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ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΟΙ
Η διαπλοκή στο μεγαλείο της. Πόσα μας δίνεις για να μεταφέρω οπτικοακουστικά τη μέρα – νύχτα;  

Έτσι έγινε και με τους εντεταλμένους υπαλλήλους των μεγαλοεταιρειών δημοσκοπήσεων,  
υπαλλήλων στη συνέχεια καναλαρχών και μεγαλοεπιχειρηματιών.

Ο βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Στάθης Παναγούλης κατέθεσε  σχετική ερώτηση

Αριθμ. Πρωτ. : 190/11
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης 
Εγγράφων

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Επικρατείας 
ΘΕΜΑ: «Έλεγχος στους δημοσκό-
πους - μάντεις»

Οι τηλεοπτικοί αριθμολόγοι, μάντεις 
και …. πολιτικές χαρτορίχτρες που 
παρήλασαν καθ’ όλη την προεκλογι-
κή περίοδο απέτυχαν παταγωδώς να 
προβλέψουν το αποτέλεσμα των εκλο-
γών της 20ης Σεπτεμβρίου και γελοι-
οποίησαν την επιστήμη της στατιστι-
κής ακόμη μια φορά.   

Ωστόσο, παρά τις πανηγυρικές δια-
ψεύσεις τους σε όλες σχεδόν τις εκλο-
γικές αναμετρήσεις τις τελευταίες 
δεκαετίες, τα γκάλοπ εξακολουθούν 
να αποτελούν την εκλεκτή πραμά-
τεια ορισμένων μεγάλων τηλεοπτι-
κών σταθμών και των εφημερίδων 
που υπάγονται στους εκδοτικούς ομί-

λους της διαπλοκής. 
Έτσι και πρόσφατα, ενώ οι περισ-

σότεροι δημοσκόποι έπεσαν έξω στην 
πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των 
εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου 
2012, των ευρωεκλογών του 2013, 
των βουλευτικών εκλογών του 2015, 
του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλί-
ου και των πρόσφατων βουλευτικών 
εκλογών, οι μάντεις μένουν στο απυ-
ρόβλητο. Προκειμένου μάλιστα να μην 
εκτεθούν στα μάτια των τηλεθεατών 
την ημέρα των βουλευτικών εκλο-
γών της 20ης Σεπτεμβρίου οι εται-
ρείες συνασπίστηκαν - κατά παράβα-
ση της αρχής του ανταγωνισμού - και 
παρουσίασαν… ενιαίο exit poll που και 
σε αυτό έπεσαν έξω!

Επανερχόμενος στην σχετική με 
αριθμ. πρωτ.  821/6781/07.03.2014 
ερώτησή μου στην προηγούμενη Βου-
λή και με δεδομένη την υποτροπή των 
δημοσκόπων κατά τις πρόσφατες εκλο-
γές, ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Προτίθεσθε να προβείτε σε νομο-

θετική παρέμβαση, ώστε να απαγορεύ-
εται η σύμπραξη (καρτέλ) στα exit polls;

2. Προτίθεσθε να τροποποιήσετε 
τη σχετική νομοθεσία, ώστε μετά από 
ένα συγκεκριμένο αριθμό λανθασμέ-
νων προβλέψεων σε εκλογικά αποτελέ-
σματα να ανακαλείται η άδεια λειτουρ-
γίας των εταιρειών δημοσκοπήσεων;

3. Έχετε προβεί σε έλεγχο των 
χώρων όπου στεγάζονται οι εν λόγω 
εταιρείες, ώστε να πιστοποιηθεί από τις 
αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες αν πλη-
ρούνται οι νόμιμοι όροι και αν απα-
σχολούν επαρκή αριθμό υπαλλήλων 
και εξειδικευμένων επιστημόνων  και 
ποια τα αποτελέσματα του ελέγχου; 
Εάν όχι, σκοπεύετε να προβείτε άμε-
σα στον σχετικό έλεγχο;

4. Έχετε εξετάσει εάν συνιστά ασυμ-
βίβαστο να είναι κανείς επικεφαλής εται-
ρείας δημοσκοπήσεων και παράλληλα 
να έχει ρόλο συμβούλου σε κόμματα; 

5. Θα καλέσετε τους προέδρους 
και διευθυντές των εταιρειών αυτών 
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνει-

ας ώστε να πληροφορήσουν την Επι-
τροπή για τον τρόπο σύνταξης των 
ερωτημάτων τους, τον τρόπο συλλο-
γής και επεξεργασίας των απαντήσε-
ων και τη μέθοδο παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων, τα οποία –σε τελευ-
ταία ανάλυση- επηρεάζουν το εκλο-
γικό σώμα και το εμποδίζουν να ασκεί 
ελεύθερα και ανεπηρέαστα το θεμελι-
ώδες δικαίωμα ψήφου; 

Αιτούμαι να κατατεθεί στη Βουλή
Το σύνολο των επισήμων εγγράφων 

που θα τεκμηριώνουν τις απαντήσεις 
στα ανωτέρω ερωτήματα.

Ο ΕΡΩΤΩΝ & ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΣΤΑΘΗΣ Β. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

Με την ερώτηση του κυρίου Πανα-
γούλη, είμαστε σύμφωνοι, αλλά 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ 
ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Πρέπει να προ-
χωρήσει η δικαιοσύνη βαθιά στο 
κόκκαλο, για να ξεριζωθεί επιτέ-
λους το χρόνιο ΑΠΟΣΤΗΜΑ.

Οι Γερμανοί μέσω του ΟΤΕ  έχουν 
επιδοθεί τα τελευταία 10 χρόνια σε 
εκατομμύρια παρακολουθήσεις πολι-
τικών, επιχειρηματιών και απλών πολι-
τών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ο 
Γερμανικός ΟΤΕ  έχει το προνόμιο να 
ελέγχει το σύνολο του τηλεπικοινωνι-
ακού δικτύου της χώρας. 

Ο ΟΤΕ ελέγχει όλους τους πάρο-
χους σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και 
του ίντερνετ, αφού χρησιμοποιούν τα 
δίκτυα του. Έτσι ελέγχει βάσεις δεδομέ-
νων τηλεφωνικών συνομιλιών, μηνυμά-
των και email εκατομμυρίων Ελλήνων.

Στόχος τους είναι η συγκέντρωση 
πληροφοριών για πρόσωπα που μπο-
ρούν να βοηθήσουν ή να αποτρέψουν 
τα σχέδια τους για την υποδούλωση της 
χώρας. Για να γίνει αυτό οι Γερμανοί 
αφενός έχουν εισχωρήσει στις Ένοπλες 

δυνάμεις, στα Σώματα ασφαλείας και 
στην ΕΥΠ, με παρακολουθήσεις τηλε-
φώνων υψηλόβαθμων στρατιωτικών, 
αστυνομικών και πρακτόρων και αφε-
τέρου με τον έλεγχο των ΜΜΕ. Επίσης 
μέσω του ΟΤΕ οι Γερμανοί έχουν δημι-
ουργήσει ένα πλαίσιο προνομιακής πλη-
ροφόρησης ώστε να πάρουν στα χέρια 
τους σημαντικούς φορείς της Ελληνι-
κής οικονομίας : ενέργεια (ΔΕΗ), νερό 
(ΕΥΔΑΠ), υγεία και σκουπίδια.

Τέλος ενδείξεις για παρακολού-
θηση στην αίθουσα συνεδρίασης είχε 
απασχολήσει πριν μερικούς μήνες τις 
κρατικές υπηρεσίες της χώρας, χωρίς 
να δημοσιευτεί τίποτα. 

Από τις έρευνες των αρχών δεν 
βρέθηκαν κοριοί, αλλά αποφασίστηκε 
η θωράκιση της αίθουσας από τυχόν 
ηλεκτρονικές επιθέσεις.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΤΕ
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΒΟΜΒΑ 
ΤΟ ΦΙΛΕΤΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Αν όλα τα παρακάτω αποδειχθεί 
ότι είναι σωστά και πλήρως 
τεκμηριωμένα, τα ερωτήματα 
που τίθενται στην πολιτική και 
δικαστική εξουσία είναι:

1. Γιατί με συνοπτικές διαδικασίες δεν 
μπαίνουν φυλακή επιτέλους αυτοί που 
στο όνομα του «ίδιου» συμφέροντος 
παίζουν με την περιουσία των Ελλήνων;
2. Γιατί δεν ξεκινά συζήτηση με τους 
εν δυνάμει επενδυτές για την εξεύρε-
ση λύσης που 14 χρόνια βαλτώνει στη 
διαπλοκή και τη διαφθορά των καθύλην 
αρμοδίων γι’ αυτό;
3. Τα χρόνια περνούν και η οικονομική 
κρίση βαθαίνει, αλλά δυστυχώς οι κρα-
τούντες επειδή τα «οικονομάνε χοντρά», 
δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μήπως θα 
έπρεπε για όλα αυτά να στηθεί ένα λαϊ-
κό δικαστήριο από απλούς πολίτες , που 
θα έχουν γνώση του αντικειμένου, και 
να προχωρήσει σε σύντομες κι αποτε-
λεσματικές διαδικασίες; 

Λάθος μεθόδους και εκτιμητικές προ-

σεγγίσεις αλλά και αρκετές γκρίζες ζώνες 
που τελικά οδήγησαν σε… ξεπούλημα 
της δημόσιας περιουσίας «διέγνωσαν» 
οι πραγματογνώμονες της εισαγγελίας 
που εξετάζουν την διαβόητη πώληση 
του Ελληνικού. 

Στα πολυσέλιδα πορίσματά τους τα 
οποία αποκαλύπτει το ereportaz οι δυο 
ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
η έκταση-φιλέτο παραχωρήθηκε από 
δυόμιση μέχρι και πέντε φορές φθηνό-
τερα από ότι θα έπρεπε ή πραγματικά 
αξίζει! Ουσιαστικά αδειάζουν εντελώς 
τα πεπραγμένα της πρώην διοίκησης του 
ΤΑΙΠΕΔ καθώς εκτιμούν ότι στην καλύ-
τερη περίπτωση τα έκαναν όλα λάθος! 

Συγκεκριμένα, η πρώτη πορισματική 
αναφορά που κατατέθηκε στην εισαγγε-
λία εκτιμά ότι το Ελληνικό θα έπρεπε να 
είχε μεταβιβασθεί έναντι 1.5 δις ευρώ, 
ενώ η δεύτερη έναντι 2.3 δις ευρώ. Το 
προσεχές διάστημα αναμένονται δικαστι-
κές εξελίξεις καθώς ο επίκουρος εισαγ-
γελέας κατά της Διαφθοράς, κ. Ιωάννης 

Δραγάτσης, έχει πλέον ένα ισχυρό οπλο-
στάσιο στα χέρια του. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από το εισαγγελικό γραφείο 
θα παρελάσουν μάρτυρες αλλά και πρό-
σωπα τα οποία θα καταθέσουν με την 
ιδιότητα του υπόπτου.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελική έρευ-
να εστιάζει στο εάν και κατά πόσο έχει 
τελεστεί το αδίκημα της κακουργημα-
τικής απιστίας από τα μέλη του ΤΑΙ-
ΠΕΔ που συμμετείχαν στη διαγωνιστι-
κή διαδικασία και στην μεταβίβαση του 
100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. 
στην Lamda έναντι 916 εκ. Ευρώ αλλά 
σε βάθος δεκαετίας! Σε παρούσα αξία 
το ποσό αυτό πέφτει κάτω από τα 600 
εκ. Ευρώ.

Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο 
καταλήγουν οι δυο πραγματογνωμοσύ-
νες είναι ότι το Ελληνικό παραχωρήθη-
κε έναντι ιδιαίτερα χαμηλού τιμήματος. 
Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Στα πολυ-
σέλιδα έγγραφα περιγράφονται μεθο-
δεύσεις που ακολουθήθηκαν και είχαν 

ως αποτέλεσμα η αποκρατικοποίηση να 
καταλήξει σε… επένδυση με ανύπαρκτο 
ρίσκο. Το περιεχόμενο τους αποδομεί 
την εκτίμηση του ΤΑΙΠΕΔ (σ.σ. ανατέ-
θηκε στην Αmerican Appraisal Hellas 
Ltd) σε δυο βασικά σκέλη: Στον συντε-
λεστή προεξόφλησης που χρησιμοποι-
ήθηκε αλλά και στην εκτιμητική μέθοδο 
που ακολουθήθηκε. Και τα δύο είχαν ως 
αποτέλεσμα –σύμφωνα με τους πραγμα-
τογνώμονες- να πέσει η τιμή του ακινή-
του και να ευνοηθεί ο επενδυτής.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟIΗΣΑΝ  
ΛAΘΟΣ ΜΈΘΟΔΟ!

Στην πραγματογνωμοσύνη του ο κ. 
Ιωάννης Μελάς, απόφοιτος του ΕΜΠ 
με μεταπτυχιακό στο Manchester της 
Αγγλίας, μέλος του ΤΕΕ με πολύ μεγάλη 
εμπειρία σε υποθέσεις μείζονος σημασίας 
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και ιδιαίτερου δημοσίου συμφέροντος, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ελλη-
νικό έπρεπε να μεταβιβασθεί έναντι 2.3 
δις ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση που 
συνετάχθη η τιμή παραχώρησης ήταν 
πολύ μικρότερη επειδή:

1. χρησιμοποιήθηκε λάθος εκτιμη-
τική μέθοδος και

2. τέθηκε ιδιαίτερα υψηλός συντε-
λεστής προεξόφλησης με αποτέλεσμα 
να πέσει η τιμή του ακινήτου.

Στην πραγματογνωμοσύνη επισημαί-
νεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ λαθεμένα χρησιμο-
ποίησε την εκτιμητική μέθοδο των χρη-
ματοροών καθώς αυτή εφαρμόζεται σε 
επιχειρήσεις με επαρκή οικονομικά στοι-
χεία και χρησιμοποιείται κυρίως για την 
επένδυση κεφαλαίων.

Αντίθετα, λέει ο πραγματογνώμο-
νας, θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί 
η μέθοδος της υπολειμματικής αξίας 
που χρησιμοποιείται για την αξιοποί-
ηση κενών οικοπέδων όπως δηλαδή 
του Ελληνικού. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες στην μελέτη αναφέρεται ότι το 
ακίνητο του Ελληνικού έχει ήδη μεγάλη 
άυλη αξία λόγω της θέσης αλλά και της 
υψηλής αξίας των όμορων δήμων, την 
μαρίνα του Ελληνικού αλλά και τον Άγιο 
Κοσμά. «Δεν είναι σαν να πάει κάποιος 
και να επενδύσει στην έρημο. Πρόκει-
ται για περιοχή φιλέτο», λέει χαρακτη-
ριστικά άνθρωπος της αγοράς.

Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με 
την πραγματογνωμοσύνη η αξία των 
οικοπέδων που βρίσκονται στο παρά-
κτιο μέτωπο του Αγίου Κοσμά αποτι-
μάται –με μετριοπαθείς υπολογισμούς- 
σε 600 εκατομμύρια ευρώ όσο δηλαδή 
κόστισε η αγορά του Ελληνικού. Έτσι 
λοιπόν και εφόσον ο επενδυτής χρησι-
μοποιήσει συγκεκριμένο «παραθυράκι» 
της σύμβασης και πουλήσει τα παράκτια 
οικόπεδα, τότε καλύπτει τα έξοδα για 
την αγορά του ακινήτου. Όπως επιση-
μαίνουν μεσίτες και γνώστες της αγο-
ράς τα κενά οικόπεδα είναι κάτι σαν το 
τζακ-ποτ: παρουσιάζουν ιδιαίτερη ζήτηση, 
ενώ παράλληλα έχουν χαμηλό ΕΝΦΙΑ 
και πολύ λίγα έξοδα συντήρησης.

Επιπλέον στην πραγματογνωμοσύνη 
αναφέρεται ότι ο συντελεστής προεξό-
φλησης θα έπρεπε να τεθεί στο 8% τη 
στιγμή που η εκτίμηση του ΤΑΙΠΕΔ τον 
έθεσε στο 14,5%. Με αυτόν τον τρόπο 
το Ελληνικό πωλήθηκε φθηνά, καθώς 
είναι γνωστό όσο υψηλότερος είναι ο 
συντελεστής προεξόφλησης τόσο μικρό-
τερα είναι τα προσδοκώμενα κέρδη για 
τον επενδυτή με αποτέλεσμα η αξία του 
ακινήτου να αποτιμάται χαμηλά. 

Αντίθετα όσο χαμηλότερος είναι ο 
συντελεστής προεξόφλησης τόσο πιο 
ακριβά αποτιμάται η αξία του ακινήτου 
για τον πολύ απλό λόγο ότι το περιθώ-
ριο κέρδους του επενδυτή είναι μεγά-
λο. Στην πραγματογνωμοσύνη του ο κ. 
Μελάς εκτιμά ότι η επένδυση του Ελλη-
νικού δεν εμπεριέχει υψηλό ρίσκο καθώς 
τα οικόπεδα μπορεί να πωληθούν ακό-
μη και στα πρώτα στάδια αποφέροντας 

μεγάλα κέρδη στην Lamda Development. 
Αυτό ουσιαστικά καταγράφεται και στην 
εκτίμηση της American Appraisal για 
το ΤΑΙΠΕΔ καθώς αναφέρεται ότι το 
ακίνητο θα είχε πολύ μεγαλύτερη αξία 
εάν χωριζόταν σε οικόπεδα. 

Επιπλέον ο κ. Μελάς καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι στην εκτίμηση του ΤΑΙ-
ΠΕΔ χρησιμοποιήθηκε «απαράδεκτο» 
μοντέλο ανάπτυξης το οποίο προβλέ-
πει 25ετη κατασκευή και 99 χρόνια 
για την αξιοποίηση την στιγμή που το 
σύνηθες μοντέλο αξιοποίησης είναι για 
10 με 15 έτη. Επιπλέον η μελέτη ΤΑΙ-
ΠΕΔ προβλέπει την κατασκευή επτά 
ουρανοξυστών ενώ ο Νόμος επιτρέ-
πει μόλις δύο…

ΔOΘΗΚΕ ΔΥOΜΙΣΗ  
ΦΟΡEΣ ΥΠΟΤΙΜΗΜEΝΟ

Η δεύτερη πραγματογνωμοσύνη που 
έχει παραδοθεί στον εισαγγελέα κ. Δρα-
γάτση, υπογράφεται από τον κ. Γεώρ-
γιο Αναματερό. 

Ο κ. Αναματερός είναι μελετητής 
οικοδομικών αδειών και πραγματο-
γνώμονας για τα δικαστήρια της Αθή-
νας και του Πειραιά, απόφοιτος του 
Πανεπιστημίου της Λιέγης, ερευνητής 
σεισμικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο 
της Ρώμης και στο Εθνικό Εργαστήριο 
Πολιτικού Μηχανικού της Πορτογαλί-
ας. Ο μελετητής καταλήγει στο συμπέ-

ρασμα ότι το Ελληνικό πωλήθηκε του-
λάχιστον κατά 2.5 φορές υποτιμημένο 
από την πραγματική του αξία καθώς 
στην εκτίμηση του ΤΑΙΠΕΔ:

Σχετίσθηκε η εμπορική αξία του 
Ελληνικού με την επενδυτική αξία του 
επιχειρηματικού σχεδίου της Lamda,

Για την εκτίμηση χρησιμοποιήθηκε 
η μέθοδος προεξοφλημένων ταμεια-
κών ροών που κανονικά χρησιμοποι-
είται για υφιστάμενες επιχειρήσεις οι 
οποίες έχουν έσοδα,

Χρησιμοποιήθηκε συντελεστής προ-
εξόφλησης 14,5% ενώ θα έπρεπε να 
είχε χρησιμοποιηθεί 10%. Σύμφωνα 
με τον πραγματογνώμονα το Ελληνι-
κό είναι μια επένδυση μέτριου ρίσκου 
η οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαι-
ολογεί τόσο υψηλό συντελεστή προε-
ξόφλησης,

Καταστρατηγήθηκε η αρχική προκή-
ρυξη η οποία προέβλεπε ότι το Δημό-
σιο θα παραχωρούσε το πλειοψηφικό 
πακέτο και όχι το 100% της Ελληνικό 
Α.Ε. με αποτέλεσμα να μπορούσε να 
καρπωθεί την υπεραξία που θα δημι-
ουργούνταν από την ανάπτυξη,

Επιπλέον ο κ. Αναματερός φέρεται 
να εντόπισε μερικές ακόμη “παραφω-
νίες” στην σύμβαση μεταξύ ελληνικού 
Δημοσίου και της εταιρείας Lamda 
Development, καθώς ο επενδυτής μπορεί 
να αλλάξει το τελικό εγκεκριμένο σχέ-
διο κατόπιν συμφωνίας με το ΤΑΙΠΕΔ 
(!), ενώ παράλληλα μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση για τα κτήρια που θα κτί-
σει μετά το πέρας της 100ετίας.

Η ΑΠOΣΥΡΣΗ  
ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡOΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤHΜΑΤΑ

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Ελλη-
νικού αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον. Το ίδιο ενδιαφέρον όμως παρουσι-
άζει και η διαγωνιστική διαδικασία που 
τελικά κατέληξε στην υποβολή μιας και 
μόνο πρότασης. Σημειώνεται ότι αρχικά 
για το φιλέτο της Αττικής εξεδήλωσαν 
ενδιαφέρον εννιά υποψήφιοι επενδυτές, 
ενώ στον δεύτερο γύρο προκρίθηκαν (την 
11η Σεπτεμβρίου 2012) οι εξής τέσσερις: 
“London & Regional Properties (L&R)”, 
“Qatari Diar”, “Elbit Imaging Ltd.” καὶ ἡ 
“Lamda Development A.E.”.

Στη συνέχεια όμως η “Qatari Diar” 
αποσύρθηκε από τὴν διαδικασία (στις 
26-11-2013) και έτσι τὸ Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ στις 
6-12-2013 απεύθυνε στους υπόλοιπους 
τρεις την τελική πρόσκληση υποβολής 
προσφοράς για την απόκτηση του 100% 
της Ελληνικό Α.Ε. Όμως η μοναδική εται-
ρεία που υπέβαλε προσφορά μέσω του 
επιχειρηματικού της σχεδίου, του σεναρί-
ου Foster, ἦταν ἡ “Lamda Development 
A.E.”. H πρώτη προσφορά κατατέθηκε στις 
27-2-2014 αλλά δεν έγινε δεκτή. Η δεύ-
τερη υποβλήθηκε στις 26-3-2014 και λίγο 
καιρό αργότερα μπήκε στο μικροσκόπιο της 
Δικαιοσύνης η οποία καλείται να απαντή-
σει σε μια σειρά από ουσιώδη ερωτήματα.
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Τεράστια απάτη ύψους 220 εκατ. 
ευρώ, συνοδευόμενη από εγκλημα-
τικές επιθέσεις, παράνομες παρα-
κολουθήσεις και άλλες παράνο-
μες ενέργειες ερευνούν με κάθε 

μυστικότητα τους τελευταίους μήνες η 
ΕΛ.ΑΣ., η ΕΥΠ, το ΣΔΟΕ, οι δικαστικές 
αρχές αλλά και η ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης OLAF. Αντι-
κείμενο της έρευνας είναι η παράνομη 
είσπραξη κοινοτικών κονδυλίων από ομά-
δες ιδιωτών, έχοντας πιθανώς συνεργασία 
με κρατικούς υπαλλήλους, για προγράμ-
ματα που σχετίζονται με την Κοινωνία της 
Πληροφορίας (ΚτΠ).

Τα δύο έγγραφα που εστάλησαν από 
τους υπευθύνους της Κοινωνίας της Πλη-
ροφορίας προς τον κ. Δένδια (αριστερά) 
και την Εισαγγελία, στα οποία γίνεται 
αναφορά για σειρά παράνομων δρα-
στηριοτήτων

Σύμφωνα με σειρά εγγράφων και 
μαρτυριών που αποκαλύπτει «Το Βήμα» 
οι υπεύθυνοι της ΚτΠ έχουν ενημερώσει 
από το προηγούμενο καλοκαίρι το Μέγα-
ρο Μαξίμου αλλά και τις αρμόδιες ελε-
γκτικές και δικαστικές αρχές ότι έχουν 
εντοπίσει σειρά παράνομων συναλλα-
γών. Συμπληρώνουν μάλιστα ότι «ζουν 
σε ένα καθεστώς τρόμου» καθώς έχει 
μαχαιρωθεί έξω από τα γραφεία της εται-
ρείας ένα διευθυντικό στέλεχος της ΚτΠ, 
έχουν δεχθεί επιθέσεις και άλλοι υπάλλη-
λοι, ενώ έχουν εντοπισθεί «πομποί παρα-
κολούθησης οχημάτων» στο αυτοκίνητο 
του διευθυντή της ΚτΠ κ. Αντ. Ιωαννίδη. 
Οι υπεύθυνοι των αρμοδίων υπηρεσιών 
μιλούν για «τεράστιας σημασίας υπόθεση, 
την οποία παρακολουθεί και η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, και ήδη έχουν κινηθεί οι δια-
δικασίες ανοίγματος λογαριασμών δεκά-
δων ατόμων».

ΟΙ 27 HOLDINGS  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σε έγγραφο που είχε σταλεί από την 
ΚτΠ στις 13 Αυγούστου 2013 προς την 
Εισαγγελία της Αθήνας και στο Μέγαρο 
Μαξίμου υπάρχει αναφορά για το επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». 
Όπως σημειώνεται, στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 
80 εκατ. ευρώ, οι 27 από τις συνολικά 
133 υποβληθείσες προτάσεις (σχετικά 
με πληροφορική) προϋπολογισμού 38,2 
εκατ. ευρώ εμφάνιζαν μεταξύ τους μερι-
κά «προβληματικά» κοινά χαρακτηριστικά.

Και οι 27 υποβλήθηκαν από ισάριθ-

μες υπό ίδρυση ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες (ΙΚΕ) - μία από αυτές αφορού-
σε ιστοσελίδα συνοικεσίων και ερωτικών 
ραντεβού -, σε καθεμία από τις οποίες απο-
κλειστικός μέτοχος εμφανίζεται να είναι 
μία βρετανική holding εταιρεία, ενώ όλες 
έχουν συσταθεί την ίδια ημερομηνία. Στις 
25 από τις 27 «προβληματικές» προτά-
σεις οι διευθυντές των holding εταιρει-
ών είναι κύπριοι δικηγόροι με βιογραφι-
κά εντελώς διαφορετικά από αυτά που 
εμφανίζονται σε ιστοσελίδες κυπριακών 
δικηγορικών γραφείων.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα και 
την αλληλογραφία που είχαν οι υπεύθυ-
νοι της ΚτΠ με έξι κυπριακά γραφεία, οι 
«εγκέφαλοι» της κομπίνας είχαν αρχικά 
συστήσει τις βρετανικές εταιρείες με τη 
μορφή offshore, με τη συμμετοχή κυπρί-
ων δικηγόρων. Στη συνέχεια όμως άλλα-
ξαν τη μορφή τους και τα βιογραφικά των 
συμμετεχόντων κυπρίων δικηγόρων ώστε 
να τις παρουσιάσουν σαν holding εται-
ρείες και να εξαϋλώνουν τα ίχνη τους σε 
οποιονδήποτε έλεγχο.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ  
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Περαιτέρω προέκυψε ότι οι υπεύθυνοι 
των 27 βρετανικών εταιρειών εκπροσω-
πούνταν από τους υπαλλήλους μιας εται-
ρείας πληροφορικής με έδρα το Μαρού-
σι, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αυτή 
την έρευνα και έκαναν λόγο για «μερο-
ληπτική αντιμετώπιση σε βάρος μας». Το 
εντυπωσιακό στοιχείο όμως είναι ότι η 
ίδια εταιρεία στο Μαρούσι «σχετίζεται» 
και με άλλα προβληματικά επιδοτούμε-
να προγράμματα της ΚτΠ.

Οι δράσεις Digi Retail, Digi Content, 
Digi Lodge και Digi Mobile με συνολική 
επιδότηση περίπου 180 εκατ. ευρώ προ-
ορίζονταν για την ενίσχυση επιχειρήσε-
ων λιανεμπορίου, ψηφιακού, ευρυζωνι-
κού περιεχομένου, και για τη δημιουργία 
συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων σε 
ξενοδοχειακά καταλύματα. Ως δικαιούχοι 
αυτών των ευρωπαϊκών κονδυλίων κρί-
θηκαν περίπου 400 πρόσωπα, κυρίως ιδι-
οκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων, σε όλη 
την Ελλάδα, που φέρεται να δημιούρ-
γησαν σχετικές ψηφιακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα ωστόσο με έγγραφα που 
συντάχθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμ-
βριο του 2013, και στις τέσσερις αυτές 
επιδοτούμενες δράσεις με δεκάδες εκα-
τομμύρια ευρώ εντοπίστηκαν παράνομες 
ενέργειες. Όπως σημειώνεται, «οι τρεις 

προμηθεύτριες εταιρείες στις οποίες υπερ-
συγκεντρώνονται οι προϋπολογισμοί των 
ανωτέρω δράσεων φέρονται να ταυτίζο-
νται ως προς τη δραστηριότητα και την 
καταστατική τους έδρα στην ίδια διεύ-
θυνση (στην οδό Norway Gate στο Λον-
δίνο) και με ίδια στοιχεία επικοινωνίας».

Επιπλέον προέκυψε ότι σχεδόν όλοι 
οι εκατοντάδες δικαιούχοι της επιδότη-
σης δεν κατέβαλαν τα χρήματα - ο καθέ-
νας ξεχωριστά - για την εγκατάσταση των 
ψηφιακών συστημάτων στις ιστοσελίδες 
τους στις τρεις προμηθεύτριες εταιρείες. 
Διαπιστώθηκε ότι έβαζαν τα ποσά στην 
ίδια τράπεζα, στο ίδιο υποκατάστημα (στο 
Κολωνάκι) σχεδόν τις ίδιες ημέρες οι ίδιοι 
οι υπεύθυνοι των προμηθευτριών εται-
ρειών, οι οποίοι εμφανίζονταν να πλήρω-
ναν τον... εαυτό τους. Έγινε βάσιμη η υπό-
νοια ότι δίνονταν επιδοτήσεις για εικονικά 
έργα και συναλλαγές και ότι ουσιαστικά 
αυτές οι καταθέσεις ήταν ανακύκλωση 
του ίδιου ποσού που «έμπαινε και έβγαι-
νε» στις τράπεζες.

Επιπλέον ανέκυψε ότι τα κοινά γρα-
φεία των τριών προμηθευτριών εταιρει-
ών στο Λονδίνο αντιστοιχούσαν σε μια 
διώροφη οικία όπου διαμένει μια οικο-
γένεια. Παράλληλα, και οι τρεις βρετα-
νικές εταιρείες έχουν έδρα στην Ελλάδα 
το ίδιο γραφείο στο Μαρούσι που σχε-
τίζεται με το προαναφερόμενο «κόλπο» 
των 27 εταιρειών στο πρόγραμμα «Ψηφι-
ακής σύγκλισης» μέσω Κύπρου.

Το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε τρεις 
Έλληνες - ένας πρώην χρηματιστής, ένας 
αναλυτής υπολογιστών και ένας ιδιώτης 
- που εμφανίζονταν να εκπροσωπούν τις 
τρεις βρετανικές εταιρείες αλλά και να 
καταθέτουν τα χρήματα.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ
Ο «μετρ» της πληροφορικής

Στέλεχος του υπουργείου Οικονομι-
κών ανέφερε στο «Βήμα» ότι «πραγματο-
ποιούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε 
όλη την Ελλάδα - στην Πάτρα, στη Χαλ-
κιδική, στους Λειψούς και αλλού - για 
να διαπιστώσουμε τα μεγέθη της απά-
της. Γίνεται ταυτόχρονη έρευνα από δύο 
υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, από τις δικαστικές 
αρχές, ενώ ενημερώνεται κλιμάκιο της 
OLAF που έρχεται κυρίως γι' αυτόν τον 
λόγο στην Ελλάδα. Εξετάζουμε τις τυχόν 
διασυνδέσεις των ίδιων των προσώπων 
που έπαιρναν τα κονδύλια με υπαλλή-
λους της ΚτΠ. Έχουμε ανοίξει τραπεζι-

κούς λογαριασμούς, ενώ ψάχνουμε και 
άλλες πτυχές παράτυπων ενεργειών από 
στελέχη του εν λόγω φορέα».

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Λεωνίδας 
Κουμπούρας που εκπροσωπεί νομικά τους 
εκπροσώπους των εταιρειών σημείωσε: 
«Τα έργα από τις βρετανικές εταιρείες 
εκτελέστηκαν κανονικά. Τα χρήματα δεν 
καταβλήθηκαν από τους ίδιους δικαιού-
χους της επιδότησης στις αγγλικές προ-
μηθεύτριες εταιρείες για λόγους συντό-
μευσης της σχετικής διαδικασίας. Όλα 
αυτά προέρχονται από τη συνεργασία 
Ελλήνων ιδιωτών με έναν γνωστό ιρλαν-
δό "μετρ" της πληροφορικής. Όλα έχουν 
γίνει νομίμως. Πίσω από τις κατηγορίες 
κρύβονται άλλες σκοπιμότητες και παρα-
νομίες στην ΚτΠ».

ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ ΕΥΠ
ΑΠΕΙΛΕΣ, «ΚΟΡΙΟΙ»  
ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Το μεγάλο σκάνδαλο με τις κοινοτικές 
επιδοτήσεις στην Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας έχει απασχολήσει και την ΕΛ.ΑΣ. αλλά 
και την ΕΥΠ λόγω των εγκληματικών ενερ-
γειών που φέρεται να το συνοδεύουν. Σε 
εμπιστευτικό έγγραφο που είχε αποστεί-
λει στις 31 Μαΐου 2013 ο πρόεδρος της 
ΚτΠ κ. Αντώνης Ιωαννίδης στον υπουργό 
Δημόσιας Τάξης κ. Ν. Δένδια σημείωνε: 
«Δέχομαι έμμεσα και άμεσα απειλές που 
αφορούν την προσωπική μου ασφάλεια 
και της οικογενείας μου προκειμένου να 
πεισθώ να διακόψω τη διερεύνηση τέλε-
σης αξιοποίνων πράξεων».

Ο κ. Ιωαννίδης ζητούσε την ενίσχυ-
ση των μέτρων ασφαλείας. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, στις 
11 και 12 Δεκεμβρίου 2012 έξω από τα 
γραφεία της ΚτΠ στο Μοσχάτο συνέβη-
σαν δύο διαδοχικές επιθέσεις με μαχαί-
ρι, στη δε δεύτερη εξ αυτών τραυματί-
στηκε εξαιρετικά σοβαρά ο διευθυντής 
Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ. Στις 2 
Σεπτεμβρίου 2013 εντοπίστηκε μηχανι-
σμός παρακολούθησης στο αυτοκίνητο 
του κ. Ιωαννίδη.

Από το ΒΗΜΑ/TV στις 09/02/2014
Εμείς ψάξαμε καλά το θέμα και 

διαπιστώσαμε, αφενός ότι τα στοι-
χεία του δημοσιεύματος είναι τεκμηρι-
ωμένα κι αφετέρου ότι δεν έχει γίνει 
μέχρι σήμερα ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ.

Που είναι κύριοι της Κυβέρνησης 
η πολιτική που φωνάζετε χρόνια για 
την πάταξη της κλοπής των χρημά-
των που ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;

ΔΙΑΠΛΟΚΗ, ΡΕΜΟΥΛΑ ΚΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Το κόλπο με 27 κυπριακές εταιρείες, η «ανακύκλωση» καταθέσεων στο Κολωνάκι και οι επιδοτούμενες δράσεις
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Γράφει η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΒΕΛΑ

Το ΠΑΚΟΕ ως διαπιστευμένη εται-
ρία από το Εθνικό Σύστημα Διαπί-
στευσης (Ε.Σ.Υ.Δ) διαθέτει μεγάλη 
πείρα και εκτεταμένη τεχνογνω-
σία στην παροχή υπηρεσιών που 

αφορούν τα θέματα περιβάλλοντος. 
Έχει δε πραγματοποιήσει περίπου είκο-
σι (20.000) χιλιάδες έρευνες για την 
ποιότητα διαφόρων Οικοσυστημάτων 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων κλπ. Στα πλαίσια των δραστηριοτή-
των του προέβη σε μετρήσεις και μελέ-
τες για την επιβάρυνση και την μόλυνση 
του περιβάλλοντος και κυρίως του αέρα 
που αναπνέουμε από τις εκπομπές των 
αυτοκινήτων diesel. 

Πιο συγκεκριμένα κατά το χρονι-
κό διάστημα από το έτος 2005 μέχρι 
και το έτος 2014, το ΠΑΚΟΕ σε συνερ-
γασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, πραγματοποίησε μετρήσεις τόσο 
στην οδό Πατησίων, όσο και στην περι-
οχή του Ζωγράφου. Ειδικότερα βρέθη-
καν τα ακόλουθα:

Μέσοι όριο ετήσιοι για το έτος 2005:
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΙΑ
PM10 110 mg/m3 50 mg/m3

PM5 74 mg/m3 30 mg/m3

PM25 61 mg/m3 15 mg/m3

Μέσοι ετήσιοι όροι για το έτος 2014
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΙΑ
PM10 218 mg/m3 50 mg/m3

PM5 129 mg/m3 30 mg/m3

PM25 92 mg/m3 15 mg/m3

Από τις ανωτέρω μετρήσεις προκύ-
πτει καταφανώς, ότι τα προβλεπόμενα 
όρια εκπομπών ρύπων, έχουν ξεπεραστεί 
στο διπλάσιο προκαλώντας έτσι τερά-
στια μόλυνση στο περιβάλλον και στον 
αέρα που αναπνέουμε, με άμεσο αντί-
κτυπο τον θάνατο πολλών συνανθρώ-
πων μας. Οι ρύποι των ντιζελοκινητή-
ρων έχουν δραματικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και τον ανθρώπινο οργα-
νισμό. Υπολογίζεται ότι περισσότερα 
από τα μισά αυτοκίνητα που κυκλοφο-
ρούν στην Ευρώπη είναι ντιζελοκίνητα 
και πολλοί οργανισμοί υγείας συνδέ-
ουν τους θανάτους δεκάδων χιλιάδων 

ανθρώπων κάθε χρόνο, με την ατμο-
σφαιρική ρύπανση, που δημιουργείται 
από τα αυτοκίνητα. 

Η Volkswagen για το χρονικό διάστη-
μα από έτος 2005 έως και το 2015 έχει 
πωλήσει στην Ελλάδα περίπου 150.000 
αυτοκίνητα, στα οποία και έχει τοποθε-
τηθεί το παράνομο λογισμικό, που έχει 
την δυνατότητα να αλλοιώνει τα στοι-
χεία των δοκιμών ως προς τις εκπομπές 
καυσαερίων στα αυτοκίνητα με κινητή-
ρα ντίζελ. Οι ενδείξεις των εκπομπών 
ρύπων έδειχναν κανονικές, ενώ στην 
πραγματικότητα ήταν έως και 40 φορές 
άνω του επιτρεπτού ορίου. Ουσιαστικά 
δηλαδή με το λογισμικό αυτό που είχε 
τοποθετηθεί στα αυτοκίνητα η χαμηλή 
εκπομπή ρύπων, που ουσιαστικά είναι 
και επιτρεπόμενη, λειτουργούσε μόνο 
και αν εφόσον το αυτοκίνητο τελούσε 
υπό έλεγχο. Διαφορετικά οι ρύποι που 
εκπέμπονταν στην καθημερινή χρήση 
του αυτοκινήτου, ήταν κατά 40 φορές 
περισσότεροι από τους επιτρεπόμενους 
με θλιβερές συνέπειες τόσο για το περι-
βάλλον όσο και για τους ανθρώπους. 
Γεγονός που πιστοποιείται και από τις 
μετρήσεις στις οποίες έχουμε προβεί για 
τουλάχιστον μια δεκαετία και όπως και 

ανωτέρω αποδεικνύεται τα επιτρεπό-
μενα όρια έχουν ξεπεραστεί κατά του-
λάχιστον 50%.

Το "πράσινο" ρυθμιστικό πλαίσιο της 
Ευρώπης έχει επικεντρωθεί στις εκπο-
μπές CO2 και οι εκπομπές του ντίζελ 
είναι χαμηλές σε περιεκτικότητα CO2. 
Οι σύγχρονοι κινητήρες diesel είναι 
ικανοί να διατηρούν τις εκπομπές κάτω 
από τα επιτρεπτά επίπεδα που υπαγο-
ρεύει το Euro 6. Η χρήση της απαιτού-
μενης τεχνολογίας, ωστόσο, καθιστά τα 
αυτοκίνητα πιο ακριβά, μπορεί να επη-
ρεάσει την απόδοσή τους και απαιτεί 
από τον ιδιοκτήτη να παρακολουθεί το 
επίπεδο ενός ακόμη υγρού -της ουρί-
ας, που χρησιμοποιείται για την μείωση 
των NOx. Έτσι, ακόμη και τα αυτοκίνη-
τα που πωλούνται σήμερα δεν πληρούν 
τα πρότυπα εκπομπών στο δρόμο, ανε-
ξάρτητα από το πώς τα πηγαίνουν στα 
τεστ ελέγχων. 

Ως προς την μόλυνση του περιβάλ-
λοντος και τις σοβαρές επιπτώσεις στην 
υγεία όλων μας, θα πρέπει να τονιστεί 
ότι, η εκπομπή καυσαερίων από μηχανές 
τύπου ντίζελ, συσχετίζεται με σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη 
υγεία. Τα καυσαέρια που δημιουργού-

νται από μηχανές που λειτουργούν με 
πετρέλαιο, και εισπνοή των θειούχων 
ενώσεων που περιέχονται στις εξατμί-
σεις των μηχανών ντίζελ, που προκα-
λούνται λόγω ατελούς καύσης προκα-
λούν καρκίνο του πνεύμονα, καθώς και 
άσθμα, αλλεργίες και άλλα αναπνευστι-
κά προβλήματα.

Σημαντικό είναι, ότι έχει παρατηρη-
θεί, ότι σε ορισμένες αστικές περιοχές 
το 25% των μικροσκοπικών ουσιών που 
περιέχονται στο μολυσμένο αέρα, προ-
έρχονται από τις εξατμίσεις μηχανών 
τύπου ντίζελ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η συμ-
μόρφωση του οχήματος με το πρότυπο 
καθορίζεται από τη λειτουργία του κινη-
τήρα σε ένα τυποποιημένο κύκλο δοκι-
μών. Μη συμμορφούμενα οχήματα δεν 
μπορούν να πωλούνται στην ΕΕ. Η Μεί-
ωση των εκπομπών v CO2 θα καθορίζει 
στο μέλλον και την Ευρωπαϊκή στρατη-
γική προτύπων εκπομπών. Σύμφωνα με 
τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα από τον Σεπτέμ-
βριο του 2009 τα αυτοκίνητα με κινη-
τήρα diesel πρέπει να εκπέμπουν τα 
ακόλουθα όρια: CO 0,50, NOx 0,180, 
HC+NOx 0,230, PM 0,005, ενώ από τον 
Σεπτέμβριο 2014 CO 0,50, NOx 0,080, 

ΠΑΚΟΕ: ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ  
ΤΗΣ KOSMOCAR Α.Ε.

Υποβάλαμε αγωγή σε βάρος της Kosmocar A.E. για το σκάνδαλο στην VW και σε άλλες εταιρείες.  
Να δούμε πόσο θα τρέξει η Δικαιοσύνη για τους θανάτους που καθημερινά πλήττουν τα παιδιά μας κι εμάς;
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HC+NOx 0,170, PM 0,005.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του 

νόμου 1650/1986, οι βασικοί στόχοι 
αυτού είναι, μεταξύ άλλων, και η απο-
τροπή της ρύπανσης και γενικότερα της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, η λήψη 
όλων των αναγκαίων, για το σκοπό αυτό, 
προληπτικών μέτρων και η διασφάλιση 
της ανθρώπινης υποβάθμισης του περι-
βάλλοντος και ειδικότερα από τη ρύπαν-
ση και τις οχλήσεις. Κατά δε το άρθρο 2 
του ίδιου νόμου, ως περιβάλλον νοείται 
το σύνολο των φυσικών και ανθρωπο-
γενών παραγόντων και στοιχείων που 
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επη-
ρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την 
ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοί-
κων, την ιστορική και πολιτιστική παρά-
δοση και τις αισθητικές αξίες. 

Ρύπανση είναι η παρουσία στο περι-
βάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους 
ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων 
μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέ-
ντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προ-
καλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς 
και στα οικοσυστήματα, ή υλικές ζημιές 
και γενικά να καταστήσουν το περιβάλ-
λον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρή-
σεις του. Τέλος, ως υποβάθμιση νοείται 
η πρόκληση από ανθρώπινες δραστη-
ριότητες ρυπάνσεως ή οποιασδήπο-
τε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, 
η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, 
στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των 
κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστι-
κή κληρονομιά και στις αισθητικές αξί-
ες. (Συνθήκη 17.12.1994, 14.11.1979, 
Συμφωνία 11.10.2004, Ν. 4277/2014, 
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 11-1997, 
άρθρο 9Π/ΜΑ ΙΙ, Κανονισμός 29.10.2013, 
άρθρο 19, ΑΠ 289/2015, ποινικό Τμήμα).

Από το άρθρο 57 ΑΚ ορίζεται, ότι 
όποιος προσβάλλεται παράνομα στην 
προσωπικότητά του, έχει δικαίωμα να 
απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να 
μην επαναληφθεί στο μέλλον, αξίωση 
αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατά-
ξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλεί-
εται. Με τη διάταξη αυτή η προστασία 
του δικαίου εκτείνεται και στους συντε-
λεστές εκείνους οι οποίοι αποτελούν την 
ατομικότητα του προσώπου είτε αυτοί 
αναφέρονται στη φυσική του υπόστα-
ση (ζωή, σωματική ακεραιότητα, υγεία), 
είτε στην πνευματική, ηθική ή κοινωνική 
του ατομικότητα (Παπαντωνίου, γενικές 
Αρχές σελ. 125). Ο νόμος δεν ορίζει την 
έννοια της προσωπικότητας, παρέχοντας 
έτσι το πλεονέκτημα στον εφαρμοστή 
του δικαίου να καλύψει προσβολές, οι 
οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν 
από το νομοθέτη. 

Στην έννοια του δικαιώματος επί της 
προσωπικότητας περιλαμβάνονται όλα 
τα άυλα αγαθά, τα οποία είναι αναπό-
σπαστα συνδεδεμένα με το πρόσωπο 
και ανήκουν σε αυτό, όπως είναι και η 
κοινωνική ατομικότητα του ανθρώπου. 
Από τα ανωτέρω απορρέει και το δικαί-

ωμα χρήσεως των κοινοχρήστων πραγ-
μάτων (άρθρα 967, 968-970 ΑΚ) όπως 
είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας, η θάλασ-
σα, που εντάσσονται στην ευρύτερη 
έννοια του περιβάλλοντος και συμπί-
πτουν σε ευρεία κλίμακα με τα σημα-
ντικότερα περιβαλλοντικά αγαθά, συνι-
στώντας τόσο προϋπόθεση ζωής όσο 
και στοιχεία για την εξασφάλιση ποιό-
τητας ζωής. Από τα ανωτέρω συνάγε-
ται, ότι η απόλαυση ενός ήρεμου περι-
βάλλοντός ελεύθερου από ρύπους είναι 
και αυτή μια έκφανση του δικαιώματος 
επί της προσωπικότητας. Προσβολή ως 
προς αυτή την πλευρά του όλου δικαι-
ώματος μπορεί να προκαλείται και όταν 
διαταράσσεται η ωφέλεια από την από-
λαυση του φυσικού περιβάλλοντος όσον 
αφορά την ατμόσφαιρα με την εκπομπή 
ρύπων όπως καπνού, αναθυμιάσεων και 
θορύβων (ηχορύπανση). Εάν η εκπομπή 
είναι τόσο ισχυρή ώστε να απειλεί και 
την υγεία των κοινωνών τότε επέρχε-
ται προσβολή και ως προς μία επιπλέ-
ον έκφανση του γενικού δικαιώματος 
της προσωπικότητας εκείνης που αφο-
ρά το ειδικότερο δικαίωμα στην υγεία.

Το βάθος του δικαιώματος επί της 
προσωπικότητας προσδιορίζεται εννοιο-
λογικά και με τις διατάξεις των άρθρων 2 
παρ. 1, 5 παρ. 2,5, 24 παρ. 1 του Συντάγ-
ματος , η δε συμπεριφορά με την οποία 
διαταράσσεται από τρίτους στοιχείο περι-
βαλλοντικό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε 
να αλλοιώνεται ή να καταργείται η κοι-
νή ωφέλεια που πηγάζει από τη χρήση 
του συγκεκριμένου πράγματος, είτε να 
καθίσταται αδύνατη η χρήση του στοιχεί-
ου αυτού, συνιστά παράνομη προσβολή 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 970 
ΑΚ, όπως αυτές εμπλουτίζονται από το 
άρθρο 24 του Συντάγματος (βλ. Καρά-
κωστα, Η προστασία περιβαλλοντικών 
αγαθών μέσα από την νομολογία των 
πολιτικών δικαστηρίων, ΝοΒ. 41.45). 
Επομένως το δικαίωμα του ανθρώπου 
στη χρήση και την απόλαυση της ωφέ-
λειας του ζωτικού χώρου του αποτε-
λεί την ιδιωτικού δικαίου έκφανση της 
κατοχυρώσεως από το άρθρο 24 παρ. 1 
του Σ. του κοινωνικού δικαιώματος στο 
περιβάλλον που τριτενεργεί στις ιδιωτι-
κές έννομες σχέσεις μέσω των διατάξε-

ων των άρθρων 57 και 967 επ. ΑΚ (βλ. 
Συντ. άρθρο 25 παρ. 1 εδ. 3, Ηλιοπού-
λου- Στράγκα, Η τριτενέργεια των ατο-
μικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του 
Συντάγματος του 1975, 1990,  σ. 65, 
Κατράνη, Η θεωρία της τριτενέργειας 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ΤοΣ 
1978.237, Κασιμάτη, Το ζήτημα της τρι-
τενέργειας των ατομικών και κοινωνι-
κών δικαιωμάτων, ΤοΣ 1981.1 επ.), (βλ. 
Καράκωστα  Ένδικα μέσα  προστασίας 
των περιβαλλοντικών αγαθών ΕΛΛΛ 
1990.178 Δεληγιάννη, Η Προστασία της 
προσωπικότητας κατά τον Αστικό Κώδι-
κα από την άποψη των σχετικών συνταγ-
ματικών ρυθμίσεων, ΕλλΔνη 38.389). 

Η με οποιοδήποτε τρόπο προσβο-
λή στοιχείου του ζωτικού χώρου του 
ανθρώπου (ακτινοβολία, ρύπανση της 
ατμόσφαιρας) συνιστά προσβολή θεμελι-
ώδους συνταγματικού του δικαιώματος 
της αξίας του προσώπου την οποία δεν 
μπορεί να νομιμοποιήσει οποιαδήποτε 
κανονιστική διάταξη της κοινής νομο-
θεσίας, αφού μια τέτοια διάταξη είναι 
αντισυνταγματική και παράνομη (ΑΠ 
Ολ 40/1998, ΕλλΔνη 1/1999, σελ. 46).

Όσον αφορά ειδικά το περιβάλλον, τον 
ζωτικό δηλαδή χώρο, όπου ζει και ανα-
πτύσσει τις δραστηριότητες του ο άνθρω-
πος [βλ. άρθρο 2 στοιχ.ν.1650/1986 το 
οποίο ως περιβάλλον ορίζει «Το σύνο-
λο των φυσικών και ανθρωπογενών 
παραγόντων και στοιχείων που βρίσκο-
νται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν 
την οικολογική ισορροπία, την ποιότη-
τα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την 
ιστορική και πολιτιστική παράδοση και 
τις αισθητικές αξίες»] δεν έχει αναχθεί 
σε αυτοτελές έννομο αγαθό του ιδι-
ωτικού δικαίου. Για τα πιο σημαντικά, 
όμως, περιβαλλοντολογικά αγαθά, όπως 
ο ατμοσφαιρικός αέρας, η θάλασσα, τα 
νερά, οι πλατείες και λοιπά κοινόχρηστα 
πράγματα που ενδεικτικά απαριθμούνται 
στο άρθρο 967 ΑΚ, παρέχεται στο άτο-
μο δικαίωμα χρήσεως και απολαύσεώς 
τους, το οποίο αποτελεί αυτοτελή εκδή-
λωση της προσωπικότητας.

Πρόκειται για την ιδιωτικού δικαίου 
έκφανση του δικαιώματος στο περιβάλ-
λον, το οποίο είναι έννομο αγαθά σύνθε-
το, συλλογικό, πρωτογενές, μοναδικό και 

αναντικατάστατο, [βλ. σχετ. Τάχο, Δίκαιο 
Προστασίας Περιβάλλοντος 1998 σελ.45] 
και έχει κατοχυρωθεί με το άρθρο 24 του 
Συντάγματος, όπως τούτο έμμεσα τρι-
τενεργεί μέσω των άρθρων 57 και 966 
επ.ΑΚ [βλ. σχετ. Καρακατσάνη «Η προ-
στασία των περιβαλλοντικών αγαθών 
μέσα από τη νομολογία των πολιτικών 
δικαστηρίων ΝοΒ 41,45 επ.]. Τονίζεται 
ότι με το παραπάνω άρθρο του Συντάγ-
ματος, όπως αντικαταστάθηκε κατά την 
τελευταία συνταγματική αναθεώρηση με 
το ψήφισμα της 6-4-2001 της Ζ' Αναθε-
ωρητικής Βουλής (ΦΕΚ 85/18-4-2001), 
ορίζεται, ότι η προστασία του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτε-
λεί (εκτός από υποχρέωση του Κράτους, 
όπως οριζόταν πριν την αναθεώρηση) 
και δικαίωμα του καθενός και υιοθε-
τείται η αρχή της αειφορίας (ή βιώσι-
μης ή διηνεκούς αναπτύξεως) που έχει 
διαπλαστεί από τη νομολογία του ΣτΕ 
(Μον.Πρωτ.Κορίνθου 2145/2002 Ελλ.
Δνη 44,1426). (ΜΠΡεθύμνου 186/2004)

Πρόκειται για μια ισχυρότατη σεισμική 
δόνηση. Σπάνια στην ιστορία της αυτο-
κινητοβιομηχανίας έχουν καταγραφεί 
τριγμοί τέτοιου μεγέθους. Αναντίρρητα 
το πρόβλημα είναι η απάτη, πρόκειται 
για μια μεμονωμένη περίπτωση απάτης 
ή μήπως πρέπει να αναμένουμε περισ-
σότερες αποκαλύψεις και για άλλους 
κατασκευαστές; Παίζονται πολλά εδώ…

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, ιδίως 
στην Ευρώπη, επειδή εδώ τα ντιζελο-
κίνητα καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο 
της αγοράς, ιδίως στην Γαλλία, όπου οι 
πωλήσεις ξεπερνούν το 60%.

Προς το παρόν, η έρευνα επικεντρώ-
νεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την 
άποψη, ότι λογικά εκεί βρέθηκαν στην 
ανάγκη να κλέψουν, γιατί τα περιβαλ-
λοντικά πρότυπα είναι πιο περίπλοκα 
στην Αμερική, από ότι στην Ευρώπη. 
Όμως ο Γερμανός Υπουργός Μεταφο-
ρών δήλωσε ότι οι παραποιήσεις τιμών 
για τις εκπομπές ρύπων στα οχήματα της 
Volkswagen έγιναν και στην Ευρώπη!!!! 
Αντίδραση υπήρξε και από την Κομισιόν. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε όλα τα 
κράτη μέλη να διεξαγάγουν έρευνες σε 
εθνικό επίπεδο.

Η φήμη του “κοσμήματος” της γερμα-
νικής αυτοκινητοβιομηχανίας έχει τρωθεί. 
Δεν κινδυνεύει μόνο η γερμανική αυτο-
κινητοβιομηχανία. Απειλούνται όλοι οι 
κατασκευαστές που πωλούν ντιζελοκί-
νητα. Το ζήτημα είναι αν θα ακολουθή-
σουν αντίποινα τόσο από τα κράτη όσο 
και από τους καταναλωτές. Η αμφισβή-
τηση γενικεύεται. Ο καθένας διερωτά-
ται αν όλοι εξαπατούν.

Αν αυστηροποιηθούν τα περιβαλλο-
ντικά πρότυπα θα γίνουν περισσότερο 
περίπλοκα. Το ερώτημα μετά θα ήταν 
αν οι κατασκευαστές θα καταφέρουν 
να προσαρμοστούν στους κανονισμούς 
και αν το κόστος θα παραμείνει σε λογι-
κά επίπεδα. Θα έπρεπε να προσθέσουν 
πολλά εξαρτήματα αντι-ρύπανσης και 
το κόστος θα ήταν μεγάλο.
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ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚH

Τ ο ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΛΑΣ είχε αιτηθεί 
την συμμετοχή του στο 
Πρόγραμμα «Αύξηση 
της γνώσης και ενημέ-

ρωσης σχετικά με την ολοκλη-
ρωμένη θαλάσσια και νησιωτική 
πολιτική με παράλληλη προστα-
σία και διαχείριση των παράκτιων 
περιοχών σε τέσσερα νησιά των 
Κυκλάδων (Σαντορίνη, Μύκονος, 
Άνδρος, Νάξος)», που φορέας 
διαχείρισης ήταν το Υπουργείο 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Ενέργειας & Περιβάλλοντος, 
Μονάδα Α’ : Συντονισμού & 
Αξιολόγησης της Εφαρμογής 
Περιβαλλοντικών Πολιτικών

Σε αυτό το πρόγραμμα σύμ-
φωνα και με το άρθρο 4 μπο-
ρούσαν να συμμετάσχουν μετα-
ξύ άλλων και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις.

Το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ως 
συμπεριλαμβανόμενη στον 
κατάλογο των Μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων ορθά προέβη 
στην υποβολή της αίτησης. Με 
έκπληξη όμως λάβαμε απάντη-
ση στις 17/7/2015 με την οποία 
απορρίφθηκε η αίτησή μας με 
την αιτιολογία ότι δεν πληρού-
με τις προϋποθέσεις του όρου 4 
του Προγράμματος, όπου ανα-
φέρεται ότι δεν μπορούν να 
συμμετέχουν ιδιωτικές Εταιρί-
ες. Ουσιαστικά δηλαδή θεω-
ρήθηκε ότι το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΛΑΣ είναι ιδιωτική εταιρία.

Στείλαμε την από 20-7-2015 
ένστασή μας με την οποία ανα-
φέραμε πως επ’  ουδενί δεν 
μπορούμε να θεωρηθούμε Ιδι-
ωτική Εταιρία γιατί αποτελού-
με Μη Κυβερνητικό Οργανισμό, 
και τότε λάβαμε την από 3-8-
2015 απάντηση με την οποία 
αναφέρονταν πως αν και θεω-

ρούμαστε ΜΚΟ εντούτοις δεν 
μπορούμε να συμμετάσχουμε.

Η πλήρης αντίφαση ανάμε-
σα σε δυο απαντήσεις του ιδίου 
φορέα. Προς τούτο και εξοργι-
σμένοι αποστείλαμε την κατω-
τέρω Καταγγελία μας:
ΠΡΟΣ: Κα Χρυσούλα Κούρτελη
Προϊσταμένη της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ
Κοιν: 1. Γραφείο Πρωθυπουρ-
γού κ. Αλέξη Τσίπρα
2.  Γραφείο Αντιπροέδρου κ. 

Ιωάννη Δραγασάκη
3.  Γραφείο Υπουργού ΠΑΠΕΝ. 

Κ. Πάνου Σκουρλέτη
4.  Γραφείο Αναπληρωτή Υπουρ-

γό ΠΑΠΕΝ κ. Ιωάννη Τσιρώνη
5. Γραφείο OLAF

ΘΕΜΑ: ΕΝΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΜΑΡ-
ΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Κυρία Κούρτελη,

Με την από 03.08.2015 
και με αριθμό πρωτοκόλλου 
140820, που μας κοινοποιήθη-
κε κατόπιν δική μας απαίτησης, 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
της εταιρίας μας, με έκπληξη 
διαπιστώσαμε την παράνομη 
και παράτυπη απόρριψη της 
ένστασής μας αναφορικά με την 
υποβληθείσα αίτησή μας Πρό-
ταση- Πράξη με τίτλο «Αύξηση 
της γνώσης και ενημέρωσης 
σχετικά με την ολοκληρωμένη 
θαλάσσια και νησιωτική πολι-
τική με παράλληλη προστασία 
και διαχείριση των παράκτιων 
περιοχών σε τέσσερα νησιά των 
Κυκλάδων (Σαντορίνη, Μύκονος, 
Άνδρος, Νάξος)», που υποβλή-
θηκε από την εταιρία μας ΟΙΚΟ-
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ για χρηματο-
δότηση στο πλαίσιο της ανοιχτής 
πρόσκλησης GR02.03 του Προ-

γράμματος GR02.
Στην από 28-11-2014 και με 

αρ. πρωτοκ. ΟΙΚ 156133 Ανοι-
κτή Πρόσκληση και στο άρθρο 
4 αυτής αναφέρεται με σαφή-
νεια ποιοι μπορούν να έχουν 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στην 
παράγραφο 4.1 αναγράφεται ότι 
«Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
εθνικές, περιφερειακές, και τοπι-
κές αρχές, ερευνητικά και επι-
στημονικά ιδρύματα, Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, που έχουν συστα-
θεί και λειτουργούν εντός των 
Ελληνικών γεωγραφικών συνό-
ρων προς όφελος του δημοσί-
ου συμφέροντος».

Στην δε παράγραφο 4.3 ανα-
φέρεται «Ιδιωτικές Εταιρίες δεν 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 
παρούσα πρόσκληση».

Η εταιρία μας αποτελεί Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση όπως 
αναφέρεται και στον καταστα-
τικό της σκοπό είναι Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρία με σκο-
πό την προαγωγή του δημόσιου 
συμφέροντος και είναι πιστοποι-
ημένη Μη Κυβερνητική Οργάνω-
ση. Σε καμία δε περίπτωση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει 
σε Ιδιωτική Εταιρία.

Στην απάντηση που λάβαμε 
αναφέρεται «Ο Φορέας Υλοποί-
ησης  ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, 
ανεξαρτήτως του ότι εντάσσε-
ται στις ΜΚΟ……». 

Ουσιαστικά δηλαδή αποδέ-
χεστε ότι αποτελούμε ΜΚΟ, και 
επομένως δεν είμαστε Ιδιωτική 
Εταιρία καθώς έχουμε συστα-
θεί ως Αστική Μη Κερδοσκοπι-
κή Εταιρία που δεν έχει κέρδη 
και δεν διανέμει κέρδη στους 
συμμετέχοντες σε αυτή, επομέ-
νως δεν ανήκουμε στις Ιδιωτι-
κές Εταιρίες και κακώς απορ-
ρίφθηκε η αίτησή μας με αυτό 
το λανθασμένο και αντιφατικό 
σκεπτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΥΤΟΥΣ

Επιφυλασσόμενοι παντός 
νομίμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΑΜΕ
Την άμεση ανάκληση 

της με αριθμό πρωτοκ. 
140820/3-8-2015 

απόφασής σας και την 
ένταξη της πρότασής μας 

στο πρόγραμμα.

Με εκτίμηση
Για την  

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ
Παναγιώτης  

Χριστοδουλάκης
Πρόεδρος

 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. μπορεί να βοηθήσει τους κατα-
ναλωτές, που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις 

οφειλές τους. 
Καλεί, λοιπόν, όλους αυτούς, που οφείλουν και 

δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, στις δόσεις, να 
επισκεφτούν τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., Βας. Ηρα-
κλείου 32, 6ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή και από τις 9:00 έως τις 14:30, τηλέφωνα 
επικοινωνίας 231 023 3333 και 2310269449.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημερώνει τους καταναλωτές ότι 
υπάρχει νομοθεσία που μπορεί να τους στηρίξει 
και να τους βοηθήσει να βγουν, από τη δυσμενή 
θέση, που βρίσκονται:

• Νόμος 3869/2010

• Νόμος 4224/2013
• Πράξη Τράπεζας της Ελλάδος 42/2014
• Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
Ποιο μέτρο, όμως, ποιος νόμος είναι κατάλ-

ληλος, για κάθε καταναλωτή, αφού κάθε περί-
πτωση, είναι ξεχωριστή; 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. μπορεί να βοηθήσει τον κάθε 
καταναλωτή, να βρει τη λύση, που είναι κατάλ-
ληλη και θα τον ωφελήσει. Ας έρθει, λοιπόν, στο 
ΚΕ.Π.ΚΑ. να συζητήσει με τους ειδικούς και να 
αποφασίσουν μαζί, πως θα βγει από το αδιέξο-
δο των χρεών. 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΛΛΑΣ
ECOSYSTEM  HELLAS
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Η 
Ελλάδα ανήκει στους μεγάλους 
κερδισμένους σε εισροή χρήματος 
από την ΕΕ. Ελλιπής σχεδιασμός και 
φαινόμενα κακοδιαχείρισης, όμως, 
μετρίασαν τα οφέλη. Πού πήγαν οι 

επιδοτήσεις, σε ποιους τομείς εντοπίζονται τα 
προβλήματα και ποιες λύσεις προτείνονται.

Πόσα ήταν τελικά τα κονδύλια που πήρε 
η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 
τελευταία τριακονταετία και πού δαπανήθη-
καν; Ωφελήθηκε ή ζημιώθηκε από τη συμμε-
τοχή της στην Ε.Ε. και στην ευρωζώνη; Πώς 
μπορεί να βελτιωθεί η διαχείριση, να ενισχυ-
θεί η διαφάνεια και να γίνει αποδοτικότερη 
η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων;

Παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε λίγες 
ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές, ελάχι-
στοι συζητούν τα συγκεκριμένα ζητήματα, 
ενώ ακόμα δε μπορούμε να συμφωνήσουμε 
ούτε και στο πόσα ακριβώς χρήματα έχου-
με πάρει από την Ε.Ε. τα τελευταία τριάντα 
χρόνια. Ούτε έγινε ποτέ ένας ουσιαστικός 
απολογισμός για το πού πήγαν τα συγκε-
κριμένα κονδύλια.

Τα διάσπαρτα στοιχεία δείχνουν πως τα 
συνολικά έσοδα της χώρας μας από κοινοτι-
κές επιχορηγήσεις προσέγγισαν τα 200 δισ. 
ευρώ. Άλλα 40 δισ. ευρώ αναμένεται να λάβει 
η Ελλάδα στο πλαίσιο της νέας προγραμμα-
τικής περιόδου μέχρι το 2020.

Μολονότι είναι δύσκολο να εντοπιστούν 
με ακρίβεια και λεπτομέρεια τα κοινοτικά κον-
δύλια που έφτασαν στη χώρα μας, στο νού-
μερο των 200 δισ. ευρώ αναφέρθηκε και ο 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Πάνος Καρ-
βούνης όταν χθες ρωτήθηκε σχετικά από το 
Euro2day.gr.

Σχεδόν τα μισά είναι τα κονδύλια από τα 
λεγόμενα αναπτυξιακά προγράμματα (από 
τα ΜΟΠ μέχρι το ΕΣΠΑ), ενώ το υπόλοιπο 
ποσό περιλαμβάνει δεκάδες δισ. επιδοτήσε-
ων προς τον αγροτικό τομέα και άλλες επι-
χορηγήσεις. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβά-
νονται τα δάνεια από το 2010 στο πλαίσιο 
της τρόικας, ύψους 240 δισ. ευρώ, τα οποία 
η χώρα μας καλείται να επιστρέψει.

Όλοι, πάντως, συμφωνούν πως η Ελλά-
δα άλλαξε εξαιτίας των κοινοτικών κονδυ-
λίων ειδικά μεγάλο τμήμα της περιφέρειας. 
Όλοι, επίσης, συμφωνούν πως εξαιτίας του 
πρόχειρου σχεδιασμού και πολιτικών σκοπι-
μοτήτων σημαντικό τμήμα των πόρων δεν 
πήγε σε επενδύσεις ώστε να αλλάξει το παρα-
γωγικό μοντέλο, αλλά στην κατανάλωση.

Δείγμα του κακού σχεδιασμού είναι πως 
με τα κοινοτικά κονδύλια κατασκευάσαμε μια 
Εγνατία Οδό, αλλά ακόμα προσπαθούμε να 
αναβαθμίσουμε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Δαπανήσαμε δισεκατομμύρια για το σιδηρο-
δρομικό δίκτυο, αλλά σήμερα βρίσκεται σε 
λειτουργία μικρότερο τμήμα του έναντι προ-
ηγούμενων δεκαετιών. Τα μυθικά κοινοτικά 
κονδύλια για τον αγροτικό τομέα οδήγησαν 
στη δημιουργία ισχυρών μεταποιητικών επι-
χειρήσεων στην Κρήτη (από βιομηχανίες πλα-
στικών σωλήνων, μέχρι βιομηχανίες τροφί-

μων), χωρίς να γίνει το ίδιο σε άλλες περιοχές 
της Ελλάδας όπως η Θεσσαλία.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΕΛΙΑ-
ΜΕΠ για την Τράπεζα της Ελλάδος, από το 
1981 μέχρι το 2008 η Ελλάδα είχε λάβει από 
τα κοινοτικά ταμεία περί τα 91 δισ. ευρώ, ενώ 
το ποσό ξεπερνά τα 110 δισ. αν συνυπολο-
γιστεί και το εν εξελίξει ΕΣΠΑ.

Στο συγκεκριμένο ποσό περιλαμβάνο-
νται 29,4 δισ. ευρώ για βασικές υποδομές 
(τα 17,9 δισ. ευρώ διατέθηκαν στον τομέα 
των μεταφορών, δηλαδή για νέους οδικούς 
και σιδηροδρομικούς άξονες κ.λπ.).

Από πίνακα του υπουργείου Οικονομικών 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που περιλαμ-
βάνεται σε ειδική έκδοση της Κομισιόν για τα 
30 χρόνια συμμετοχής της χώρας μας στην 
Ε.Ε., προκύπτει πως μόνο τα έσοδα από τα 
προγράμματα-πλαίσια (από τα Μεσογειακά 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τα γνωστά 
ΜΟΠ, μέχρι και το εν εξελίξει ΕΣΠΑ) ανέρ-
χονται σε περίπου 70,7 δισ. ευρώ. Το ποσό 
διπλασιάζεται αν συνυπολογιστούν οι τερά-
στιες επιδοτήσεις - χρηματοδοτήσεις του 
αγροτικού τομέα ο οποίος μόνο την τελευ-
ταία 15ετία είχε έσοδα περί τα 40 δισ. ευρώ.

Η κακοδιαχείριση των κοινοτικών πόρων, 
σε συνδυασμό με την πολυετή παρουσία της 
τρόικας στη χώρα μας, έχει αυξήσει και το 
ποσοστό των Ελλήνων που πιστεύουν πως 
η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. γίνεται για να 
μας χρυσώσουν το χάπι και πως το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό επιστρέφει στον πλούσιο Βορρά 
μέσω έργων, συμβάσεων προμηθειών κ.λπ.
Ούτως ή άλλως, είναι σχεδόν αδύνατον να 
υπολογιστεί το ακριβές όφελος των ευρω-
παϊκών ομίλων από τα συγχρηματοδοτούμε-
να έργα στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, από 
τα περίπου 25 δισ. ευρώ (μαζί με το ΕΣΠΑ) 
που είχαν διατεθεί για έργα στον τομεά των 
μεταφορών, σημαντικό ποσοστό αφορά έργα 
τα οποία ελέγχουν πλειοψηφικά ή έχουν 
μεγάλο μερίδιο ξένοι όμιλοι (από τη Ζεύξη 
Ρίου - Αντιρρίου μέχρι τους υπό κατασκευή 
οδικούς άξονες).

Όμως, τα κονδύλια για την κατασκευή 
τους πήγαν σχεδόν αποκλειστικά σε Έλλη-
νες εργολάβους. Επιπλέον ακόμα και στα 
έργα που εκτελούν οι εγχώριοι κατασκευ-
αστές σημαντικό μερίδιο δαπανών οδεύ-
ει προς ξένους προμηθευτές εξοπλισμού 
(π.χ. μηχανολογικού για το μετρό ή για τον 
σιδηρόδρομο).

Συνεπώς η εξίσωση είναι πολύ δύσκο-
λη, αλλά είναι εμφανές πως το μεγαλύτερο 
ποσοστό κονδυλίων έμεινε στα χέρια ελλη-
νικών ομίλων. Ούτε τα δεκάδες δισεκατομ-
μύρια μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
επέστρεψαν στον Βορρά.

Αρκετά έμειναν στις τσέπες επιτήδειων, 
ενώ πολύ περισσότερα δαπανήθηκαν άνευ 
σχεδίου με αποτέλεσμα να περιορίζεται η 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. 
Ετσι το 70% των αγροτικών προϊόντων που 
καταναλώνει μια ελληνική οικογένεια σήμερα 
εισάγεται, ενώ πριν από 30 χρόνια η αυτάρ-
κεια της χώρας προσέγγιζε το 90% για την 

ίδια κατηγορία προϊόντων. «Η εύκολη κριτι-
κή επικεντρώνεται στους δήθεν καλομαθη-
μένους αγρότες, ενώ κύριος στόχος πρέπει 
να είναι οι έχοντες την ευθύνη για χάραξη 
πολιτικής», λένε σήμερα οι άνθρωποι που 
ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ 
ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΥΣ  
Η ΕΛΛΑΔΑ

Με όρους «καθαρού δημοσιονομικού 
οφέλους», των συνολικών δηλαδή απολα-
βών του κράτους από τον κοινοτικό προϋπο-
λογισμό μείον τη συνολική συνεισφορά του 
σε αυτόν, η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο όφε-
λος για την περίοδο 2007-10 (την τελευταία 
για την οποία υπάρχουν στοιχεία, σύμφωνα 
με τη μελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ).

Ακολουθούν η Πολωνία, η Ισπανία και η 
Πορτογαλία. Με βάση την ίδια μελέτη, πάντα 
για την περίοδο 2007 – 2010, «σε σχέση με 
το συνολικό ΑΕΠ κάθε κράτους, αν εξαιρε-
θεί το Λουξεμβούργο λόγω της εγκατάστα-
σης εκεί (και στο Βέλγιο) των κοινοτικών 
οργάνων, η χώρα της οποίας οι συνολικές 
εισπράξεις από τις δαπάνες του κοινοτικού 
προϋπολογισμού καλύπτουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό του ΑΕΠ της (σε τρέχουσες τιμές 
και ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης) είναι 
πάλι η Ελλάδα (3,3%), ακολουθούμενη σε 
μεγάλη απόσταση από τις Λιθουανία, Πορ-
τογαλία και Λετονία».

Όσο για τα έσοδα από την Κοινή Αγρο-
τική Πολιτική (ΚΑΠ), εδώ η Ελλάδα βρίσκε-
ται στη δεύτερη θέση γιατί την υποσκέλισε 
η Ιρλανδία. Η τελευταία έλαβε από την ΚΑΠ 
την περίοδο 2007 – 2010 354 ευρώ ανά 
κάτοικο,η Ελλάδα 287 ευρώ ανά κάτοικο και 
η Δανία 210 ευρώ ανά κάτοικο. Στην τρίτη 
θέση (μετά την Πολωνία) βρίσκεται η Ελλά-
δα με βάση τα απόλυτα ποσά που εισέπραξε 
την περίοδο 2007 – 2010 από τα διαρθρω-
τικά ταμεία (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Ταμείο Συνοχής). Η 
Πολωνία εισέπραξε 5,7 δισ. και ακολουθεί 
η Ισπανία με 4,7 δις. ευρώ, ενώ τρίτη είναι 
η χώρα μας με 3,4 δισ.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το δυστύχημα είναι ότι η Ελλάδα είναι 
από τους πλέον ωφελημένους από πλευράς 
εισπράξεων, αλλά και πρωταθλήτρια επι-
στροφών εξαιτίας κακοδιαχείρισης. Από τις 
εκθέσεις της Κομισιόν τα τελευταία 20 χρό-
νιαπροκύπτει πως σχεδόν σε όλα τα μεγάλα 
έργα (φωτεινή εξαίρεση η Ζεύξη Ρίου - Αντιρ-
ρίου) υπήρξαν υπερβάσεις προϋπολογισμού.

Ακόμα και σήμερα είναι αδύνατον να 

υπολογίσουν οι πολίτες το πραγματικό τελι-
κό κόστος ενός έργου επειδή το τελικό φυσι-
κό αντικείμενο είναι σπανίως το ίδιο με αυτό 
που σχεδιάστηκε αρχικά! Εξαιτίας της προχει-
ρότητας των μελετών και της σπουδής των 
αρμοδίων να εντάξουν όπως-όπως μεγάλο 
αριθμό έργων ώστε να σιγουρευτούν πως 
θα πιάσουν τους στόχους απορρόφησης των 
κοινοτικών πόρων.

Οι ερευνητές του ΕΛΙΑΜΕΠ, για παρά-
δειγμα, επικαλούνται έκθεση του 2009 σύμ-
φωνα με την οποία η κατασκευή ενός χιλιο-
μέτρου του οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα 
– Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι) κόστι-
σε όσο επτά χιλιόμετρα οδικού άξονα στην 
Ισπανία ή στην Πορτογαλία! Αρκετοί ειδικοί 
στην Ελλάδα επικαλούνται, όμως, το γεγο-
νός πως η χώρα μας είναι ορεινή και έχει 
άλλες ιδιομορφίες για να δικαιολογήσουν το 
υψηλό κόστος και την κατασπατάληση κοι-
νοτικών και εθνικών πόρων. Το ορεινό έδα-
φος δεν μπορεί, πάντως, να δικαιολογήσει 
το γεγονός πως παρά τη σπατάλη δισεκα-
τομμυρίων ευρώ,η Ελλαδα δε διαθέτει ηλε-
κτροκίνηση ούτε στον βασικό σιδηροδρομικό 
άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Όμως, ούτε σ' αυτές τις ευρωεκλογές 
συζητάμε για το πώς μπορούμε να κερδίσου-
με το στοίχημα της διαφάνειας και της καλύ-
τερης αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων. 

Κάποιοι υποστηρίζουν πως «πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος οργανισμός, 
που θα εξετάζει τη χρήση των χρημάτων της 
Ε.Ε. και την αποτελεσματικότητά τους, πέρα 
από τους γραφειοκρατικούς ισοσκελισμούς». 

Να διερευνά δηλαδή τον πραγματικό 
αναπτυξιακό τους αντίκτυπο και όχι μόνο την 
απορρόφηση και τα άλλα λογιστικά μαγει-
ρέματα στα οποία επιδίδονται οι υπηρεσίες 
του υπουργείου Ανάπτυξης. 

Επιπλέον, αρκετοί εκτιμούν πως πρέ-
πει να δημιουργηθεί μηχανισμός απευθείας 
προσφυγής πολιτών σε ανεξάρτητη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης στην περίπτωση που 
εντοπίζουν εστίες κακοδιαχείρισης.

Τόσο τα πολιτικά κόμματα, όσο και οι υπο-
ψήφιοι, όμως, έχουν αφήσει για τις επόμενες 
ευρωεκλογές τη συζήτηση για το μοντέλο 
αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων και την 
αδιαφάνεια της γραφειοκρατίας των Βρυ-
ξελλών που σπρώχνει τους πολίτες μακριά 
από την Ε.Ε.

ΠΩΣ «ΦΑΓΩΘΗΚΑΝ» 200 ΔΙΣ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ
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Εκατομμύρια ευρώ κοστίζει η κατασκευή δια-
δικτυακών πυλών δημόσιου τομέα, τη στιγμή 
που η κυβέρνηση περικόπτει μισθούς,συντάξεις 
και περιορίζει τις δημόσιες δαπάνες στην παι-
δεία, στην υγεία και στην κοινωνική πολιτική. 

 Τα νούμερα που συνοδεύουν διάφορες ιστοσε-
λίδες δημόσιων οργανισμών, υπουργείων και δήμων 
ανακηρύσσουν χρυσούς τους ιστότοπους και προκα-
λούν το κοινό αίσθημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί ο ιστότοπος του ΕΣΠΑ, ο οποίος κόστισε 
929.152,77 ευρώ. Ακριβότερα φαίνεται ότι «στοίχι-
σε» στο κράτος η ιστοσελίδα Δασών και Διαχείρισης 
Υδάτινων Πόρων με κόστος 1.679.600 ευρώ, αυτή 
της Πυροσβεστικής με 1.352.792 ευρώ και αυτή της 
Βουλής με το δαπανημένο ποσό να ανέρχεται στα 
1.011.318 ευρώ. 

 Στο βωμό του «λεφτά υπάρχουν» και των περί-
εργων συνδιαλλαγών μεταξύ δημόσιων φορέων και 
εταιρειών διαφόρων «ημέτερων», ιστοσελίδες-φαντά-
σματα εμφανίζονται να κοστίζουν χρυσάφι. Πιο τρα-
νταχτό παράδειγμα εκείνο της ιστοσελίδας του ΙΚΑ, 
το www.ika.gr, που κόστισε το αστρονομικό ποσό 
των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ! Μια απλή περιήγηση 
του επισκέπτη στην εν λόγω ιστοσελίδα πείθει και 
τον πλέον δύσπιστο ότι ο ιστότοπος δεν μπορεί να 
κοστίζει περισσότερα από 10.000 ευρώ. 

Και αυτά τραβηγμένα… Η χρηματοδότηση, βέβαια, 
εμφανίζεται να έχει βαρύνει κατά 80% την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και 20% τους Εθνικούς Πόρους. Έχει και 
αυτό τη σημασία του.

Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

Εκτός από το σάιτ του ΙΚΑ, «χρυσάφι» έχει δαπα-
νηθεί για δεκάδες ακόμα ιστοσελίδες δημόσιων φορέ-
ων. Για τα σάιτ του Εφετείου Αθηνών και Θεσσαλο-
νίκης έχουν δοθεί 1.406.363 ευρώ, για εκείνο του 
υπουργείου Εξωτερικών 1.291.150 ευρώ, της Βου-
λής 1.120.000 ευρώ και του ΝΑΤ 900.000 ευρώ. Η 
λίστα με το συνολικό κόστος κατασκευής ιστοσελί-
δων για τις ανάγκες υπουργείων και των φορέων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν είναι μόνο προκλητική 
στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς που διανύουμε 
αλλά προκαλεί και άλλα ερωτήματα αν αναλογιστού-
με ότι σε αρκετές περιπτώσεις,  το κόστος κατασκευ-
ής των σελίδων αποφασίζεται και εγκρίνεται από τις 
διοικήσεις των ίδιων των φορέων.

Είναι περιττό να αναφέρουμε ότι η κατασκευή 
των εν λόγω ιστοτόπων δεν δικαιολογεί επουδενί 
την αξία τους. 

Εκτός και αν τα προγραμμάτισε η ίδια η Google και 
εμείς –οι κοινοί θνητοί- δεν μπορούμε να αντιληφθού-
με το πραγματικό τους κόστος. Ωστόσο η κατασκευή 
τους είναι απλή και εξτρά παροχές στους χρήστες δεν 
προσφέρουν. Περισσότερο με απλά blog μοιάζουν.

Εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός ότι ακόμα 
και οι ιστότοποι που φαινομενικά κόστισαν «ψίχουλα» 
είναι σαφώς πιο ακριβά από αντίστοιχα του εξωτε-
ρικού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των site 
των ΕΛΤΑ που κόστισε 59.000 ευρώ. Το αντίστοιχο 
site των ταχυδρομείων της Αγγλίας, των καλύτερων 

ταχυδρομείων του κόσμου δηλαδή, κόστισε 12.000 
λίρες. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας…  

Αφορμή για να υπερτιμολογηθούν οι ιστότοποι στά-
θηκε το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρη-
μάτων προήλθε από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
Δηλαδή τα «λεφτά δεν ήταν εξολοκλήρου δικά μας, 
αλλά εν μέρει δικά μας». Σημειώνουμε ότι κατά μέσο 
όρο το κόστος της κάθε μιας σελίδας των επιμελητηρί-
ων κυμαίνεται από 200.000 ευρώ έως 350.000 ευρώ.   

Διαβάστε και φρίξτε:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας, ανασχεδι-
άστηκε κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
στην εταιρεία «SDC Α.Ε». Κόστος 9.987 ευρώ!

Άρειος Πάγος: η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με 
απ’ ευθείας ανάθεση στην «OTEnet Α.Ε». Κόστος: 
4.130. ευρώ.

Το portal του Συμβουλίου της Επικρατείας, δημιουρ-
γήθηκε μέσω του προγράμματος «Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας». Ανατέθηκε με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό 
στην εταιρεία UNISYSTEMS. Το επιμέρους σε σχέση 
με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, κόστος 
κατασκευής, ανήλθε στο ποσό των 60.000 ευρώ!

Η ιστοσελίδα των δικαστηρίων των Διοικητικών 
Εφετείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης ανατέθηκε με διε-
θνή ανοικτό διαγωνισμό στην εταιρεία UNISYSTEMS 
έναντι 1.406.363 ευρώ!!!!!!!!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού, οι 

περισσότερες ιστοσελίδες είναι εσωτερικής ανάπτυ-
ξης, δηλαδή κατασκευάσθηκαν από προσωπικό του 
Υπουργείου.

Συγκεκριμένα:

ΥΠΕΘΑ
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ιστοσελίδας του 

ΥΠΕΘΑ κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία νέας ιστο-
σελίδας από προσωπικό της ΔΙΣΤΥ/ΤΠΕΝΤ, η οποία 
βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mod.mil.
gr. Για την ανωτέρω ιστοσελίδα η οποία αναρτήθηκε 
τον Οκτώβριο του 2010, δεν δαπανήθηκαν χρήματα.

ΓΕΕΘΑ
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με πάροχο την εται-

ρεία Forthnet με κόστος 8.000 ευρώ για την σχεδία-
ση, κατασκευή, υποστήριξη δοκιμών και λειτουργία.

ΓΕΣ
Η ιστοσελίδα www.army.gr κατασκευάστηκε με 

κόστος 14.000 ευρώ από την εταιρεία «ATCOM» η 
οποία κατόπιν διερεύνησης της αγοράς, προσέφερε 
την καλύτερη τιμή. Μέχρι σήμερα συντηρείται και ανα-
πτύσσεται από εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό 
χωρίς επιπλέον κόστος.

Επίσης μέσω του ιστοτόπου του ΓΕΣ, για λόγους 
ασφάλειας και οικονομίας, προβάλλονται 35 ιστο-
σελίδες, διευθύνσεις του ΓΕΣ, κατασκευασμένες και 
συντηρούμενες χωρίς κόστος, από στρατιωτικά στε-
λέχη. Επίσης φιλοξενούνται ιστότοποι 18 στρατιω-
τικών φορέων, οι οποίοι αναπτύχθηκαν από στρατι-

ωτικό προσωπικό και των οποίων η ενημέρωση και 
συντήρηση γίνεται χωρίς κόστος.

ΓΕΝ
Δεν υπήρξε κόστος για την κατασκευή της επίση-

μης ιστοσελίδας του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία έχει 
δημιουργηθεί με την συνδρομή του έμπειρου μόνιμου 
προσωπικού και πλέον εξειδικευμένου στρατευμένης 
θητείας. Είναι αναρτημένη από το 1998 και δεν υφί-
σταται κόστος για τη λειτουργία, συντήρηση και ενη-
μέρωσή της καθώς πραγματοποιείται με τη συνδρομή 
του μόνιμου και στρατευμένου προσωπικού.

ΓΕΑ 
Ο διαδικτυακός τόπος της Π.Α www.haf.gr δημι-

ουργήθηκε και συντηρείται από προσωπικό της Π.Α 
τον Νοέμβριο του 1998 και ουδέποτε έχει ανατεθεί 
η κατασκευή ιστοσελίδων σε τρίτο φορέα.

ΙΑΑ
Η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύ-

σεων δημιουργήθηκε με κόστος 2.258,50 ευρώ. Η 
ιστοσελίδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω προ-
βλήματος στην εταιρεία που είχε αναλάβει τη δια-
χείρισή της και καταβάλλονται προσπάθειες για την 
αποκατάσταση του προβλήματος.

ΕΑΣ 
Η κατασκευή της ιστοσελίδας της εταιρείας Ελλη-

νικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ στοίχισε 6.900 ευρώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
 Η ιστοσελίδα dis.army.gr κατασκευάσθηκε από την 

εταιρεία ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ μέσω δύο Δημόσιων Διαγω-
νισμών του Γ΄ Κ.Π.Σ. Έγινε ψηφιοποίηση του ιστορι-
κού αρχείου με κόστος 269.221.5 ευρώ και μετάφρα-
ση ιστορικών κειμένων με κόστος 235.679.5 ευρώ.

ΛΑΕΔ
Η ιστοσελίδα www.laed.gr κατασκευάσθηκε το 

2009 μέσω απ’ ευθείας ανάθεσης από την εταιρεία 
Aivaz pc με κόστος 4.851 ευρώ.

ΓΥΣ
Η ιστοσελίδα http://web.gys.gr κατασκευάστηκε 

από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ μέσω του Γ΄ Κ.Π.Σ και της «Κοι-
νωνίας της Πληροφορίας» μέσω διεθνούς διαγωνι-
σμού που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα των ευρω-
παϊκών κοινοτήτων. Υπήρξε χρηματοδότηση κατά 75% 
από την Ε.Ε και κατά 25% από το πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων με κόστος 1.620.437,28 ευρώ!!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Η ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.yptp.gr) στοίχiσε 

συνολικά 22.000,00 ευρώ (11.000,00 ευρώ για την 
ελληνική έκδοση και 11.000,00 ευρώ για την αγγλική).

Πέραν αυτών, οι ιστοσελίδες των εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο φορέων κ.λπ., στοίχισαν, κάθε μια 
αναλυτικά:

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (www.police.gr 
και www.astynomia.gr) 23.000,00 ευρώ.

Oι εργασίες κατασκευής των ιστοσελίδων του 
Υπουργείου και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομί-
ας, ανατέθηκαν στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», η οποία έδωσε την πλέον συμφέρουσα 

ΧΟΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ



οικονομία ΦΑΚΕΛΟΣ / ΣΑΠΙΟ ΚΡΑΤΟΣ | Οκτώβριος 2015  11

οικονομική προσφορά, μετά από έρευνα αγοράς και 
τη λήψη προσφορών από τρεις συνολικά εταιρείες.

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservise.
gr ).

Ειδικότερα, η ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού 
Σώματος, αποτέλεσε μέρος του συγχρηματοδοτούμε-
νου έργου με τίτλο «Σχεδίαση και Κατασκευή Πύλης 
Πυροσβεστικού Σώματος και Εφαρμογές Αυτού», 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία 
της Πληροφορίας».

Συγκεκριμένα, αυτή καθ’ αυτή η ιστοσελίδα με το 
λογισμικό ενημέρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος 
κόστισε 88.655,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το όλο έργο υλο-
ποιήθηκε από την κοινοπραξία «Quality & Reliability 
ΑΒΕΕ- PC SYSTEMS ΑΕ».

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, 27.187,43 ευρώ. 
Η κατασκευή της ιστοσελίδας ανατέθηκε στην εταιρεία 
«ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.» ύστερα από τη διενέργεια κλειστού 
διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Οι ιστοσελίδες της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της 
Ελληνικής Αστυνομίας(www.passport.gov.gr και 
www.diavatiria.gr ), καθώς και του Κέντρου Μελετών 
Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) (www.kemea.gr) κατασκευά-
στηκαν και συντηρούνται εκ των ενόντων, με μηδε-
νικό κόστος για το ελληνικό δημόσιο. Για την πρώτη 
εκ των δύο δαπανήθηκαν εφάπαξ 935,00 ευρώ για 
εργασίες αναβάθμισης τμήματός της.

Για την κατασκευή της ιστοσελίδας της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), η Διαδι-
κτυακή Πύλη παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας της 
ως άνω επίσημης ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Π., αλλά και 
ως κεντρικό σημείο ολοκληρωμένης και ταυτόχρονα 
παραμετροποιημένης πρόσβασης στα δεδομένα και 
τις λειτουργίες που σχετίζονται με τις δραστηριότη-
τές της. Η ανωτέρω λειτουργική ενότητα, είχε συνο-
λικό προϋπολογισμό 359.380,00 ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α.).

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Π. 
εντάχθηκε στο έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Πολιτικής Προστασίας», το οποίο υλοποιή-
θηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κ.τ.Π.» του Γ’ Κ.Π.Σ. Το εν 
λόγω έργο προκηρύχθηκε με απόφαση της Κ.τ.Π. Ε.Α. 
για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής 
απόψεως, προσφορά για την επιλογή αναδόχου και 
κατακυρώθηκε στην Ένωση Εταιρειών Space Hellas 
Α.Ε. – Q & R Α.Ε. – INTRACOM ΙΤ Services Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών 

διαθέτει τις ακόλουθες ιστοσελίδες:
www.mfa.gr ή www.ypex.gov.gr, επίσημη ιστοσε-

λίδα του ΥΠΕΞ.
Η μελέτη και η κατασκευή της αναπτύχθηκε από 

ομάδα στελεχών του ΥΠΕΞ. Για την προμήθεια, παρα-
μετροποίηση και τεχνική υποστήριξη των servers 
καθώς επίσης και για τις άδειες χρήσης υποσυστη-
μάτων λογισμικού καταβλήθηκαν:

α) το ποσό των 15.000 ευρώ, στην εταιρεία Allweb 
Solutions -Συστήματα Ασφαλείας Α.Ε., με απευθείας 
ανάθεση, για υπηρεσίες αναβάθμισης του διαδικτυ-
ακού κόμβου,

β) το ποσό των 8.793,04 ευρώ στην εταιρεία 
Hewlett Packard Hellas ΕΠΕ, με απευθείας ανάθε-
ση, για προμήθεια server και την αναβάθμιση ιστο-
σελίδας mfa.gr γ) το ποσό των 5.144,35 ευρώ, στην 
εταιρεία Hewlett Packard Hellas ΕΠΕ, με απευθεί-
ας ανάθεση, για προμήθεια και τοποθέτηση rack για 
τοποθέτηση εξυπηρετητή,

δ) το ποσό των 14.696,35 ευρώ στην εταιρεία 
Info Quest Α.Ε.Β.Ε., με απευθείας ανάθεση, για την 

προμήθεια λογισμικού servers,
ε) το ποσό των 11.067,00 ευρώ στην εταιρεία Info 

Quest, για προμήθεια εξαρτημάτων αναγκαίων για 
την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της ιστοσελίδας 
και στ) το ποσό των 43.512,35 ευρώ στην εταιρεία 
COSMOS BUSINESS Α.Ε.Β.Ε,, κατόπιν διενέργειας 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αναβάθ-
μιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος 
της κεντρικής διαδικτυακής πύλης του

ΥΠΕΞ
• Η νέα κεντρική σελίδα του ΥΠΕΞ που πρόκει-

ται σύντομα να τεθεί σε λειτουργία έχει σχεδιαστεί 
από την ομάδα ανάπτυξης ιστοσελίδων της αρμόδι-
ας Διεύθυνσης του Υπουργείου , με μηδενικό κόστος

• www.agora.mfa.gr, που αφορά στις Διεθνείς 
Οικονομικές Σχέσεις και Αναπτυξιακή Συνεργασία.

• www.hellenicaid.mfa.gr που αφορά στην Υπηρε-
σία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Το κόστος 
των ανωτέρω ιστοσελίδων, της προμήθειας του σχε-
τικού εξοπλισμού, καθώς και των υπηρεσιών εκπαί-
δευσης, ανήλθε στο ποσό των 423.604,58 ευρώ.

Η υλοποίηση του έργου εντασσόταν στη «Δημι-
ουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
τος διαχείρισης της πληροφορίας στο ΥΠΕΞ, με στόχο 
την εξυπηρέτηση του πολίτη (Γ’ Κ. Π. Σ.)». Το εν λόγω 
έργο κατόπιν προκηρύξεως διεθνούς δημόσιου ανοι-
κτού διαγωνισμού κατακυρώθηκε στην Ένωση Εται-
ρειών PANSYSTEMS Α. Ε. – GLOBO TECHNOLOGIES.

• www.aidfunding.mfa.gr, που αφορά στην Ειδι-
κή Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων 
– Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων.

Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας καταβλήθηκαν:
α) το ποσό των 1.706,40 ευρώ, με απευθείας 

ανάθεση, στην εταιρεία «DNHOST- ΟΥΜΠΑΒΙΣΙΟΥΣ-
ΦΑΡΑΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.», για τη φιλοξενία βάσης 
δεδομένων της ιστοσελίδας,

β) το ποσό των 14.100 ευρώ, με απευθείας ανά-
θεση στον «Άγγελο Φιλίππου», για το σχεδιασμό περι-
βάλλοντος διεπαφής χρηστών και διαχειριστών της 
διαδικτυακής πύλης,

γ) το ποσό των 7,500 ευρώ, με απευθείας ανάθε-
ση στην εταιρεία COMITECH Α. Ε., για το σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη των διαδικτυακών πυλών και δ) το 
ποσό των 14.900 ευρώ, με απευθείας ανάθεση, στον 
«Γεώργιο Σιόλα – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχα-
νικό Η/Υ», για «Ενσωμάτωση στη βάση δεδομένων 
της Ειδικής Γραμματείας α) συλλογής πληροφοριών 
προκηρύξεων από τη νέα ιστοσελίδα της EUROPAID, 
β) προσθήκη στο σύστημα αυτόματης επεξεργασίας 
χαρακτήρων, γ) προσθήκη ελέγχου για τη μη διαγρα-
φή των υπαρχόντων στοιχείων σε περίπτωση αποτυ-
χίας του scrape.

• www.eysxep.mfa.gr , που αφορά στην Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδό-
τησης και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ). Η 
ανάπτυξη και ολοκλήρωση της ιστοσελίδας, πραγμα-
τοποιήθηκε από συνεργάτη της Ειδικής Γραμματείας 
Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων, χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση για το ελληνικό δημόσιο.

Πέρα των ανωτέρω ιστοσελίδων που απευθύ-
νονται στο κοινό, λειτουργούν και ορισμένες άλλες 
περιορισμένης πρόσβασης για την εξυπηρέτηση των 
εργασιών των υπαλλήλων του ΥΠΕΞ, οι οποίες δημι-
ουργήθηκαν από την ομάδα ανάπτυξης ιστοσελίδων 
και του Τμήματος internet της αρμόδιας ΣΤ2 Διεύ-
θυνσης, με μηδενικό κόστος.

Επίσης η Επιχειρησιακή Πύλη e-ΥΠ.ΕΞ. (Πύλη Προ-
ξενείων), που εντασσόταν στο έργο «Παροχή υπηρεσι-
ών για τα έργα α) Υπηρεσίες Προξενείων και Κεντρι-
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και

β) Ειδική Εκπαίδευση Υπαλλήλων Κεντρικής Υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών», στο πλαίσιο 
της «Δημιουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος διαχείρισης της πληροφορίας στο ΥΠΕΞ, 
με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη (Γ’ Κ.Π.Σ.)» η 
παραγωγική λειτουργία, της οποίας, όπως ενημέρω-
σε η ΣΤ2 Δ/νση, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Για το εν λόγω έργο είχε προκηρυχθεί ανοιχτός 
διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος ανατέθηκε στις στην 
Ένωση εταιρειών «Siemens Α.Ε. Ηλεκτροτεχνικών 
Έργων» και «Quallity & Reliability Α.Ε. Εφαρμογές 
υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε.», έναντι του ποσού των 
1.291.150, 00 ευρώ!

Όσον αφορά τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο 
Εξωτερικών Φορείς, η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμ-
ματείας Αποδήμου Ελληνισμού κόστισε 118.739,27 
ευρώ, η ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ευρω-
παϊκών Μελετών κόστισε 14.280 ευρώ, και τέλος, 
η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μετα-
βυζαντινών Σπουδών Βενετίας, κόστισε 483 ευρώ!..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Στον τομέα Υποδομών και συγκεκριμένα την Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Έργων υπάγονται 15 Υπηρεσί-
ες με αντίστοιχες ιστοσελίδες: ΓΓΔΕ (20.000 ευρώ), 
ΕΥΔΑΠ Παγίων (22.000), ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε (19.955 
πλέον ΦΠΑ), ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (6.783), ΘΕΜΙΣ Α.Ε (3.780 
πλέον ΦΠΑ), ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (18.950), ΙΟΚ (1.500), 
ΙΤΣΑΚ Α.Ε (6.500), ΕΥΔΑΠ ΑΕ (19.670), ΔΕΠΑΝΟΜ 
Α.Ε (10.700), ΕΥΑΘ Α.Ε (9.050 πλέον ΦΠΑ), ΟΣΚ( 
5.000 πλέον ΦΠΑ), ΕΥΑΘ Παγίων(1.000 πλέον ΦΠΑ), 
ΤΕΟ Α.Ε (12.000 πλέον ΦΠΑ)

Ειδικότερα δαπανήθηκαν τα ακόλουθα ποσά για 
τις ιστοσελίδες Υπηρεσιών και Φορέων:

Υ.Π.Α: στοίχισε 11.600 ευρώ.
ΗΛΠΑΠ: κόστισε 42.070 ευρώ.
ΗΣΑΠ Α.Ε: δαπανήθηκαν 22.700 ευρώ για σχε-

διασμό και ανάπτυξη της ιστοσελίδας και επανασχε-
διασμό του διαδικτυακού τόπου.

ΟΑΣΘ: Το κόστος κατασκευής της ήταν 70.000 
και έγινε μέσω επιδοτούμενου προγράμματος, κατά 
75% από την Ε.Ε. και κατά 25% από το Υπουργείο.

ΤΡΑΜ Α.Ε: Η εταιρεία LEO BURNETT αμείφθη-
κε με 40. 930 ευρώ συν ΦΠΑ για την κατασκευή του 
ιστοτόπου της ΤΡΑΜ Α.Ε

ΕΛ.ΤΑ: Η ιστοσελίδα των Ελληνικών Ταχυδρο-
μείων κόστισε 59.000 ευρώ.

ΑΜΕΛ: Η κατασκευή της ιστοσελίδας έγινε μέσω 
δημόσιου διαγωνισμού και δαπανήθηκαν 58.500 ευρώ.

ΓΑΙΟΣΕ: Για την ιστοσελίδα της ΓΑΙΟΣΕ πληρώ-
θηκαν 16.950 ευρώ.

ΟΣΕ: Η νέα ιστοσελίδα του ΟΣΕ κατασκευάσθη-
κε κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και 
κόστισε 2.457 ευρώ.

ΣΑΣΘ: Η σελίδα του Συμβουλίου Αστικών Συγκοι-
νωνιών Θεσσαλονίκης, κόστισε 2.618 ευρώ.

ΕΡΓΟΣΕ: Το κόστος για το site της ΕΡΓΟΣΕ ήταν 
22.500 ευρώ.

Στον Τομέα Μεταφορών και Δικτύων:
Η σημερινή ιστοσελίδα του Υπ. Υποδομών Μετα-

φορών και Δικτύων (Υπ.Υ.Με.Δι), η οποία προέκυ-
ψε από αναβάθμιση της τότε ιστοσελίδας του πρώ-
ην Υ.Μ.Ε. είχε ανατεθεί στην εταιρεία Steficom A.E 
Α.Ε. μετά από πρόχειρο διαγωνισμό τμήματος 29.000 
+ΦΠΑ18%. Εκτός από το ετήσιο κόστος των υπηρε-
σιών φιλοξενίας της ιστοσελίδας που παρέχει η ΟΤΕ-
ΝΕΤ Α.Ε. στο Υπ.Υ.Με.Δι, και το οποίο ανέρχεται σε 
περίπου 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23%, το Υπουργείο δεν καταβάλει άλλη δαπάνη για 
την ιστοσελίδα του.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Η τελευταία ιστοσελίδα του Υπουργείου κατασκευ-
άστηκε από συνεργάτες του γραφείου του Υπουργού, 
χωρίς κόστος. Την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρη-
ση ανέλαβε η Διεύθυνση Πληροφορικής επίσης χωρίς 
κόστος.

Το ίδιο συνέβη και στον Τομέα Οικονομίας. 
Η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 

ανατέθηκε κατόπιν προσφορών στην εταιρεία All Web 
Solutions με συνολικό κόστος 4.674 ευρώ.

Η κεντρική ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ δημιουργή-
θηκε και συντηρείται με ίδια μέσα, ενώ το portal για 
το Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ/ΕΟΜΜΕΧ κόστισε 
83.992 ευρώ!

Το site του ΤΕΜΠΜΕ ανατέθηκε σε εξωτερικό συνερ-
γάτη(κ. Χρυσοβαλάντη Σπυράκη) με κόστος 4.000 ευρώ.

Η σελίδα του ΕΛΟΤ, ανατέθηκε διαδοχικά σε δύο 
εταιρείες(Info Quest και Unisystems), κατόπιν διε-
θνούς ανοικτού διαγωνισμού με συνολικό κόστος 
132.654 ευρώ!

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, η κατα-
σκευή της ιστοσελίδας ήταν υπόθεση δύο φοιτητών 
χωρίς κανένα κόστος ή αμοιβή.

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, απάντησε ότι η κατα-
σκευή της ιστοσελίδας έγινε στο πλαίσιο του έργου 
«Διαδικτυακή πύλη ΕΕΧ» αλλά δεν δόθηκε καμία πλη-
ροφορία για το κόστος…

Χωρίς κόστος, κατά το Υπουργείο, δημιουργήθηκαν 
και οι ιστοσελίδες των Παρατηρητηρίων Τιμών Υγρών 
Καυσίμων και Διδάκτρων, ενώ σύμφωνα με την απά-
ντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, το κόστος 
για την κεντρική ιστοσελίδα της δεν…προκύπτει από 
τη σύμβαση με την εταιρεία ALTEC Α.Ε…

To site του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, 
δημιουργήθηκε το 2001 με κόστος 400.000 δραχ-
μές ενώ το κόστος για την αναβάθμισή της σε portal, 
εκτινάχθηκε σε 161.972 ευρώ(!) μέσω του προγράμ-
ματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» με ανάδοχο την 
Singular Logic Α.Ε κατόπιν διεθνούς ανοικτού διαγω-
νισμού. Αντιθέτως, η ιστοσελίδα της Κεντρικής Αγοράς 
Θεσσαλονίκης, κόστισε… 2.450 ευρώ!!

Στον Συνήγορο του Καταναλωτή, έφτιαξαν μόνοι 
τους το site! Χωρίς κόστος, από ειδικό επιστημονικό 
προσωπικό γίνεται και η συντήρηση της ιστοσελίδας.

Περίπου 15.000 ευρώ κόστισε η ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αρχική της μορφή το 
2002 ενώ ο ανασχεδιασμός της ήταν φθηνότερος το 
2007 και κόστισε 8.525 ευρώ…

Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, 
πλήρωσε 3.987 ευρώ για την ιστοσελίδα του, ενώ για 
εκείνη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, 
δαπανήθηκαν 12.000 ευρώ με απ’ ευθείας ανάθεση.

Η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα(ΕΠΑΝ ΙΙ) 
κατασκευάστηκε έναντι 25.000 ευρώ από την εταιρεία 
ISTOMEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, η οποία επελέ-
γη μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ενώ το site 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κόστισε 
1.190 ευρώ και κατασκευάσθηκε από την POWERSOFT 
INTEGRATED SOLUTIONS ΕΠΕ.

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής

Για την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ μπορεί ο σχεδια-
σμός και η ανάπτυξη της να κόστισε 7.350 ευρώ αλλά 
το συνολικό κόστος ανήλθε στις 450.142 ευρώ. Υλο-
ποιήθηκε την 1.12.09 από την κοινοπραξία εταιρειών 
«GLOBO S.A – ALGOSYSTEMS Α.Ε.». Η ιστοσελίδα 
κόστισε 7.350 ευρώ και αποτελούσε μέρος μεγαλύ-
τερου έργου, το οποίο κάλυψε ευρύτερες ανάγκες του 

Υπουργείου σε εξοπλισμό και λογισμικό συνολικής αξί-
ας 450.142 ευρώ.

Αναλυτικά τα κόστη του έργου έχουν ως εξής:
1) σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας 7.350 ευρώ,
2) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 174.200 

ευρώ,
3) προμήθεια τυποποιημένου λογισμικού 101.956 

ευρώ,
4) ανάπτυξη και παραμετροποίηση διαδικτυακών 

εφαρμογών 33.565 ευρώ,  
 5) εκπαίδευση-εγκατάσταση –δοκιμαστική παρα-

γωγική λειτουργία 61.200 ευρώ και μαζί με το Φ.Π.Α. 
φτάνουμε στο συνολικό ποσό των 450.142,49 ευρώ.

Δείτε την απάντηση του ΥΠΕΚΑ 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Με αφορμή τις Ευρωεκλογές του 2009 το Υπουρ-
γείο ανέθεσε στην εταιρεία «GREEK GEEKS» αντί του 
ποσού των 194.900 ευρώ την αναβάθμιση και επέ-
κταση του ιστοχώρου του στο διαδίκτυο. Μάλιστα 
καλά διαβάσατε για αναβάθμιση και επέκταση δόθη-
καν  194.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απάντηση του 
Υπουργείου αυτή η επέκταση έγινε για τη συμμετοχή 
των Ελλήνων του εξωτερικού.

 
 
Όμως υπάρχουν και οργανισμοί που υπάγονται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και έχουν κατασκευάσει site. Για να 
δούμε τα ποσά που δαπανήθηκαν σύμφωνα με τις επί-
σημες ανακοινώσεις του Υπουργείου. Η Γενική Γραμμα-
τεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης για τον διαδικτυακό της τόπο έχει προχωρήσει 
σε εκτέλεση τριών έργων. Το πρώτο έχει ως τίτλο «Λει-
τουργική και αισθητική αναβάθμιση της ιστοσελίδας της 
Γ.Γ.Δ.Δ.» με ανάδοχο εταιρεία την «EXODUS Α.Ε. Πλη-
ροφορικής» και με κόστος 44.000 ευρώ. Το δεύτερο 
έργο της Γραμματείας έγινε στις 23.10.2006 και είχε 
τίτλο «Ανασχεδιασμός και επικαιροποίηση περιεχομέ-
νου του διαδικτυακού τόπου της Γ.Γ.Δ.Δ.» με ανάδοχο 

εταιρεία την «ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.» με το κόστος να ανέρ-
χεται στις 16.868 ευρώ. Το τρίτο και τελευταίο έργο 
είχε τίτλο «Δημιουργία ειδικής σελίδας για πρόσβαση 
Α.Μ.Ε.Α.» το οποίο ανέλαβε ξανά η εταιρεία «EXODUS 
Α.Ε. Πληροφορικής» και είχε κόστος 40.311 ευρώ.

Όμως οι οργανισμοί και υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών δεν τελειώνουν εδώ… Η Γενική Γραμμα-
τεία Ισότητας των Φύλων κατασκεύασε την ιστοσελί-
δα της στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος (Ε.Π), με αρχικό προϋπολογισμό 45.000 ευρώ 
και έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό κατακυρώθηκε 
στην εταιρεία «ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.» στις 39.508 ευρώ. 
Ενώ η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινω-
νίας – Γενικής Ενημέρωσης δημιουργήθηκε το 2006 
και κόστισε 32.670 ευρώ. Και αν νομίζετε ότι τελειώ-
σαμε κάνετε λάθος…

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-
οίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) δημιούργησε την ιστοσελίδα της 
το 2006. Η εταιρεία που ανέλαβε το έργο ήταν η «BEE 
GROUP Α.Ε. – Δικτυακές Υπηρεσίες – Σύμβουλοι Επιχει-
ρήσεων» και η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 38.080 
ευρώ. Η ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ήταν 
πιο ακριβή. Στις 30-11-2009 δημιουργήθηκε με ανοι-
χτό μειοδοτικό διαγωνισμό και κατασκευάσθηκε από 
την εταιρεία «ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.». Όσο για το 
κόστος του site, στοίχισε 89.000 ευρώ.

Σίγουρα για την δημιουργία όλων των παραπάνω 
site θα ισχύει η φράση «Λεφτά υπάρχουν». Με μια 
απλή πρόσθεση άπαντες μπορούν να αντιληφθούν το 
μέγεθος της σπατάλης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: μπάτε σκύλοι αλέστε και…ξοδέψτε!
Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδό-

πης, η ιστοσελίδα κατασκευάσθηκε από την Singular 
Logic με κόστος 7.923 ευρώ, ενώ…αξιομνημόνευτη 
είναι η περίπτωση του Επιμελητηρίου Πέλλας:

Η ίδια εταιρεία μαζί με την Knowledge Broadband 
Service S.A, αμείφθηκαν με 334,628,11 ευρώ για την 
κατασκευή της ιστοσελίδας!

Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι 
έχει συμβεί με τις ιστοσελίδες 33 επιμελητηρίων. Όλα, 
ως εκ θαύματος, κατασκευάστηκαν από μια και μόνο 
εταιρεία: Την Knowledge Broandband Services 
που εδρεύει στην Πάτρα

Ρεθύμνης: 4.661, ευρώ και 1.200 και 2.975 ευρώ 
για αντίστοιχες αναβαθμίσεις.

Φθιώτιδος: Οι εταιρείες Singular Logic και 
knowledge Broadband Service ανέλαβαν τη δουλειά 
και σε αυτό το επιμελητήριο, ύστερα από δημόσιο, διε-
θνή διαγωνισμό. Κόστος: 339.745 ευρώ!

Αιτωλοακαρνανίας: Θέμα της Singular και αυτή 
η ιστοσελίδα, με αμοιβή 351.466 ευρώ…

Έβρου: Κόστος μόλις…9.500 ευρώ…
Φωκίδος: Το δίδυμο Singular και Knowledge και 

πάλι: Επιλέχθηκαν και πάλι από δημόσιο διαγωνισμό 
με κόστος 270.000 για την κατασκευή του site.

Οι δύο εταιρείες όμως, κηρύχθηκαν έκπτωτες επει-
δή δεν είχαν ολοκληρώσει το έργο μέχρι τη λήξη της 
συμβατικής προθεσμίας και το Δ.Σ. ανέθεσε σε άλλη 
εταιρεία την κατασκευή της ιστοσελίδα με κόστος 8.187 
ευρώ! Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση του Ά Αντι-
προέδρου του Επιμελητηρίου Φωκίδας Στέλιου Σχοι-
νά, στο ενημερωτικό έγγραφό του προς το Υπουργείο 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

«Η λύση της σύμβασης με την ανάδοχο ένωση εται-
ρειών και η προσπάθεια που καταβάλλαμε για την εξεύ-
ρεση νέου κατασκευαστή, έγινε αφορμή να μάθουμε την 
αγορά κατασκευής των διαδικτυακών πυλών. Προβλη-
ματιστήκαμε εντονότατα για το πώς είναι δυνατόν να 
μην υπάρχει απολύτως καμία ενημέρωση για το αντι-
κειμενικό κόστος των έργων αυτών, ειδικά την περίο-
δο οικονομικής κρίσης που περνάμε!»…
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Σάμου: Καμία απάντηση για το κόστος…
Κυκλάδων: Δόθηκαν 241.264 ευρώ και ανατέ-

θηκε μέσω διεθνή διαγωνισμού στην LOGICDIS S.A
Καρδίτσας: Η μόνη απάντηση που δόθηκε, ήταν 

ότι συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»…

Αργολίδος: Φθηνά τη γλίτωσε: 1.500 ευρώ με 
ανάθεση έργου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-Π.
ΡΑΠΤΗΣ Ο.Ε!

Χίου: Και πάλι η ισχύς εν τη ενώσει για τις εται-
ρείες Singular Logic και Knowledge Broadband SA. 
Συμπτωματικά επελέγησαν και από το Επιμελητή-
ριο Χίου μέσω δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγω-
νισμού για την κατασκευή της ιστοσελίδας, μέσω του 
προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Αμοιβή: 
357,218,19 ευρώ!

Γρεβενών: Είδηση: Το Επιμελητήριο, δεν διαθέ-
τει ιστοσελίδα!

Δράμας: Η κατασκευή του site έγινε με δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό από την εταιρεία «Exodus Noisis», 
με κόστος 117.500 ευρώ.

Κεφαλληνίας και Ιθάκης και Λευκάδος: Από 
την απάντηση των δύο Επιμελητηρίων, έγινε γνωστό 
μόνο ότι είχαν υποβάλλει κοινή πρόταση και ότι το 
έργο ολοκληρώθηκε. Άγνωστο το κόστος…

Αχαΐας: Η εταιρεία Knowledge, συμπωματικά και 
πάλι, επιλέχθηκε, αυτή τη φορά στην έδρα της την 
Πάτρα, για να κατασκευάσει την ιστοσελίδα του Επι-
μελητηρίου Αχαΐας. Το κόστος, ήταν 320.000 ευρώ 
και εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληρο-
φορίας» μέσω του οποίου καλύφθηκε το 80%, δηλα-
δή 270.000 ευρώ.

Κιλκίς: Ο δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός που 
προκηρύχθηκε, κερδήθηκε από την εταιρεία EMETRIS 
ΑΕ η οποία κατασκεύασε την ιστοσελίδα με κόστος 
4.789,92 ευρώ!

Καβάλας: Το έργο ανατέθηκε μετά από απόφα-
ση της Διοικούσης Επιτροπής του Επιμελητηρίου στον 
Ιωσήφ Μανελίδη. Για την δημιουργία του site δαπα-

νήθηκαν 1.428 ευρώ.
Άρτας: Και πάλι… Knowledge Α.Ε η οποία, σύμφω-

να με το Επιμελητήριο Άρτας, υποστηρίζει τη μηχανο-
γράφηση του Επιμελητηρίου τα τελευταία 15 χρόνια. 
Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία κατασκεύασε την 
ιστοσελίδα εντελώς δωρεάν!

To site της Βουλής
Μέσα στον ορυμαγδό των ειδήσεων, πέρασε μάλ-

λον απαρατήρητη η απάντηση που έδωσε ο πρόε-
δρος της Βουλής κ. Φίλ. Πετσάλνικος στην ερώτηση 
του βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Κυριάκου Βελόπουλου για 
το κόστος της κατασκευή της ιστοσελίδας του Κοινο-
βουλίου (www. parliament. gr). Ο κ. Πετσάλνικος τον 
(και μας) πληροφόρησε ότι η ιστοσελίδα στοίχισε 
1.011.318,89 ευρώ! Σωστά διαβάσατε: ένα εκατομ-
μύριο έντεκα χιλιάδες ευρώ και κάτι ψιλά. Τον (και μας) 
ενημέρωσε, επίσης, ότι δόθηκαν επιπλέον 48.197,38 
ευρώ «για την κατάρτιση χειριστών και διαχειριστών 
του έργου». 

Από την απάντηση του κ. Πετσάλνικου γίνεται προ-
φανές πως δεν έχει την παραμικρή ιδέα ότι αποκάλυ-
ψε ένα τεράστιο σκάνδαλο που έγινε επί των ημερών 
του κ. Δημ. Σιούφα και της κ. Αννας Μπενάκη. Ιδέα –
θέλω να πιστεύω– ότι δεν είχαν και....οι προκάτοχοί 
του (που μάλλον δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία) 
και ότι άλλοι έστησαν τη «δουλειά». 

Αλλά αν οι τρεις πρόεδροι της Βουλής είχαν επι-
κοινωνήσει –όπως όφειλαν– με έναν, έστω, ιδιοκτή-
τη εταιρείας που κατασκευάζει ιστοσελίδες, θα τους 
είχε πληροφορήσει ότι το κόστος του site της Βουλής 
στην αγορά δεν τιμολογείται περισσότερο από 20.000 
- 25.000 ευρώ! 

«Ενα εκατομμύριο δεν πρέπει να κοστίζει ούτε της 
ΝASA», μου είπε ένας εκ των ειδικών που απευθύν-
θηκα, προσθέτοντας πώς «στα 20 - 25 χιλιάρικα εξυ-
πακούεται ότι συμπεριλαμβάνεται και η κατάρτιση των 
διαχειριστών κάθε ιστοσελίδας». 

 

Eπικοινωνόντας και με τον κ. Βελόπουλο διερευ-
νώντας τη δική του αντίδραση στην απάντηση του κ. 
Πετσάλνικου. «Μα δεν ξέρετε πως συγκεκριμένες εται-
ρείες έκαναν πάρτι τα τελευταία χρόνια χρεώνοντας 
απίστευτα ποσά για την κατασκευή όχι μόνον του site 
της Βουλής, αλλά και των ιστοσελίδων των υπουρ-
γείων και των νομαρχιών;», μου είπε, ενημερώνοντάς 
με πως έχει ζητήσει με νέα παρέμβασή του το εξής 
αυτονόητο: να αναγράψει εδώ και τώρα κάθε δημό-
σιος φορέας στo site του πόσο κόστισε η κατασκευή 
τoυ και ποια εταιρεία το ανέλαβε». 

Ο κ. Πετσάλνικος μας καθησύχασε, πάντως, ότι το 
80% των χρημάτων της ιστοσελίδας της Βουλής προ-
έρχονταν από κοινοτικούς πόρους και... μόνον το 20% 
από εθνικούς. Σκέφτομαι με τρόμο την τυχόν αναπαρα-
γωγή της απάντησής του σε μια γερμανική εφημερίδα...

Πριν 3 χρόνια, στο Τεύχος 51, της εφημερίδας 
«ΟΙΚΟνομίας» (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012), 
το ΠΑΚΟΕ είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας 
το μέγα σκάνδαλο με τους καθηγητές Πανεπι-
στημίων και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλί-

ων Έρευνας, τον περίφημο ΕΛΚΕ που σαν κολυμβήθρα 
του Σιλωάμ, ξέπλυνε κάθε είδους χρήμα. 

Ύστερα από έρευνες, διαπιστώθηκε ότι με περισσή 
άνεση διαχειρίζονταν τα χρήματα του ΕΛΚΕ προς ίδιον 
όφελος και απέδιδαν ψιχία και στο Πανεπιστήμιο. Ξαφ-
νικά, οι μισθοσυντήρητοι καθηγητές με μηνιαίο μισθό 
2000€ περίπου, απέκτησαν πολυτελής κατοικίες και 
πανάκριβα αυτοκίνητα. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του καθηγητή 
κου Τσελέντη, που έπαιρνε χρηματοδοτήσεις πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ για έρευνες, που πραγματοποιού-
σαν οι φοιτητές του αλλά τα χρήματα τα καρπωνόταν ο 
ίδιος. Υπέγραψε συμφωνίες με την Creta Farm, η οποία 
εταιρεία χορήγησε και τα πανάκριβα μηχανήματα που 
ήταν απαραίτητα για το ερευνητικό εργαστήριο του κου  

Τσελέντη. Κατά τα άλλα κλήθηκε να πραγματοποιεί ανα-
λύσεις στα προϊόντα της εν λόγω εταιρείας – εργοδό-
τη του και όλα κυλούσαν… αρμονικά. Πως, λοιπόν, απέ-
κτησε την Porsche; Το σκάνδαλο έγινε αντιληπτό από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) κι όχι βέβαια από κάποια ελληνική Υπηρεσία!

Στο χορό των εκατομμυρίων έχει μπει και πλήθος 
άλλων καθηγητών, τα ονόματα των οποίων είναι γνω-
στά ύστερα από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν. 
Τεράστια ποσά για ασήμαντες κατασκευές, που δε χρη-
σιμοποιήθηκαν ποτέ, για έρευνες που στην ουσία τους 
ήταν άχρηστες. 

Κι όλα αυτά τα χρήματα έβγαιναν από την τσέπη 
του Έλληνα πολίτη που στέναζαν από τη βαριά φορο-
λογία εν μέσω κρίσης. Που πήγαν, όμως, όλα αυτά τα 
εκατοντάδες εκατομμύρια; Τι απέγινε με το σκάνδαλο; 

Το ίδιο έργο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  Άρα-
γε εισαγγελέας δεν υπάρχει για όλα αυτά;

Διαθέτουμε όσα στοιχεία θελήσει όποιος εισαγ-
γελέας θα ασχοληθεί.

ΡΕΜΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΕΙ
Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι...
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Το Ινστιτούτο υλοποιεί από το σχο-
λικό έτος 2012-3 το Πρόγραμ-
μα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ένα Πρόγραμ-
μα Σίτισης και Προώθησης της 
υγιεινής διατροφής σε σχολεία 

κοινωνικοοικονομικά ευάλωτων περιο-
χών της χώρας μας. Το Πρόγραμμα τελεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και υλοποιείται για 
πέμπτη συνεχή σχολική χρονιά, έχοντας 
διαθέσει από το 2012 συνολικά περισ-
σότερα από 11 εκατομμύρια γεύματα, σε 
450 περίπου σχολεία και 75.000 μαθη-
τές σε όλη την Ελλάδα. Για την τρέχου-
σα σχολική χρονιά ξεκινά  σε σχολεία 
της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και 
Θράκης. Οι πόροι που έχουν εξασφαλι-
στεί μέχρι σήμερα αρκούν μόνο για να 
την κάλυψη περίπου 100 σχολείων, με 
7.500 συνολικά μαθητές.

2032 σχολεία από όλη την Ελλά-
δα έχουν ήδη αιτηθεί να ενταχθούν στο 
Πρόγραμμα από την έναρξη της φετι-
νής σχολικής χρονιάς. Ο αριθμός αυτός, 
που αντιστοιχεί στο 16% των δημοσίων 
σχολείων της Ελλάδας και περίπου σε 
250.000 μαθητές, αποτελεί ενδεικτι-
κό στοιχείο της κρισιμότητας της κατά-
στασης. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
(ΙΣΝ, www.SNF.org), ο μέγας δωρητής 
του Προγράμματος από την έναρξή του, 
ενισχύει φέτος το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗ με δωρεά συνολικού ύψους 2,5 εκ. 
ευρώ. Από αυτό το ποσό, το 1 εκατομ-
μύριο διατίθεται άμεσα για τις ανάγκες 
του Προγράμματος, ενώ το υπόλοι-
πο τμήμα της δωρεάς θα δοθεί με τη 
μέθοδο των συμπληρωματικών κονδυ-
λίων (matching funds). Το ΙΣΝ, δηλα-
δή, θα παρέχει δωρεά ίσης αξίας για 
κάθε 100.000€ που θα συγκεντρώσει 
το Ινστιτούτο από άλλους δωρητές για 
τους σκοπούς του Προγράμματος.

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά 
τη σχολική χρονιά 2014-2015 δείχνουν 
με αριθμούς και ποιοτικά κριτήρια την 
ανάγκη των παιδιών: το 53% των παι-
διών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ βίωναν επισιτιστική ανα-
σφάλεια και το 21% πείνα. Επιπλέον, σε 
ποσοστό 64% των οικογενειών, τουλά-
χιστον ο ένας γονιός δεν είχε εισόδημα 
και στο 15% των οικογενειών δεν υπήρ-
χε καμία πηγή εισοδήματος. «Οι μειώ-
σεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 
χρόνια στο μέσο οικογενειακό εισόδημα 
ξεπερνούν το 33%. Σε συνδυασμό με τις 
περικοπές δαπανών στην υγεία και την 
παιδεία, οι οποίες πλησιάζουν επίσης το 
33%, έχουν οδηγήσει το 36% του πλη-
θυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινω-

νικού αποκλεισμού, με δραματικές επι-
πτώσεις στη ζωή της μέσης ελληνικής 
οικογένειας και ιδίως των οικογενειών 
που διαβιούν σε περιοχές που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση: τα 
παιδιά που πεινάνε κάνουν περισσότε-
ρες απουσίες από το σχολείο ή διακό-
πτουν τη φοίτηση, ενώ το ποσοστό των 
μαθητών που απουσιάζουν συχνά από 
το σχολείο για λόγους υγείας ανέρχε-
ται σε 18% για τις επισιτιστικά ανασφα-
λείς οικογένειες, έναντι 8% των παιδιών 
που προέρχονται από σιτιστικά ασφα-
λείς οικογένειες. 

Αντιστοίχως, οι μαθητές επισιτιστι-
κά ανασφαλών οικογενειών δυσκολεύ-
ονται να παρακολουθήσουν στο σχο-
λείο, σε ποσοστό 24% έναντι 13%, και 
να αποδώσουν στα μαθήματά τους, σε 
ποσοστό 22% έναντι 10%. Το πρόβλη-
μα, πέρα από τα θέματα υγείας, μπορεί 
να οδηγήσει σε πνευματική υποβάθ-
μιση και συρρίκνωση, η οποία επι-
βαρύνει επιλεκτικά τις πιο ευάλωτες 
κοινωνικο-οικονομικά πληθυσμιακές 
ομάδες, με τεράστιες μακροπρόθεσμες 
συνέπειες για το μέλλον της χώρας» 
αναφέρει η κα Αθηνά Λινού, Καθη-
γήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρί-
ου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Prolepsis.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την 
υλοποίηση του Προγράμματος είναι πολ-
λαπλά και σημαντικά για τα παιδιά και 
τις οικογένειές τους, όπως συμπεραίνε-
ται από την ανάλυση των στοιχείων που 
έχει συλλέξει το Ινστιτούτο Prolepsis 
κατά την υλοποίηση του Προγράμματος 
το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο δείκτης επισιτιστικής ανασφά-
λειας μειώθηκε κατά 10%, το ποσο-
στό των μαθητών που αντιμετώπιζε πεί-
να μειώθηκε κατά 20%, το 33% των 
μαθητών απέκτησε φυσιολογικό βάρος, 
το 38% των μαθητών παρουσίασε βελ-
τίωση στη σωματική υγεία και το 42% 
στην ψυχική υγεία.

Επιπρόσθετα, η συμμετοχή όλων των 
μαθητών του σχολείου στο Πρόγραμμα 
ενισχύει τον δυναμικό του χαρακτήρα 
και το καθιστά αναπόσπαστο τμήμα της 
καθημερινής σχολικής ζωής. Καλλιεργεί-
ται η αλληλεγγύη μεταξύ των παιδιών, 
αυξάνονται οι γνώσεις τους σχετικά με 
τη διατροφή, ενισχύεται το παιδαγω-
γικό έργο του σχολείου και ευνοείται, 
παράλληλα, η επικοινωνία των γονέων 
με το σχολείο. 

Σε ποσοστό άνω του 60% οι γονείς 

αναφέρουν βελτίωση των σχολικών επι-
δόσεων των παιδιών τους και μείωση 
της σχολικής διαρροής.

Κανένα πεινασμένο παιδί στο σχο-
λείο. Υπολογίζεται ότι το μέσο εισόδη-
μα που αντιστοιχεί σε κάθε παιδί των 
οικογενειών που συμμετέχουν στο Πρό-
γραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ είναι της τάξης των 
100 € μηνιαίως και αφορά το σύνολο 
των αναγκών του. Η αξία των υγιεινών 
γευμάτων που προσφέρονται από το 
Πρόγραμμα αντιστοιχούν σε 30 € ανά 
μαθητή μηνιαίως.

Κοινωνικοοικονομική κατάσταση των 
μαθητών και οικογενειών που συμμε-
τέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ (με 
βάση 14697 ερωτηματολόγια του σχο-
λικού έτους 2014-2105)

53,1% των οικογενειών αντιμετώ-
πιζε επισιτιστική ανασφάλεια

21,0% των οικογενειών αντιμετώ-
πιζε πείνα

Στο 63,6% των οικογενειών του-
λάχιστον ένας γονέας δεν είχε πηγή 
εισοδήματος

Στο 15,1% των οικογενειών κανέ-
νας γονέας δεν είχε πηγή εισοδήματος

8,5% των μαθητών ήταν ανασφά-
λιστοι

7,0% δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα
31,6% των μαθητών ήταν υπέρβα-

ροι/παχύσαρκοι και 10,2%λιποβαρείς
55,2% των οικογενειών στους αντί-

στοιχους ΤΚ είχε εισόδημα κάτω από το 
όριο φτώχειας

67,7% των οικογενειών στους αντί-
στοιχους ΤΚ είχε εισόδημα κάτω από το 
όριο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης

Άμεσα

Προς την Prolepsis
ΠΑΚΟΕ <pakoe@pakoe.gr>,
10/13/2015 11:40 AM:
Αγαπητοί κύριοι, 
Σας αποστέλλουμε το παρον email 

με αφορμή το πρόγραμμα σίτισης που 
κάνετε στα σχολεία. Είμαστε το Πανελ-
ληνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών 
(ΠΑΚΟΕ www.pakoe.gr) και κάθε μήνα 
εκδίδουμε την εφημερίδα ΟΙΚΟ-νομία.  
Στο τεύχος του Οκτωβρίου θα υπάρ-
χει ειδικό ένθετο αναφορικά με τη  
διατροφή. Θα θέλαμε να μας δώσε-
τε κάποια στοιχεία και συγκεκριμέ-
να σε ποια σχολεία γίνονται αυτές 
οι δράσεις φέτος ώστε να κάνουμε 
κάποιες συνεντεύξεις με τους διευ-
θυντές των σχολείων. 

Με εκτίμηση, 
Η γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Στη συνέχεια 14/10/2015
Λάβαμε την εξής απάντηση:
Αγαπητοί κύριοι, 
Η γνωστοποίηση των σχολείων που 

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
για λόγους δημοσιότητας γίνεται κατόπιν 
συναίνεσης της διεύθυνσης των σχολείων, 
στοχεύοντας στην προστασία ευαίσθητων 
δεδομένων και αποφυγής στιγματισμού 
των μαθητών. Ως εκ τούτου δεν δημο-
σιοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis 
λίστα με τα συμμετέχοντα σχολεία πέραν 
των αρμόδιων κρατικών φορέων και των 
χορηγών του Προγράμματος. 

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να έχετε 
γενική ενημέρωση για τις περιοχές υλο-
ποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
και τον αντίστοιχο αριθμό των σχολείων 
που συμμετέχουν. Επίσης, αν επιθυμεί-
τε την πραγματοποίηση συνέντευξης με 
κάποιον διευθυντή να μας δηλώσετε την 
περιοχή ενδιαφέροντος, προκειμένου να 
σας φέρουμε σε επαφή με κάποιο από τα 
σχολεία που θα έχει δώσει προηγουμέ-
νως τη σχετική συγκατάθεση.

Με εκτίμηση,  
Γιάννης Κουτελίδας, ΜΑ

Επικεφαλής Επικοινωνίας & Γραφείου 
Τύπου Ινστιτούτο Προληπτικής, 

Περιβαλλοντικής και Εργασιακής 
Ιατρικής - Prolepsis

Και εμείς απαντήσαμε
Αθήνα 19/10/2015
Αρ. Πρωτ.: 7963
Προς: κ. Κουτελίδα Ι.
Επικεφαλής Επικοινωνίας & Γρα-

φείου Τύπου Ινστιτούτο Προληπτικής, 
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρι-
κής - Prolepsis

Κύριε Κουτελίδα,
Επειδή εάν καταλάβαμε καλά στα 

προγράμματα αυτά που όποτε μπορεί-
τε και θέλετε σιτίζετε συγκεκριμένους 
μαθητές, οπότε δεν μπορούν να εξα-
χθούν αξιόπιστα στατιστικά συμπε-
ράσματα (γιατί τα στοιχεία δεν είναι 
ομοειδή) γι' αυτό είστε υποχρεωμένοι 
- εάν χρηματοδοτείσθε από διάφορους 
φορείς και του Δημοσίου - να δίνετε 
όποια πληροφορία ζητηθεί ΑΜΕΣΩΣ. 
Αυτή η παραπληροφόρηση μας βάζει 
σε διάφορες σκέψεις και ιδιαίτερα 
για τη μεροληπτική στάση της προ-
έδρου του «Prolepsis».

Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΚΟΕ
Πανεπιστημιακός

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ PROLEPSIS
Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 δόθηκε συνέντευξη Τύπου στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής – 

16 Οκτωβρίου από το Ινστιτούτο Prolepsis για το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ που πραγματοποιεί και φέτος. 

ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ... ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ «ΠΡΟΛΗΨΗ»;  
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Για το σκάνδαλο μαμούθ των 220 εκατομμυρίων 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας που απασχολεί 
πλέον όλες τις δημόσιες ελεγκτικές αρχές, ελά-
χιστα στοιχεία έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα 
στη δημοσιότητα.

Το σχετικό δημοσίευμα στο ΒΗΜΑ 09-02-2014 περι-
ορίστηκε μόνο στις δύο εταιρείες που έστησαν κομπίνα 
με έδρα το Λονδίνο για να απορροφήσουν ένα μεγάλο 
κομμάτι των επιδοτούμενων προγραμμάτων της ψηφια-
κής Σύγκλισης που υλοποιήθηκαν από το ’11 ως το ’13.

Περιορίστηκε δηλαδή μόνο στην παραβατικότητα της 
μιας πλευράς των επιχειρήσεων και όχι με τη διευκόλυν-
ση που παρείχε εσωτερικά το σύστημα σχετικά με τη δια-
σπάθιση των κοινοτικών πόρων.

Αυτό που έχει παρουσιαστεί στο αρχικό ρεπορτάζ 
είναι ότι ασχολούνται με το σκάνδαλο όλες οι ελεγκτικές 
αρχές, αφήνοντας μόνον υπονοούμενα ότι θα ελεγχθούν 
οι ευθύνες και της Διαχειριστικής Αρχής.

Αλλά όπως προκύπτει από την πλοκή της όλης υπόθε-
σης που εξετάζουν πλέον ΣΔΟΕ, ΕΥΠ, ΕΛΑΣ και η ευρω-
παϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης OLAF αναφέ-
ρονται τρεις προμηθεύτριες εταιρείες με έδρα το Λονδίνο 
και 27 Κυπριακές που έστησαν την απάτη ώστε να πάρουν 
τη μερίδα του λέοντος από προγράμματα της ψηφιακής 
Σύγκλισης. Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται σ΄ό-
λη αυτή την ιστορία είναι τρία και οι οικονομικές συναλ-
λαγές έγιναν σε κατάστημα της τράπεζας Κολωνακίου.

Το σκάνδαλο όμως δεν περιορίζεται μόνον σε αυτά 
τα πρόσωπα αλλά σε εκατοντάδες άλλες εταιρείες που 
είχαν συναλλαγές με τις εν λόγω προμηθεύτριες εταιρεί-
ες για την τιμολόγηση έργων που είχαν εγκριθεί από την 
ψηφιακή Σύγκλιση.

Με αυτές τις βασικές εταιρείες συνεργάστηκαν και 
πολλές άλλες επιχειρήσεις από το χώρο του εμπορίου, του 
τουρισμού και των εκδόσεων για να πετύχουν απαλλαγή 
μεταβολής ΦΠΑ και να μην καταβάλουν την ίδια συμμε-
τοχή που απαιτούσε το πρόγραμμα, δηλαδή το 40% της 
συνολικής δαπάνης.

Επομένως αφορά επιχειρήσεις από όλους τους χώρους 
και τις εκδοτικές επιχειρήσεις.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει από μια πρώτη ανά-
γνωση είναι: θα μπορούσε όλη αυτή η κομπίνα να στηθεί 
και να λειτουργήσει για δύο χρόνια δίχως κάποιοι παρά-
γοντες εντός της Διαχειριστικής Αρχής να διευκολύνουν, 
να τους πληροφορούν και να κάνουν πλάτες και τα στρα-
βά μάτια όταν συχνά έφθαναν πληροφορίες στην υπη-
ρεσία ότι κάτι δεν πάει καλά; Τα γεγονότα όπως έχουν 
εξελιχθεί, δείχνουν το εκκολαπτήριο της απάτης υπήρχε, 
δεν ήταν μόνον εκτός αλλά κι εντός της Διαχειριστικής 
Αρχής - με παθητικό ή ενεργητικό τρόπο.

Τρεις βασικές προϋποθέσεις πρέπει να διερευνη-
θούν και να εξεταστούν ώστε να φωτιστεί περισσότερο 
η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες προς όλους τ6ους 
εμπλεκόμενους.

Πρώτον σχετικά με την αξιολόγηση κι έγκριση των 
προτάσεων:

Τι έγινε στο πεδίο της αξιολόγησης όταν έφθαναν 
πολλές προτάσεις καρμπόν και το επεσήμαναν ορισμέ-
νοι υπάλληλοι της εταιρείας χωρίς να εισακουστούν από 
την Διαχειριστική Αρχή;

Δεύτερον σχετικά με την πιστοποίηση των δαπανών 
και το οικονομικό αντικείμενο του έργου:

Γιατί όταν οι ελεγκτές επισήμαναν παρατυπίες σε σχέ-
ση με τα παραστατικά τα οποία τιμολογούσαν οι ίδιες και 
οι ίδιες εταιρείες χωρίς να καταβάλλεται το ΦΠΑ, οι υπεύ-
θυνοι τους έλεγαν ότι «εμείς δε θα κάνουμε τη δουλειά 
της εφορίας» και μην ασχολείστε με αυτά;

Τρίτον σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο:
Γιατί η Διοίκηση της Ψηφιακής Σύγκλισης αδιαφο-

ρούσε όταν ελεγκτές επισημαίνανε την έλλειψη ψηφι-
ακού περιεχομένου στο αίτημα ολοκλήρωσης κι εκταμί-
ευσης του έργου; Λες και δεν ήταν δική τους δουλειά ο 
έλεγχος του φυσικού αντικειμένου…

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:
Το σκάνδαλο της ψηφιακής σύγκλισης εστιάζεται 

καταρχήν στην Εταιρεία της Κοινωνίας των Πολιτών 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. Πρόκειται για μια δεύτερη 
εταιρεία που δημιούργησε η Κοινωνία των Πολιτών (ΚτΠ) 
το 2008 με Γενική Γραμματεία του Υπουργείου κ…………
Ασημακόπουλου και η οποία διαδέχτηκε στη διαχειριστι-
κή των προγραμμάτων του ιδιωτικού τομέα τις Κρατικές 
Ενισχύσεις Α.Ε.

Το πακέτο το οποίο είχε να διαχειριστεί η συγκεκρι-
μένη Α.Ε. ήταν περί τα 2200 δις. Τα προγράμματα του 
δημοσίου τομέα των Δήμων και των οργανισμών συνέ-
χισε να τα διαχειρίζεται η Κοινωνία των Πολιτών.

Το πακέτο το οποίο είχε να διαχειριστεί η ΚτΠ ήταν 
περίπου 660 δις.

Το συνολικό ύψος των προγραμμάτων αυτών ανέρ-
χεται σε δις για το δημόσιο τομέα και 220 εκατομμύρια 
για τον ιδιωτικό.

Το σκάνδαλο που καταρχήν ερευνάται αφορά κυρί-
ως τα επιδοτούμενα προγράμματα του ιδιωτικού τομέα 
και αφορά επιχειρήσεις τουρισμού, εμπορίου εκδοτικών 
επιχειρήσεων και μέσων ενημέρωσης.

Αλλά δεν περιορίζεται μόνο εκεί.
Το σκάνδαλο είναι μεγαλύτερων διαστάσεων εάν δεν 

το περιορίσουμε στον ιδιωτικό τομέα αλλά εξετάσουμε και 
τις επιδοτήσεις σε δημόσιους οργανισμούς και Δήμους.

Εάν συνθέσει κανείς το παζλ των αποκαλύψεων που 
έχουν γίνει κατά καιρούς και αφορούν τα υπέρογκα ποσά 
που δόθηκαν για ψηφιακό περιεχόμενο χωρίς το παρα-
δοτέο φυσικό αντικείμενο να αντιστοιχεί ούτε στο 10% 
των δαπανών ου εκταμιεύτηκαν, τότε μπορεί κανείς να 
αντιληφθεί αθροιστικά το μέγεθος από το φαγοπότι που 
έγινε με τους κοινοτικούς πόρους σε δημόσιους οργανι-
σμούς και Δήμους.

Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚH  
ΠΕΡΙΠΛΟΚOΤΗΤΑ

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
για την περίοδο 2007-2013

Η πρόοδος του Ε.Π « Ψηφιακή Σύγκλιση» σύμφω-
να με τα διαθέσιμα στοιχεία της ειδικής υπηρεσίας για 
τη διαχείριση του προγράμματος, αποτυπώνεται στους 
παρακάτω πίνακες.

Συνολικός προϋπολογισμός (Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ Π.Ε.Π)

Ο πρώτος πίνακας δείχνει το ύψος του προϋπολογι-

σμού για το πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση συνυπολογί-
ζοντας και τα ποσά που αντιστοιχούν στο Π.Ε.Π.
Συνολικός Προυπ/μος 1.214.716.986€ 100.00%
Εντάξεις 1.921.933.793€ 158.22%
Νομικές δεσμεύσεις 847.954.503€ 69.81%
Δαπάνες 545.053.233€ 44.87%

Συνολικός προυπολογισμός  
Ε.Π.ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Ο δεύτερος πίνακας δείχνει τα ποσά που αφορούν 
αποκλειστικά στο πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.
Συνολικός Προυπ/μος 711.764.706€ 100.00%
Εντάξεις 1.043.290.588€ 146.58%
Νομικές δεσμεύσεις 433.514.927€ 60.91%
Δαπάνες 292.432.314€ 41.09%

Ο αρχικός Συνολικός Συγχρηματοδοτούμενος Προϋ-
πολογισμός από την Ε.Ε. βάσει της απόφασης Ε(2007) 
5339, ανερχόταν σε 1,07 δις ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 
860 εκατομμύρια είναι η Κοινοτική Συνδρομή και 215 
εκατομμύρια Εθνική Συμμετοχή.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2012 μετά από αίτημα της Ελλά-
δας που έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 (C/2012, 9306 
final) έγινε μείωση του προϋπολογισμού , ιδίως όσον 
αφορά τον ενδεικτικό κατάλογο μεγάλων έργων και το 
σχέδιο χρηματοδότησής του, και ειδικότερα τη μεταφο-
ρά 255 εκατομμύρια ευρώ από το εν λόγω επιχειρησιακό 
πρόγραμμα προς το επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγω-
νιστικότητα κι Επιχειρηματικότητα». Ο συνολικός προϋ-
πολογισμός διαμορφώθηκε 711 εκ. ευρώ ( 605 εκ Κοι-
νοτική συμμετοχή & 106 εκ εθνική συμμετοχή).

Το θέμα που εξετάζεται είναι η διαπλοκή μεταξύ των 
διαχειριστικών αρχών, επιτήδειων γραφείων διαμεσο-
λαβητών και διαπλεκόμενων ιδιωτών κι επιχειρήσεων 
για την απορρόφηση των κονδυλίων. Αυτή η διαπλοκή 
με παραποιημένα οικονομικά στοιχεία, παραστατικά και 
φορολογικές αποδόσεις των εμπλεκόμενων, με αποτέ-
λεσμα να παρουσιάζεται το τεχνοκρατικό και οικονομικό 
αντικείμενο ενός έργου άψογο χωρίς βέβαια το ανάλο-
γο φυσικό αντικείμενο.

Ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις με υπερκοστο-
λογήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι:
▶ «Συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων στο πλαί-
σιο της προώθησης της καινοτομικής επιχειρηματικότη-
τας νέων»
▶ Η Ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων στοίχισε 1 εκ. 
ευρώ. Δαπανήθηκαν ακόμα 48.000€ για την «κατάρτιση 
χειριστών και διαχειριστών της πύλης».
▶ Τρελά ποσά για κατασκευή και συντήρηση κρατικών site!
▶ Οι χρυσές ιστοσελίδες του Δημοσίου : του ΙΚΑ κόστι-
σε 2,2 εκ. ευρώ
▶ Ψηφιακή σύγκρουση …στο Υπουργείο Εργασίας για τα 
έργα εκσυγχρονισμού των ταμείων

Τις αναθέσεις των έργων για τον ψηφιακό εκσυγχρο-
νισμό του συστήματος των ασφαλιστικών ταμείων, μεταξύ 
των οποίων και οι αυτόματοι πωλητές ενσήμων (!) φαίνε-
ται κρύβει το φόντο της παραίτησης του Γ.Γ. του Υπουρ-
γείου κ. Δασκαλάκη. Πρόκειται για πρόγραμμα με πολύ 
κοινοτικό χρήμα, αλλά που είναι άγνωστη η τύχη του σε 
σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αφού είναι γνω-
στό ότι αντίστοιχα έργα του παρελθόντος έμειναν ημιτε-
λή ή μπάζουν από παντού, όπως και το σύστημα του ΙΚΑ 

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
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που πρόσφατα αποκαλύφθηκε η απάτη με τα εικονι-
κά ένσημα, παρότι το σύστημα είναι πιστοποιημένο σε 
σχέση με τους χρήστες του. Στην επιστολή παραίτησης 
ο κ. Δασκαλάκης υπαινίσσεται χοντρά παιχνίδια με τα 
προγράμματα της ψηφιακής σύγκλισης, προϋπολογι-
σμού 50 εκ. ευρών, κι εστιάζει σε ένα σημαντικό σημείο: 
Στην έλλειψη οικονομικής μελέτης των έργων και δη 
του κοινωνικού ΚΕΠ.
▶ Ιερές μπίζνες μέσω φυλακών και πλαστών τιμολο-
γίων 5 δις ευρώ
▶ Χιλιάδες πλαστά και εικονικά τιμολόγια που εκδί-
δονταν στο όνομα αχυράνθρωπων, μέχρι και κρατού-
μενων σε φυλακές, αποκάλυψε ο ΣΔΟΕ. Μοναχοί και 
ιερείς εμφανίζονται να συμμετείχαν στο φαγοπότι των 
παράνομων επιδοτήσεων και του «μαύρου» χρήματος  
με τζίρο 5 δις. Σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων, 
δεκάδες μονές στην Ελλάδα συμμετείχαν στο μεγάλο 
φαγοπότι μαύρου χρήματος και παράνομων επιδοτή-
σεων με πλαστά παραστατικά.
▶ Πάρτυ δις μέσω off-shore σε προμήθειες του Δημοσίου

Από ελέγχους του ΣΔΟΕ διαπιστώθηκαν υπερτιμο-
λογήσεις που φθάνουν και το 2.000% αλλά και έκδοση 
εικονικών τιμολογίων για προμήθειες που επιδοτήθη-
καν. Εταιρεία προμηθεύτηκε από την Ισπανία μηχάνη-
μα, η πραγματική αξία του οποίου ήταν περίπου 4 εκ. 
δραχμές. Το τιμολόγιο όμως εξέδωσε off shore εται-
ρεία με έδρα τα νησιά Μαν και ύψος 174 εκ. δραχμές. 
Η επιδότηση ήτα 79 εκ δρχ. Η εταιρεία φέρεται να καρ-
πώθηκε 75 εκ. δρχ μόνο με ένα τιμολόγιο.

Επιχειρηματίας εντοπίζεται να εκδίδει στο όνο-
μα υπεράκτιας εταιρείας τιμολόγιο για μηχάνημα αξί-
ας 18 εκ. δρχ. Πήρε επιδότηση 7,2 εκ. δρχ και δεν το 
αγόρασε ποτέ!

Περιπτώσεις υπερτιμολογήσεων σε ιατρικά μηχα-
νήματα κατά 400% υπάρχουν πολλές. Όπως συνέβη 
για μηχανική βαλβίδα καρδιάς το κόστος αγοράς της 
οποίας ήταν 1225€ και η ίδια τιμολογήθηκε μέσω υπε-
ράκτιας κι έτσι στοίχισε στα νοσοκομεία 5420€.

Πόρισμα σοκ για τη διαφθορά στους Δήμους
Η διαφθορά στους Δήμους φαίνεται ότι είναι ατε-

λείωτη. Η δυνατότητα κρατικής εποπτείας κι ελέγχου 
στους δήμους της χώρας μειώνεται με αποτέλεσμα 
πολλοί δημοτικοί υπάλληλοι ή στελέχη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης να αποθρασύνονται. Όλα γίνονται με 
συμφωνίες τοπικών παραγόντων κι ανθρώπων του 
προσωπικού περιβάλλοντός τους.

ΤΟ ΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Αυτό που γνωρίζουν όλοι και μπορεί να αποδει-
χθεί με ανυπόστατες δικαιολογίες είναι ότι έκοβαν τα 
προγράμματα από τους ανεπιθύμητους και τα έδιναν 
στους διαπλεκόμενους.

▶ Πως έλεγχαν τις αξιολογήσεις;
▶ Πως πίεζαν τους αξιολογητές;
Οι διαχειριστικές αρχές ανεξέλεγκτες από κάθε 

αρχή. Πως είναι δομημένες αυτές οι αρχές:
1. Ειδικός Γραμματέας
2. Μόνιμο προσωπικό
3. Εξωτερικοί Συνεργάτες

Τι προβλέπεται για τους ελέγχους  
από την OLAF – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους 

δείκτες της απάτης για ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΤΑ
Ένα σάπιο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να αντι-

μετωπίσει την κλεπτοκρατία. Δεν μπορούν οι κρατικές 
αρχές χωρίς αρωγή να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά, 
την απάτη και την κλεπτοκρατία. Ο κοινωνικός έλεγ-

χος είναι απαραίτητος.
Το παρόν είναι έγγραφο εργασίας που καταρτίστηκε 

από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Με βάση το εφαρμο-
ζόμενο κοινοτικό δίκαιο, παρέχει τεχνική πληροφόρηση 
στις δημόσιες αρχές, τους οργανισμούς, τους δικαιού-
χους ή τους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς και τους 
υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν στην παρακολού-
θηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή της πολιτικής για 
τη συνοχή, σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας κι εφαρ-
μογής των κοινοτικών κανόνων στον εν λόγω τομέα. 
Στόχος του εγγράφου εργασίας είναι να παρουσιάσει 
επεξηγήσεις κι ερμηνείες των εν λόγω κανόνων από 
τις υπηρεσίες της Επιτροπής, προκειμένου να διευκο-
λυνθεί η εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμά-
των και να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές.

Εντούτοις, το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δημο-
σιεύεται με την επιφύλαξη της ερμηνείας των εθνικών 
νομοθεσιών, της νομολογίας του Δικαστηρίου και του 
Πρωτοδικείου ή της εξέλιξης της πρακτικής λήψης απο-
φάσεων της Επιτροπής.

Η Συνθήκη ορίζει ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη 
είναι υπεύθυνα για να προλαμβάνουν και να αντιμετω-
πίζουν τις παρατυπίες και τις απάτες στον τομέα της 
επιμερισμένης διαχείρισης. Τα κράτη μέλη είναι κατά 
κύριο λόγο υπεύθυνα για τη θέσπιση συστημάτων δια-
χείρισης κι ελέγχου. Σε περίπτωση παρατυπίας ή υπό-
νοιας απάτης, πρέπει να ενημερώνεται η Επιτροπή, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες αναφοράς που προβλέ-
πονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1681/94 κι (ΕΚ) 
αριθ. 1831/94 της Επιτροπής για τις παρατυπίες για 
περιπτώσεις που σχετίζονται με την περίοδο προγραμ-
ματισμού 2000-2006 και σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1828/20016 της Επιτροπής (άρθρα 27-36) 
για περιπτώσεις που σχετίζονται με την περίοδο προ-
γραμματισμού 2007-2013.

Η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και ΓΔ Απασχόλη-
σης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Ευκαι-
ριών, επικουρούμενες από την OLAF , έχουν αναπτύ-
ξει μια κοινή στρατηγική για την πρόληψη της απάτης 
(ΚΣΠΑ), η οποία περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων για 
την καταπολέμηση της απάτης.

Ειδικότερα οι στρατηγικοί στόχοι της ΚΣΠΑ είναι :
• Ενίσχυση της εκτίμησης κινδύνου απάτης
• Θέσπιση πιο ενεργού καθοδήγησης για τα κράτη μέλη 
για τον εντοπισμό της απάτης
• Παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης στις αρχές των 
κρατών μελών για εργασίες πρόληψης κι εντοπισμού 
της απάτης
• Αύξηση του επιπέδου ενημέρωσης κι ευαισθητοποίη-
σης σχετικά με την απάτη στη ΓΔ Περιφερειακής Πολι-
τικής και στη ΓΔ απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσε-
ων και Ισότητας των Ευκαιριών
• Αύξηση του επιπέδου ενημέρωσης κι ευαισθητοποί-
ησης σχετικά με την απάτη στα κράτη μέλη

Δεδομένου ότι ένας από τους στρατηγικούς στό-
χους της ΚΣΠΑ είναι η παροχή πιο ενεργού καθοδήγη-
σης για τον εντοπισμό της απάτης που μπορεί επίσης 
να συμβάλει στην πρόληψη της απάτης, η Επιτροπή 
κατάρτισε το παρόν ενημερωτικό σημείωμα σχετικά 
με τους δείκτες της απάτης, έτσι ώστε τα κράτη μέλη 
να μπορούν να ενισχύσουν την ενημέρωση κι ευαισθη-
τοποίησή τους σχετικά με τα συστήματα και τους δεί-
κτες για την απάτη.

Οι παραλήψεις που διέπραξαν, βάσει του άρθρου 
Κ.3 της συνθήκης, αφορούν:

• Τη χρήση ή την υποβολή πλαστών, ανακριβών ή 
ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την 
αχρέωστητη είσπραξη ή παρακράτηση πόρων που προ-
έρχονται από τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων ή από τους προϋπολογισμούς των 
οποίων η διαχείριση ασκείται από τις Ευρωπαϊκές Κοι-
νότητες ή για λογαριασμό τους

• Την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση 

ειδικής υποχρέωσης, με τα αυτά αποτελέσματα
Τη μη κατά προορισμό χρήση αυτών των πόρων για 

σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους χορη-
γήθηκαν αρχικώς

• Συνεπώς η απάτη διακρίνεται από το γενικότε-
ρο όρο «παρατυπία» από τη συνιστώσα του εκ προ-
θέσεως δόλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο ε) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1681/94, από το 2006 τα κράτη μέλη, όταν 
κοινοποιούν παρατυπίες στην Επιτροπή, υποχρεούνται 
να προσδιορίζουν κατά πόσον οι παρατυπίες εγείρουν 
«υπόνοια απάτης».

Τα είδη απάτης ταξινομούνται ως εξής:
1. Εσκεμμένη κατάρτιση αναληθών οικονομικών κατα-
στάσεων (π.χ. μη ορθώς δηλωθέντα έσοδα)
2. Οιοδήποτε είδος παράνομης ιδιοποίησης ενσώμα-
των ή άυλων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. δόλιες επι-
στροφές εξόδων)
3. Διαφθορά (π.χ. δωροδοκία, νόθευση διαγωνισμών, μη 
αποκαλυφθείσα σύγκρουση συμφερόντων, υπεξαίρεση)

Σύμφωνα με τον ορισμό της απάτης κατά τον OLAF, 
απάτη μπορεί να συμβεί αν δεν εφαρμόζονται έλεγχοι 
ή αν άτομα σε θέσεις εξουσίας δημιουργούν ευκαιρίες 
παράκαμψης των υφιστάμενων ελέγχων.
Αιτιολόγηση: Ένα άτομο μπορεί να επινοήσει μια 
δικαιολογία για τον εαυτό του αιτιολογώντας τις πρά-
ξεις του, π.χ. «είναι δίκαιο να το κάνω  - Μου αξίζουν 
αυτά τα χρήματα» ή « Μου οφείλουν». «Απλώς δανεί-
ζομαι αυτά τα χρήματα – Θα τα επιστρέψω».
Οικονομική πίεση, κίνητρο ή ελατήριο: Ο 
παράγοντας «ανάγκη ή απληστία». Η καθαρή απληστία 
μπορεί συχνά να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο. Άλλη πίε-
ση μπορεί να ανακύψει λόγω προσωπικών οικονομι-
κών προβλημάτων ή προσωπικών αδυναμιών όπως ο 
τζόγος, τα ναρκωτικά κλπ.

Μολονότι την πρωταρχική ευθύνη για την πρόλη-
ψη της απάτης έχει η διοίκηση, η επιτυχής αποτροπή 
της απάτης μπορεί να εξαρτάται από συνδυασμό των 
προσπαθειών της διοίκησης και των ελεγκτών.

Ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση του στοιχείου 
της ευκαιρίας στο τρίγωνο της απάτης.

Ο κύριος μηχανισμός για τη μείωση της ευκαιρίας 
είναι ο ισχυρός εσωτερικός έλεγχος, ο οποίος καλύ-
πτει ιδίως την επαρκή εποπτεία κι εξέταση και το δια-
χωρισμό των καθηκόντων.

Ελεγκτικές αρχές ( και άλλοι ελεγκτικοί οργανισμοί 
που εκτελούν εργασίες ελέγχου), λαμβάνοντας υπόψη 
το παρόν ενημερωτικό σημείωμα, έχουν υποχρέωση:

▶ Να εξασφαλίσουν την ενημέρωση κι ευαισθη-
τοποίηση 17 σχετικά με τις διαδικασίες αναφοράς της 
απάτης. Π.χ. στους δικτυακούς τόπους των διαχειριστι-
κών και των ενδιάμεσων οργανισμών θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνονται τέτοιες πληροφορίες.

▶ Να διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστικές επαλη-
θεύσεις πραγματοποιούνται με επαρκή τρόπο, δεδο-
μένου ότι οι εν λόγω επαληθεύσεις αποτελούν σημα-
ντικό εργαλείο αποτροπής κι εντοπισμού της απάτης. 
Γίνεται παραπομπή στο καθοδηγητικό σημείωμα « 
Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις διαχειριστι-
κές επαληθεύσεις, που πρέπει να πραγματοποιού-
νται από τα κράτη μέλη, όσον αφορά τις πράξεις που 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία 
και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο προγραμμα-
τισμού 2007-2013».

▶ Να προβαίνουν σε διασταύρωση των πληρο-
φοριών, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης των 
πληροφοριών με τρίτο μέρος, αν υπάρχουν υπόνοιες 
απάτης. Για παράδειγμα, η αμφισβήτηση της ακρίβειας 
ενός αμφίβολου τιμολογίου που υποβάλλεται από έναν 
τελικό δικαιούχο μπορεί να επαληθευθεί μέσω του 
ίδιου του παρόχου των υπηρεσιών, εάν χρειαστεί με 
την επιτόπια των λογιστικών βιβλίων και των αρχεί-
ων του παρόχου των υπηρεσιών.


