Στην Ελλάδα έφθασε σε ηλικία 19 ετών και όπως δήλωσε 
ήρθε εδώ για τις προοπτικές για ένα πιο ευοίωνο μέλλον. 

Στην χώρα μπήκε παράνομα χωρίς διαβατήριο και κάποιο ειδικό 
έλεγχο ενώ τα τρία πρώτα χρόνια παραμονής του στην Ελλάδα παρακο-
λουθούσε ειδικά μαθήματα για να μάθει καλύτερα την ελληνική γλώσ-
σα και κουλτούρα. Χαρακτηριστικά είπε ότι τα πρώτα χρόνια δούλευε 
παράνομα, δίχως κάποια ασφάλιση και προστασία ενώ τα τελευταία 
χρόνια πιστεύει ότι η μαύρη εργασία έχει μειωθεί κατά πολύ. 

Η τωρινή κατάσταση της χώρας είναι πολύ πιο σταθερή απ’ ότι 
παλιότερα καθώς οι μισθοί είναι ικανοποιητικοί και δεν υπάρχουν κοι-
νωνικό-θρησκευτικές  εντάσεις παρά το γεγονός ότι το 90% του πλη-
θυσμού, όπως είπε, είναι μουσουλμάνοι και το υπόλοιπο 10% άλλα 
θρησκεύματα. Μένει πλέον στην Αθήνα και του αρέσει η ελληνική κουλ-
τούρα ενώ δήλωσε ότι οι έλληνες πριν την οικονομική κρίση ήταν πολύ 
λιγότερο ρατσιστές απέναντι στις μειονότητες ενώ μετά την κρίση με τις 
οικονομικές δυσχέρειες που βιώνουν όλοι έχουν αυξηθεί οι ρατσιστι-
κές συμπεριφορές. Παρ’ όλα αυτά κλείσαμε την συζήτηση δηλώνοντας 
ευτυχής εδώ και ευτυχής για την επιλογή του να έρθει εδώ.

Ο Gerges Adel με 
καταγωγή απ’ την 
Αίγυπτο ήταν ο τελευ-
ταίος που συνομιλή-
σαμε. Είναι 49 ετών 
και  ιδιοκτήτης κατα-
στήματος με είδη 
ρουχισμού και υπο-
δημάτων. Συντηρεί 
και φροντίζει την 
οικογένειά του εδώ 
στην Αθήνα. Στην 
Αίγυπτο σπούδασε 

σε γεωπονική σχολή αλλά ποτέ δεν κατάφερε να ασκήσει το επάγγελ-
μα του γεωπόνου κάτι το οποίο εν τέλει τον ωφέλησε όπως χαρακτη-
ριστικά μας είπε. Στην χώρα του ήταν ράφτης και δούλευε σε εταιρεία 
ενδυμάτων κάτι που λειτούργησε θετικά υπέρ  του καθώς κατείχε τις 
γνώσεις να ασχοληθεί με το κατάστημα ρουχισμού.

Στην Ελλάδα ήρθε σε ηλικία 24 ετών και όπως δήλωσε το μερο-
κάματο στην Αίγυπτο είναι πενιχρό και δεν αρκεί για να φροντίσεις την 
οικογένειά σου ενώ  τα βασικά προϊόντα είναι ακριβά σε σχέση με το 
μηνιαίο εισόδημα που λαμβάνει ένας απλός εργαζόμενος. Ήρθε στην 
Ελλάδα με τουριστική visa και είχε την πρόθεση να μείνει για ένα μήνα 
μόνο αλλά αυτός ο ένας μήνας έγινε ένας χρόνος και κατέληξε να βρί-
σκεται 25 χρόνια στην Ελλάδα. Στην αρχή το κράτος δεν τον βοήθησε 
καθόλου όπως μας είπε και τα μόνα χαρτιά που είχε ήταν η κάρτα visa. 
Τα πρώτα χρόνια διέμενε σε φιλικό του πρόσωπο και μετά από πέντε 
παραμονής του στην χώρα κατάφερε να βγάλει άδεια παραμονής και να 
ανοίξει τελικά το μαγαζί με τα ρούχα που κατέχει. Στο τέλος μας δήλω-
σε ότι παρά τις δυσκολίες, που αντιμετώπισε, αυτός και η οικογένειά 
του δηλώνουν ευτυχισμένοι εδώ. Τα πρώτα χρόνια διέμεινε σε φιλικό 
του πρόσωπο και μετά από πέντε χρόνια παραμονής του.

Η κάθε ιστορία απ’ τα 
τέσσερα άτομα που συνο-
μιλήσαμε είναι ξεχωρι-
στή. Το μόνο κοινό σημείο 
που έχουν είναι οι αντι-
ξοότητες που συνάντη-
σαν με την είσοδο τους 
στην χώρα. Ο εθελοντής 
που βρήκαμε και συνο-
μιλήσαμε μαζί του έχει 
έρθει στην Ελλάδα με 

σκοπό να διευκολύνει όσο δύναται την ζωή των μεταναστών. Μιλάμε 
για τον Albert, ισπανό στην καταγωγή απ’ την πόλη της Μπαρσελόνα, 
23 ετών. 

Δεν ανήκει σε κάποια διεθνή εθελοντική οργάνωση αλλά πήρε μόνος 
του την πρωτοβουλία μαζί με τον κολλητό του και δικά του έξοδα  να 
έρθουν εδώ να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Βρίσκεται στην 
Ελλάδα μόλις 2 εβδομάδες αλλά θέλει να μείνει άλλους δύο μήνες για 
να μπορέσει να ταξιδέψει και στα νησιά του Αιγαίου, που φιλοξενούν 
μετανάστες. Όταν τον ρωτήσαμε με ποιον τρόπο βοηθά τους μετανά-
στες χαρακτηριστικά μας είπε με οποιονδήποτε, μοιράζει φαγητό, νερό, 
ρούχα ενώ φροντίζει και για την ασφάλεια των μεταναστών. Μάλιστα, 
είχε μαζί του μια επαγγελματική κάμερα και όταν τον ρωτήσαμε τι την 
θέλει μας απάντησε ότι έχει σκοπό να φτιάξει ένα είδους ντοκιμαντέρ 
με τις εμπειρίες του εδώ στην Ελλάδα. 

Τον ρωτήσαμε πώς είναι η κατάσταση στην Ισπανία  με το θέμα 
των προσφύγων και μας είπε ότι τώρα δεν αντιμετωπίζουν τόσο σοβα-
ρά προβλήματα όσο αντιμετώπιζαν 20 χρόνια πριν όταν υποδέχονταν 
κύματα μεταναστών απ’ την Ουκρανία, την Πολωνία και την Ουγγαρία. 

Περίμενε όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα ότι η κατάσταση θα ήταν 
πολύ χειρότερη με βάση πάντα πώς τα παρουσίαζαν τα μέσα επικοι-
νωνίας της χώρας του. Πίστευε ότι όλοι οι δρόμοι της Αθήνας θα ήταν 
γεμάτοι με μετανάστες. Στους οικισμούς του Ελαιώνα, που πρόσφερε 
εθελοντική βοήθεια πριν από μέρες, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη 
από αυτήν της πλατείας Βικτωρίας. Στον Ελαιώνα οι μετανάστες έχουν 
ένα μέρος να κοιμηθούν, να πλυθούν, να τραφούν, να προστατευτούν 
ενώ στην Βικτωρίας απλά κοιμούνται στα παγκάκια εκτιθέμενοι σε κάθε 
λογής κίνδυνο, όπως μας είπε. 

Τέλος, τον ρωτήσαμε τι πρέπει να κάνουν οι ευρωπαϊκές αρχές 
για να περιοριστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης και μας είπε ότι τα 
σύνορα των χωρών που βρίσκονται στα σύνορα της Ευρώπης με την 
Αφρική και Ασία πρέπει να παραμένουν κλειστά.

Επίσης, είναι αναγκαίο η Ε.Ε να χρηματοδοτήσει τις χώρες, που υπο-
δέχονται όλους αυτούς τους πρόσφυγες, για να βελτιωθεί η κατάστα-
ση στις ίδιες τις χώρες για να μπορέσουν να μεριμνήσουν, με την σειρά 
τους, για τον πληθυσμό των μεταναστών που φιλοξενούν. Μας απο-
χαιρέτησε, με την ευχή να λυθεί το πρόβλημα όσο πιο γρήγορα γίνεται, 
γεγονός που θα ωφελήσει τόσο την Ελλάδα όσο και τους μετανάστες.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ  
ΖΗΤΗΜΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν οι τελευταίες 
εξελίξεις στη χώρα μας γύρω από το προσφυγικό ζήτημα. 
Η σύλληψη των 5 διασωστών στη Λέσβο αποτελεί «μαύρη 
σελίδα» για τη Ελλάδα όσον αφορά τη διαχείριση του ζητή-
ματος, με τις δικαστικές αρχές να τους απαγγέλουν κατη-
γορίες σε βαθμό κακουργήματος για την πρόθεσή τους να 
διευκολύνουν την είσοδο μεταναστών στη χώρα μας και 
τελικά να αφήνονται ελεύθεροι με εγγύηση οι 4 εξ’ αυτών, 
τη στιγμή που για τον ένα διατάχθηκαν περιοριστικοί όροι οι 
οποίοι του απαγορεύουν την έξοδο από την χώρα.

Είναι προφανές ότι το ζήτημα είναι πολιτικό, δεδομένου 
ότι οι ελληνικές αρχές εφαρμόζοντας το γράμμα και όχι το 
πνεύμα του νόμου, ξεκινούν από λανθασμένη αφετηρία την 
προσπάθειά τους να βάλουν σε «τάξη» τη διαχείριση του προ-
σφυγικού, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά. 

Δεν μπορεί ν’ αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνι-
κή κυβέρνηση ο «έλεγχος» των θαλάσσιων συνόρων, αλλά 
η διάσωση των προσφύγων που προσπαθούν να περάσουν 
στην Ευρώπη με «σάπιες» βάρκες και η εξασφάλιση ασφαλών 
διόδων μετακίνησης προς την Γηραιά Ήπειρο, όπως επιτάσ-
σουν οι διεθνείς συνθήκες που έχουμε υπογράψει ως χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση του μισού δισεκατομμυρίου ανθρώ-
πων είναι δεδομένο ότι μπορεί: α) να υποδεχτεί μερικά εκα-
τομμύρια πρόσφυγες και να τα ενσωματώσει στη λειτουργία 
της με στοχευμένες πολιτικές που θα έχουν θετικό αντίκτυπο 
στην γερασμένη ηλικιακά οικονομία της Ε.Ε. και τα ασφαλι-
στικά ταμεία, β) να επιβραβεύει και όχι να διώκει εθελοντές 
που έχουν σπεύσει στην χώρα μας από όλα τα μήκη και τα 
πλάτη του κόσμου για να βοηθήσουν στο προσφυγικό ζήτη-
μα και γ) να πάψει να δίνει χώρο στις ολοένα και αυξανό-
μενες ξενοφοβικές, μισαλλόδοξες πολιτικές εκφράσεις που 
συναντώνται πλέον παντού στους κόλπους της.

Το ΠΑΚΟΕ πρωτοπόρο εδώ και 36 χρόνια στον υγι-
ές εθελοντισμό πιστεύει ότι σ’ ένα σωστό οργανωμέ-
νο κράτος πρέπει οι πρόσφυγες  να αποτελούν κομ-
μάτι δημιουργίας των λαών.
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MONSANTO: Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σύγχυση στους πολίτες και κατα-
ναλωτές της ΕΕ προκαλεί έκθε-
ση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφά-
λειας τροφίμων σχετικά με την 
κατάταξη της ουσίας glyphosate 

στις μη καρκινογόνους τη στιγμή ο ΠΟΥ 
υποστηρίζει το αντίθετο. Σύμφωνα με 
δημοσίευμα του περιοδικού Hotdoc, 
η εν λόγω ουσία, που αποτελεί ενερ-
γό συστατικό της σειράς ζιζανιοκτόνων 
Roundup που κυκλοφορεί η Monsantoμε 
κέρδη που αγγίζουν τα 6,5 δις δολάρια, 
ευθύνεται για καρκινογενέσεις και βλά-
βες στο DNAενώ η απόφαση της EFSA 
είναι υποκινούμενη από την πολυεθνική

Για πολλά χρόνια η ουσία glyphosate, 
ανακαλυφθείσα το 1970 και πρώτη σε 
χρήση ζιζανιοκτόνος ουσία παγκοσμί-
ως για πολλά χρόνια θεωρούταν ασφα-
λής. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έχουν 
διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις και 
καταγγελίες από επιστήμονες και περι-
βαλλοντικές οργανώσεις δημιουργώ-
ντας προβλήματα στις εταιρείες της 
συγκεκριμένης αγοράς. Στην ευρωπαϊκή 
ένωση και στην χώρα μας επιτρέπεται η 
κυκλοφορία και η χρήση προϊόντων που 
έχουν ως βάση το εν λόγω συστατικό. 
Συμβουλευτικό όργανο για την ανανέ-
ωση της έγκρισης της EFSA, η οποία σε 
έκθεση της από το Νοέμβρη του 2015 

κατατάσσει το glyphosateστις μη καρ-
κινογόνους ουσίες. Αφού υπολόγισαν 
την ελάχιστη ποσότητα που μπορεί ένα 
άτομο να καταναλώσει χωρίς να βλάψει 
την υγεία του, οι επιστήμονες του οργα-
νισμού αυτού κατέληξαν πως ένα άτομο 
βάρους 80 κιλών μπορεί με ασφάλεια 
να καταναλώνει 40 mgglyphosateγια 
το υπόλοιπο της ζωής του.

Άλλη έκθεση ωστόσο, που διενεργή-
θηκε υπό την αιγίδα του ΠΟΥ, κατατάσ-
σει την ουσία αυτή στις πιθανώς καρκι-
νογόνους για τον άνθρωπο, που μάλιστα 
προκαλεί βλάβες στο DNAκαι τα χρω-
μοσώματα των ανθρώπινων κυττάρων. 
Σε αντίθεση με την έρευνα της EFSA η 
οποία δεν κατονόμασε τις έρευνες που 
στηρίχτηκε για το πόρισμα της, η Διε-
θνής Υπηρεσία για την Έρευνα του Καρ-
κίνου (IARC που λειτουργεί στα πλαίσια 
του ΠΟΥ) δημοσιεύει στην έκθεσή της τις 
έρευνες πάνω στις οποίες στηρίζει την 
αναφορά της. Αξίζει να σημειώθει ότι, 
η Greenpeace εκτιμά πως η Monsanto 
έκανε κατά παραγγελίαν έρευνες πάνω 
στις οποίες βασίστηκε η EFSA.

Αν η καταγγελία αυτή της Greenpeace 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, 
σημαίνει πως οι επιστήμονες της EFSA 
συντάσσουν εκθέσεις υπέρ μιας εται-
ρείας κολοσσού σε βάρος της υγεί-

ας των πολιτών , την οποία υποτίθε-
ται ότι υπηρετούν. Το ελληνικό τμήμα 
της Greenpeace συλλέγει υπογραφές 
εναντίον του glyphosate και καλεί τον 
έλληνα υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, 
Βαγγέλη Αποστόλου, να απαγορεύσει 
την συγκεκριμένη ουσία στην Ελλάδα, 
τουλάχιστον μέχρι την επαναξιολόγη-
ση του από την Κομισιόν. Το υπουργείο 
απαντά πως «Ακολουθούμε την πολιτι-
κή της Ε.Ε εφόσον δεν έχει απαγορευ-
θεί το συγκεκριμένο συστατικό στην ΕΕ, 
δεν απαγορεύεται και στην Ελλάδα» 
προσθέτοντας ακόμα « Αυτά τα θέματα 
συζητούνται, είναι σε εξέλιξη. Αν αλλά-
ξει κάτι στην ΕΕ, προφανώς θα εφαρ-
μοσθεί και εδώ».

Στις ΗΠΑ, δικηγορικές εταιρείες εκπρο-
σωπούν ενάγοντες κατά της Monsanto. 
Οι μηνυτές κατηγορούν την πολυεθνική 
πως γνώριζε από καιρό ότι το glyphosante 
ήταν επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία 
και ωστόσο έκανε μια εκτενή εκστρατεία 
παραπληροφόρησης για να πείσει κυβερ-
νητικέ υπηρεσίες, αγρότες και γενικά τον 
πληθυσμό για το αντίθετο. Φυσικά, η 
Monsanto αρνείται κατηγορηματικά κάτι 
τέτοιο. Στην ιστοσελίδα της η εταιρεία 
αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: Ζιζανι-
οκτόνα που βασίζονται στο glyphosate, 
υποστηρίζονται από μια από τις πληρέ-

στερες παγκοσμίως βάσεις δεδομένων 
όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, την 
ασφάλεια και το περιβάλλον». Ένα χαρα-
κτηριστικό επεισόδιο που αποδεικνύει το 
αντίθετο συνέβη σε ντοκιμαντέρ του γαλ-
λικού Canal+. Εκεί ένας λομπίστας της 
Monsantoόταν ρωτήθηκε από δημοσι-
ογράφο για το glyphosateαπαντά «μπο-
ρείς να πιεις ένα ολόκληρο ποτήρι και 
δεν θα σε βλάψει». Ο δημοσιογράφος 
του προσφέρει όντως ένα ποτήρι και ο 
λομπίστας σε πανικό απαντά «Δεν είμαι 
ηλίθιος» και διακόπτει την συνέντευξη.

Το περιοδικό Hotdoc που δημοσι-
οποίησε τα παραπάνω, επικοινώνησε 
με την Κομισιόν προκειμένου να μάθει 
πως οι Βρυξέλλες σκοπεύουν να χειρι-
στούν την έκθεση της EFSA. H απάντηση 
του γραφείου τύπου επιβεβαίωσε πως 
η Ευρωπαϊκή επιτροπή θα λάβει υπό-
ψη της την έκθεση της EFSA ώστε να 
ανανεώσει την έγκριση του glyphosate. 
Απέφυγε τέλος να σχολιάσει την έκθε-
ση του ΠΟΥ και τις μηνύσεις των αμε-
ρικανών πολιτών.

Το ΠΑΚΟΕ έχει προβεί σε καταγ-
γελίες για την εν λόγω εταιρεία και 
έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει μια συνε-
χή «σιωπή» σαν είδος «CAMORA».

Ως πότε τα “lobby” του κεφαλαί-
ου θα ελέγχουν τις τύχες των λαών;
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Η επανεξέταση των όρων της ΚΥΑ 
(Κοινή Υπουργική Απόφαση) με 
βάση τους οποίους υπογράφη-
κε η Έγκριση Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΕΠΟ) της συνολικής επένδυσης 
της Eldorado Gold1, στα μεταλλεία Χαλ-
κιδικής το 2011 επί υπουργίας του Γεωρ-
γίου Παπακωνσταντίνου, αναμένεται ν’ 
αποτελέσει ένα από τα επόμενα επεισό-
δια του σήριαλ «Μεταλλευτική δραστη-
ριότητα στην Χαλκιδική».

Αφορμή για την επανεξέταση φαί-
νεται πως είναι και η πρόσφατη απόφα-
ση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το 
οποίο δικαιώνει για 3η διαδοχική φορά 
-το τελευταίο διάστημα- την εταιρεία, 
ακυρώνοντας την ανάκληση των εργασι-
ών λόγω ελλιπούς Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων, που είχε επιβάλει ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Πάνος Σκουρλέτης, αλλά όχι και το πρό-
στιμο των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που 
επιβλήθηκε στην E.G. για 21 περιβαλλο-
ντικές παραβάσεις επί της νομοθεσίας 
στα υποέργα των Μαύρων Πετρών και 
της Ολυμπιάδας, το διάστημα 2012-2014.

Οι εκκρεμότητες  που υπάρχουν αυτή 
τη στιγμή συνοψίζονται ως εξής: α) ανα-
μένεται έως το τέλος Μαρτίου η απά-
ντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
σχετικά με την έκδοση ή όχι της άδειας 
που έχει ζητήσει η εταιρεία για την ανα-
1 Η συνολική επένδυση της Eldorado Gold αφορά 
τρεις περιοχές του νομού Χαλκιδικής. Το Στρατώνι 
όπου υπάρχουν διαπιστωμένα κοιτάσματα αργύρου, 
ψευδάργυρου και μολύβδου, την Ολυμπιάδα όπου 
υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα χρυσού, αργύρου, 
ψευδάργυρου και μολύβδου και τις Σκουριές όπου 
υπάρχουν κοιτάσματα χρυσού και χαλκού.

κατασκευή του εργοστασίου στην Ολυ-
μπιάδα, β) αναμένεται η έγκριση δόμησης 
του εργοστασίου εμπλουτισμού χαλκού 
στις Σκουριές από την Πολεοδομία, η 
λειτουργία του οποίου -όπως ισχυρίζε-
ται η εταιρεία- θα επιτρέψει την εξόρυξη 
χρυσού χωρίς κυάνιο, αλλά με τη μέθο-

δο flash melting. 
Γιατί λοιπόν οι διοικούντες της Eldorado 

Gold δεν προχώρησαν στην κατασκευή 
πιλοτικής μονάδας, η οποία θα πιστοποι-
ούσε ότι η προτεινόμενη μέθοδος μεταλ-
λουργίας είναι ασφαλής για τους εργα-
ζόμενους και το περιβάλλον, σύμφωνα 
και με τους περιβαλλοντικούς όρους-
δεσμεύσεις της συμφωνίας του 2011; 
Διότι κανείς από τα μέλη της προηγού-
μενης συγκυβέρνησης (Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 
δεν τολμούσε να επιβάλλει στην εταιρεία 
τη συμμόρφωσή της ως προς την τήρη-
ση όσων είχε υπογράψει στη σύμβαση 
παραχώρησης των μεταλλείων.

Επιπροσθέτως, γιατί χρησιμοποιούν 
τους εργαζομένους ως εκβιαστικό μέσο 

για να πετύχουν τον στόχο τους, στρέφο-
ντας με αυτό τον τρόπο τη μία κοινωνική 
ομάδα κατά της άλλης; Διότι το κεφάλαιο 
σπάνια ενδιαφέρεται για την ευημερία της 
εργατικής τάξης. Το μόνο που το απασχο-
λεί είναι οι αριθμοί. Κι αν αυτοί οι αριθμοί 
«πάνε κατά διαόλου» όπως λόγου χάρη η 
μετοχή της Eldorado Gold (από τα $8 έχει 
κατρακυλήσει στα $2.5), τότε ποιοι εργα-
ζόμενοι, ποια στελέχη, ποιοι διευθυντές 
και κουραφέξαλα; Όλοι θα θυσιαστούν. 

Και ψάξε εσύ μετά Κυβέρνηση της 
Ελλάδας, να βρεις δουλειά στους άνερ-
γους μεταλλωρύχους, όπως… δεν βρή-
κες για τους άνεργους του εργοστασίου 
λιπασμάτων της Δραπετσώνας, κι όπως… 
δεν βρήκες για τους χιλιάδες άνεργους 
των μνημονιακών ετών.

Από την άλλη βέβαια και κάνοντας τον 
Συνήγορο του Διαβόλου, μπορεί να γυρί-
σουν (οι Καναδοί) και να πουν «ρε παι-
διά, τι γίνετε σ’ αυτή τη χώρα; Αυτά που 
μας έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια όλοι 
εκείνοι που βρίσκονταν στις ίδιες θέσεις 
μ’ εσάς τώρα, δεν ισχύουν; Υπάρχει συνέ-
χεια στο κράτος που λέγεται Ελλάδα; Τη 
μία λέτε και μετά… ξελέτε»;

Εμείς λέμε: όχι στους αποκλει-
σμούς των επενδύσεων φυσικά, όχι 
όμως στην καταστροφή του περιβάλ-
λοντος και σεβασμός στην δημόσια 
υγεία των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής. Όχι στο «άλλα λέμε στις 
6 το πρωί, άλλα στις 12 το μεσημέ-
ρι και άλλα μόλις νυχτώσει» φυσι-
κά, όχι όμως και στη χρησιμοποίηση 
εργαζομένων ως εκβιαστικό μέσο για 
να πετύχουμε οποιονδήποτε στόχο.

ΤΟ ΣτΕ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΤΗΣ ELDORADO GOLD ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΛΛΑ Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ «ΚΥΑ 2011» ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Όσον αφορά τα σχεδιαζόμενα φράγματα που θα κατασκευ-
αστούν στο Στρατώνι και στις Σκουριές προκειμένου στην κοίλη 
τους να τοποθετηθούν τοξικά απόβλητα, έχει υπάρξει μελέτη 
σχετικά με την κατασκευή τους; Σε περίπτωση που κάποιο από 
τα φράγματα αυτά δεν αντέξει λόγω ελλιπούς κατασκευής 
ή λόγω κάποιου σεισμού, τι προβλέπουν οι όροι της συμφω-
νίας. Ποιος θα πληρώσει «τη νύφη» σε αυτή την περίπτωση; 
Γιατί δεν είναι λίγα τα παραδείγματα τέτοιων φραγμάτων τα 
τελευταία χρόνια παγκοσμίως, που λόγω ελλιπούς σχεδια-
σμού ή αστοχίας υλικών κατέρρευσαν και δημιούργησαν ανυ-
πολόγιστες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον, σκορπώ-
ντας ταυτόχρονα το θάνατο στις περιοχές όπου βρίσκονταν.

Επίσης, τι θα συμβεί στην περίπτωση που η εταιρεία τα 
«βροντήξει» αύριο το πρωί από την περιοχή ακυρώνοντας ορι-
στικά και αμετάκλητα την επένδυση; Ποιος θα αποκαταστή-
σει το τοπίο; Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν είναι υποχρεωμέ-
νη να το κάνει μέσω της σύμβασης του 2011 που υπέγραψε, 
αλλά η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου Υπουργού σημειώνει 
ότι: «το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερισχύει του Εθνικού σε ζητή-

ματα περιβαλλοντικής προστασίας και η εταιρεία θα αναγκα-
στεί ν’ αποκαταστήσει την αποψιλωμένη περιοχή».

Συμπερασματικά, η σύγκρουση αυτή δείχνει να μην ευνο-
εί ούτε την κυβέρνηση, η οποία θα φορτωθεί το βάρος των 
απολύσεων αν σταματήσει η λειτουργία των μεταλλείων και 
θα φανεί ασυνεπής στον οποιοδήποτε επενδυτή θελήσει να 
ασχοληθεί με την Ελλάδα άμεσα ή μακροπρόθεσμα, αλλά ούτε 
και την Eldorado Gold, οι μέτοχοι της οποίας βλέπουν από τη 
μία τη μετοχή της εταιρείας να κατρακυλά και από την άλλη 
τις επενδύσεις τους στην περιοχή (γύρω στα 750 εκατομμύ-
ρια ευρώ όπως ισχυρίζονται) να βρίσκονται στον αέρα, αφού 
ο διευθύνων σύμβουλος (Πολ Ράιτ) που έχουν ορίσει, δεν έχει 
καταφέρει ακόμα να πάρει τις άδειες που χρειάζονται για να 
προχωρήσει το έργο.

Ε, τότε ποιος είναι ο ευνοημένος από αυτή τη σύγκρου-
ση θ’ αναρωτηθείτε; Μα φυσικά η εταιρεία Ελληνικός Χρυ-
σός, η οποία το 2003 αγόρασε από το Ελληνικό Δημόσιο τα 
μεταλλεία της Χαλκιδικής για 11 εκατομμύρια Ευρώ κι έχο-
ντας πουλήσει από το 2011 σχεδόν το σύνολο του ποσοστού 

της στην Eldorado Gold -για πολλά περισσότερα εκατομμύρια 
ευρώ- είναι ήδη κερδισμένη, αδιαφορώντας αν θα προχωρή-
σει ή όχι η επένδυση από τους Καναδούς. 

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και τριάντα χρόνια πρωτοπόρο, ασχολεί-
ται με το θέμα. Πρώτα στην Ολυμπιάδα μέσω της περιβαλ-
λοντικής μελέτης που διήρκεσε τρεις μήνες και στη συνέχεια 
με πολλές παρεμβάσεις διατύπωσε και διατυπώνει ακόμα τα 
παρακάτω ερωτήματα:

1. Τα εκατομμύρια κυβικά στερών αποβλήτων που προέ-
κυψαν μέχρι τώρα από την εξόρυξη και αυτά που θα προκύ-
ψουν στη συνέχεια τι θα γίνουν;

2. Τα εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα που αποψιλώθηκαν 
πως θα αποκατασταθούν;

3. Οι παράνομες τσιμεντένιες εγκαταστάσεις που έχουν 
δημιουργηθεί τι θ’ απογίνουν;

Για όλα αυτά η εταιρεία ΣΙΩΠΑ. Το μόνο που ξέρει 
είναι να εκβιάζει ότι θ’ απολύσει τους εργαζόμενους. 
Άραγε την επιστροφή των χρημάτων στο Ελληνικό 
Δημόσιο που της επέβαλε η Ε.Ε., την έκανε;

«LAST BUT NOT LEAST» ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
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Στροφή στα εναλλακτικά καύσιμα και 
πιο συγκεκριμένα στο υγροποιημένο 
φυσικό αέριο (LNG) αναμένεται να 
κάνουν οι κλάδοι των μεταφορών 

και δη η ναυσιπλοΐα μέσα στην επόμενη 
πενταετία, εξαιτίας: α) της περιορισμένης 
ποσότητας μη ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας όπως είναι το πετρέλαιο και κυρίως 
β) των περιβαλλοντικών επιταγών για χρή-
ση «οικολογικών» καυσίμων. 

Η λύση του φυσικού αερίου το οποίο 
χρησιμοποιείται ευρέως στον κτιριακό 
τομέα (θέρμανση, μαγείρεμα), τις βιομη-
χανίες (για συμπαραγωγή ενέργειας) και 
στην κίνηση οχημάτων, θα εφαρμοστεί και 
στη ναυσιπλοΐα προκειμένου αφενός μεν 
να μειώσει τα κόστη της και αφετέρου δε, 
να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές, περι-
βαλλοντικές κατευθύνσεις.

Για το λόγο αυτό, περισσότερα από 800 
πλοία στην Ελλάδα -μέσα στην επόμενη 
πενταετία- θα πλέουν έχοντας ενσωματώ-
σει σύστημα φυσικού αερίου, ενώ αυξητι-
κή τάση παρουσιάζει ο αριθμός των νέων 
πλοίων που θα χρησιμοποιούν αποκλειστι-
κά φυσικό αέριο, εξαιτίας: α) της τιμής του 
φυσικού αερίου η οποία θα καταστεί ακό-
μα πιο ανταγωνιστική στο μέλλον σε ΗΠΑ 
και Ευρώπη, β) των μειωμένων εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα έως 25% και γ) 
των μειωμένων εκπομπών θείου έως 55% 
που προσφέρει. Η μείωση της ηχορύπαν-
σης καθώς επίσης και η νέα, δυναμική αγο-
ρά διάθεσης και μεταφοράς καυσίμου με 
πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις σε υπο-
δομές αποτελούν δύο ακόμα θετικά στοι-
χεία της χρήσης φυσικού αερίου. 

Παρόλα αυτά, τα εμπόδια ως προς τη 
χρήση αυτού του εναλλακτικού καυσίμου 
είναι ακόμα μεγάλα και εντοπίζονται κυρί-
ως στην ελλιπή ενημέρωση των πλοιοκτη-
τών και επιχειρηματιών του κλάδου, ενώ 
και το διεθνές θεσμικό πλαίσιο παρουσι-
άζει ακόμα ελλείψεις σε θέματα κανονι-
σμών και προδιαγραφών που αφορούν τις 
διαδικασίες, τον εξοπλισμό, κ.τ.λ. Επιπρο-
σθέτως, ζητήματα όπως η φορολογία και η 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή δημιουργούν 
αβεβαιότητα και σκεπτικισμό σε οποιονδή-
ποτε θέλει να επενδύσει στη συγκεκριμέ-
νη μορφή ενέργειας.

Πάντως, αν υπάρξει διευρυμένο δίκτυο 
ανεφοδιασμού και εγγύηση απρόσκοπτου 
ανεφοδιασμού σε μακροπρόθεσμο ορίζο-
ντα, οι επενδυτές θα προχωρήσουν στην 
επόμενη κίνησή τους εξαιτίας και των 
αυστηρών κανονισμών στις περιοχές ECA 
(Βόρεια Ευρώπη) σχετικά με τη χρήση καυ-
σίμων χαμηλών εκπομπών θείου (0,5%) 
που ισχύει από τις αρχές του χρόνου και 
θα ισχύσει σε όλη την Ευρώπη καθώς και 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το 
2020 και μετά. 

Αν το υψηλό κόστος κατασκευής των 
υποδομών που απαιτούνται για τη χρήση 

LNG στα πλοία αντισταθμιστεί από ευρω-
παϊκές δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλί-
ες, τότε ενδεχομένως η αλλαγή ρότας της 
ελληνικής ναυσιπλοΐας (από το πετρέλαιο 
στο φυσικό αέριο) να έρθει πιο σύντομα 
απ’ ότι πιστεύεται.

ΤΟ ΝΕΟ TOYOTA MIRAI 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΗΔΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Χρησιμοποιώντας υδρογόνο για την 
παραγωγή ενέργειας και εκπέμποντας 
νερό, το νέο Toyota Mirai υπόσχεται να 
ανταποκριθεί σε όλες τις προσδοκίες για 
ένα αυτοκίνητο «επόμενης γενιάς» σημα-
τοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής 
στην αυτοκίνηση.

Το Mirai υιοθετεί το σύστημα Toyota 
Fuell Cell (TFCS), το οποίο περιλαμβά-
νει ένα σύστημα συστοιχίας κυψέλων και 
ρεζερβουάρ υδρογόνου υψηλής πίεσης, με 
μηδενικές εκπομπές CO2 ή άλλων ρίπων 
κατά τη λειτουργία του, μέγιστη ισχύ 114 
kW (155 DIN hp), πυκνότητα ισχύος εξό-
δου της τάξης των 3,1 Kw/L.

Όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι διασφαλίζεται πρω-
τίστως η αποφυγή διαρροής υδρογόνου, 
ενώ στην απευκταία περίπτωση που υπάρξει 
διαρροή, εξασφαλίζεται άμεση ανίχνευση 
και διακοπή της ροής του υδρογόνου, απο-
τρέποντας έτσι τη συσσώρευσή του μέσα 

στο αμάξωμα. Από κει και πέρα, μια δομή 
που διαχέει αποτελεσματικά και απορρο-
φά την ενέργεια κρούσης μέσα από πολ-
λαπλά εξαρτήματα διασφαλίζει υψηλή 
ασφάλεια στις συγκρούσεις και προστα-
τεύει τη συστοιχία της μπαταρίας Toyota 
FC Stack και το ρεζερβουάρ υδρογόνου, 
σε περίπτωση σύγκρουσης (εμπρόσθια, 
οπίσθια ή πλευρική).

Επιπροσθέτως στο πακέτο της ασφά-
λειας περιλαμβάνονται ακόμα: α) σύστημα 
προ-σύγκρουσης που βοηθά στην αποφυγή 
συγκρούσεων ή στη μείωση των επιπτώσε-
ων μιας σύγκρουσης μέσα από προειδοποι-
ήσεις και έλεγχο του φρένου, β) σύστημα 
προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρί-
δα κυκλοφορίας (Lane Departure Alert), 
το οποίο με τη βοήθεια κάμερας ανιχνεύ-
ει λευκές και κίτρινες σημάνσεις στο οδό-
στρωμα και προειδοποιεί τον οδηγό όταν 
το όχημα τείνει να εξέλθει της λωρίδας 
κυκλοφορίας που χρησιμοποιεί, γ) το Drive 
Start Control που περιορίζει τις ξαφνικές 
εκκινήσεις ή την απότομη επιτάχυνση κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας του επιλογέα 
ταχυτήτων και γ) ένα Μόνιτορ Τυφλού 
Σημείου (Blind Spot Monitor) το οποίο 
χρησιμοποιεί ραντάρ για την ανίχνευση 
οχημάτων σε γειτονικές λωρίδες κυκλο-
φορίας, τα οποία δεν φαίνονται από τους 
καθρέφτες του αμαξιού.

Σχεδιαστικά, εφαρμόστηκε μια νέα 
τεχνική που δίνει έμφαση στις αριστερές 
και δεξιές «γρίλιες» του οχήματος οι οποί-
ες αντλούν αέρα για παροχή οξυγόνου στο 
σύστημα ψύξης, ενώ η φουτουριστική αίσθη-
ση του οχήματος αποπνέει από το πλαϊνό 
προφίλ που παραπέμπει στη ρέουσα μορ-
φή μιας σταγόνας νερού και εκφράζει τη 
φιλοσοφία του οχήματος (άντληση αέρα 
και αποβολή νερού). Εσωτερικά το Mirai 
είναι ευρύχωρο, ενώ οι μαλακές επενδύ-
σεις στις πόρτες και το ασημί φινίρισμα 
δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον 
καμπίνας. Ρυθμιζόμενα ηλεκτρικά καθί-
σματα οκτώ κατευθύνσεων παρέχονται για 
την επίτευξη της βέλτιστης θέσης, ενώ ο 

κεντρικός πίνακας οργάνων περιλαμβάνει 
ταχύμετρο και οθόνη πολλαπλών πληρο-
φοριών, τη στιγμή που ο οδηγός μπορεί 
να αλλάζει τις ενδείξεις χρησιμοποιώντας 
χειριστήρια τα οποία είναι τοποθετημένα 
στο τιμόνι. Προσφέρεται επίσης αυτόμα-
τος και ανεξάρτητος έλεγχος θερμοκρα-
σίας αριστερά και δεξιά, κλιματισμός με 
διακόπτες eco mode και τεχνολογία καθα-
ρισμού αέρα «Nanoe 10».

Η μπαταρία Toyota FC Stack που τρο-
φοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα διασφαλίζει 
δυναμική απόκριση σε όλες τις ταχύτητες του 
οχήματος, επιτρέποντας την άμεση αύξηση 
της ροπής στο πρώτο πάτημα του γκαζιού 
και την ισχυρή και ομαλή επιτάχυνση στη 
συνέχεια, ενώ η τοποθέτηση της μπαταρί-
ας και του ρεζερβουάρ κεντρικά, κάτω από 
το πάτωμα βοηθούν ώστε να επιτυγχάνεται 
χαμηλό κέντρο βάρους και άριστη κατανο-
μή βάρους εμπρός - πίσω. Ο ηλεκτροκινη-
τήρας, η αεροδυναμική σχεδίαση, η πλήρης 
στεγανοποίηση όλων των εξαρτημάτων του 
αμαξώματος, η χρήση ηχοαπορροφητικών 
υλικών διατεταγμένων σε όλη την καμπίνα 
και τα ηχομονωτικά κρύσταλλα στο παρ-
μπρίζ και τα παράθυρα, συνεισφέρουν στην 
αθόρυβη λειτουργία του αυτοκινήτου, ενώ 
το «Bs mode» (brake support) βοηθά στην 
καλύτερη απόδοση των φρένων και βελτι-
ώνει την απόδοση πέδησης, όταν ο οδηγός 
επιθυμεί να μειώσει σημαντικά την ταχύ-
τητα του οχήματος όπως σε παρατεταμέ-
νες κατηφορικές διαδρομές.

Το νέο μοντέλο της ιαπωνικής αυτοκι-
νητοβιομηχανίας Toyota κυκλοφορεί ήδη 
στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της 
Γερμανίας και της Δανίας (γύρω στα 50 με 
100 οχήματα αναμένονται για το 2016 σ’ 
αυτές τις αγορές), ενώ από το 2017 θα 
προστεθούν κι άλλες αγορές. Η τιμή του 
Mirai θα λέγαμε ότι είναι ελαφρώς «τσι-
μπημένη» (66.000 Ευρώ + ΦΠΑ στην Γερ-
μανία), αν και η τιμή του υδρογόνου είναι 
σαφώς χαμηλότερη από άλλα παραδοσι-
ακά (όπως το πετρέλαιο) ή εναλλακτικά 
καύσιμα (όπως το φυσικό αέριο).

Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ 
ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΣΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ KEY TOYOTA FUEL CELL SYSTEM (TFCS) 

Ονομασία: Toyota FC Stack
Τύπος: Κυψέλη καυσίμου πολυμερούς ηλεκτρολύτη
Πυκνότητα ισχύος: 3.1 kW/L
Μέγιστη Ισχύς: 114 kW (155 DIN hp)
Σύστημα Αφύγρανσης: Εσωτερική ανακυκλοφορία (χωρίς αφυγραντήρα)
Αριθμός Ρεζερβουάρ Υδρογόνου: 2
Ονομαστική πίεση λειτουργίας: 70 MPa (περίπου 700 bar)
Πυκνότητα αποθήκευσης ρεζερβουάρ: 5,7 wt%
Εσωτερική χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 122,4 λίτρα 
(εμπρός ρεζ.: 60 λ., πίσω ρεζ.:62,4 λ.)
Τύπος ηλεκτροκινητήρα: Σύγχρονος AC
Μέγιστη ροπή: 335 Nm
Τύπος μπαταρίας: Υδριδίου νικελίου μετάλλου

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
TOYOTA MIRAI
Μήκος: 4.890 mm
Πλάτος: 1.815 mm
Ύψος: 1.535 mm
Μεταξόνιο: 2.780 mm
Μετατρόχιο (εμπρός/πίσω):1.535 
mm/1.545 mm
Ελάχιστη απόσταση  
από το έδαφος: 130 mm
Εσωτερικό μήκος: 2.040 mm
Εσωτερικό πλάτος: 1,465 mm
Εσωτερικό ύψος: 1.185 mm
Απόβαρο: 1.850 kg
Καθίσματα: 4


