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Αθήνα 13/7/2015
Αρ. Πρωτ.: 7896

Προς τον
Κύριο Γεώργιο Ιωαννίδη
Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ
Κοιν. : 
1)  Γραφείο Πρωθυπουργού
2) Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
3)  Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού 
Αρχή Πιστοποίησης - Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βου-
λής, 105 57 Αθήνα
4)  Υπουργείο Οικονομικών
4.1 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρημα-
τοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.
 Διεύθυνση 56η , Προγραμματισμού και Ελέγχων - 
Πανεπιστημίου 57, 105 64 Αθήνα
4.2 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
 Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών 
Ελέγχων 
 Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
 Διεύθυνση 52η , Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγ-
χων - Πανεπιστημίου 57, 105 64 Αθήνα
5) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Διοικητική Μεταρ-
ρύθμιση 2007-2013»
 Θεοφιλοπούλου 18 & Μεναίχμου, Τ.Κ. 117 43 Αθήνα
6) Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
 Λ. Κηφισίας 1-3, & Λ. Αλεξάνδρας, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα

Κύριε Ειδικέ Γραμματέα,

Επειδή με τις ανεύθυνες, καταστροφικές και αντι-
κοινωνικές πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας 
εδώ και πενήντα χρόνια,

Επειδή στην κρίσιμη καμπή της ιστορίας που βρι-
σκόμαστε,

Επειδή το ΠΑΚΟΕ εδώ και 36 χρόνια αγωνίζεται 
και αγωνιά για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
Ελλήνων,

Επειδή δεν έχουμε το δικαίωμα στις επόμενες γενε-
ές να προσθέτουμε τα βαριά εγκλήματα των πολιτικών 
επιλογών των κυβερνήσεων που πέρασαν,

Επειδή η ιστορία με την επικράτηση του άναρχου 
καπιταλιστικού συστήματος που εφαρμόστηκε στην 
«δήθεν» Δημοκρατίας μας

Για τα παραπάνω ζητάμε από σας επιτακτικά να 
δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα των ελέγχων - εάν 
έχουν γίνει - 

για τα τεράστια ποσά των 2,5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ του ΕΚΤ.

Μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη των φακέλων 
του Προγράμματος που καταγγέλλετε στην με αρ. πρωτ. 
5.15266/ΟΙΚ.6.2072 από 3-6-2015 Απόφαση Δημοσι-
ονομικής Διόρθωσης, που αναρτήσατε στο διαδίκτυο 
και μας αποστείλατε στις 16/6/2015, με αποδέκτες 
ακόμη και άλλους φορείς, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ, ΕΠΙ-
ΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ και ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα παρακάτω :

Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ
Με λύπη μας την δίχως αντικειμενική μελέτη από 

μέρους σας υπογραφή της προαναφερόμενης απόφα-
σης. Αυτό τεκμηριώνεται από : 

α. την έλλειψη παντελούς, εντέχνως για μας, ενη-
μέρωσης σας αφενός για την υποβολή από μέρους μας 
- έγγραφο ΠΑΚΟΕ στις 5-11-2014 - αγωγής για την 
αποπληρωμή του προγράμματος στις 15/4/2014 και 

αφετέρου τις έγγραφες αντιρρήσεις μας στις 5/11/2014 
της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης Α/Α 317 που υπο-
γράφει ο …. προϊστάμενος της ΕΥΠ Οικονομάκος, για 
τον οποίο έχουμε προσφύγει στην Δικαιοσύνη. 

β. την μη ενημέρωσή σας για την συνάντηση που 
ζητήσαμε από την Γραμματέα σας Κα Βασιλείου στις 
19/6/2015, ώρα 10.05’ και στις 24/6/2015, ώρα 
12.10’ 

γ. την μη ενημέρωσή σας για τα τριάντα τρία (33) 
έγγραφα (πρωτοκολλημένα) για τα παραδοτέα, που με 
βάση αυτά λάβαμε την χρηματοδότηση του Προγράμ-
ματος του 40% και 50% αντίστοιχα. Αναρωτιέστε εάν 
το Πρόγραμμα δεν ήταν σύννομο πως θα εισπράττα-
με του 90% του εγκριθέντος ποσού ;  

δ. δεν έχετε ενημερωθεί ότι το 100% των χρημάτων 
που εισπράξαμε, καταναλώθηκαν κατά 90% σε έξοδα 
πληρωμής με βιβλιάρια τραπέζης (ΕΤΕ) των ωφελού-
μενων. 

ε. δεν έχετε ενημερωθεί ότι ο έλεγχος στην αρχει-
οθήκη των εγγράφων έγινε από τρεις ελεγκτές της 
Υπηρεσίας σας, παρουσία δύο μελών του Δ.Σ. του 
ΠΑΚΟΕ - διαθέτουμε και βίντεο για αυτό - επί τρεις 
συνεχόμενες ημέρες και οι υπάλληλοι αυτοί υπέγρα-
ψαν και πρωτόκολλο παραλαβής - δήθεν - συμπλη-
ρωματικών εγγράφων. 

 Το μόνο ελαφρυντικό στοιχείο που σας καταλογί-
ζουμε, είναι το γεγονός ότι ο διορισμός σας στην Ειδι-
κή αυτή Γραμματεία ήταν ούτε σαράντα πέντε ημέρες 
πριν την υπογραφή της προαναφερόμενης απόφασης. 
Άραγε τα τόσα που έχουμε καταγγείλει για τα Προ-
γράμματα της ΓΣΕΕ (54 εκατ. ευρώ/2014), ΕΕΤΑΑ 
(750 εκατ. ευρώ) και πολλά άλλα… Θα θέλαμε γι αυτά 
που έχουμε καταγγείλει (εφημερίδα του ΠΑΚΟΕ τεύ-
χος 70/Απρίλιος-Μάϊος 2015) να πάρετε άμεσα θέση.

Β. ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
1. Ο ΟΑΕΔ, που ήταν συγχρηματοδότης των Προ-

γραμμάτων αυτών, έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχους 
ελέγχους (συνημμένα έγγραφα) και αποδέχεται την 
σωστή υλοποίηση και πληρωμή των Προγραμμάτων.

2. Η απόφαση του ΑΣΕΠ, με βάση την οποία έγι-
ναν οι προσλήψεις, δεν αφήνει περιθώρια καμίας μα 
καμίας αμφισβήτησης.

3. Όταν ζητήσαμε από τους ελεγκτές υπαλλήλους 
να προσκομίσουν τα έγγραφα που απαιτούνται για τον 
έλεγχο στο ΠΑΚΟΕ, σίγουρα για αυτούς - απορούμε για 
την σύμπλευσή σας - η συμπεριφορά μας ήταν επιθετι-
κή. ‘Αλλωστε τα γεγονότα αυτά έχουν βιντεοσκοπηθεί.

4. Ότι στην περίπτωση που υλοποιηθεί αυτή η Από-
φαση, οι μόνοι που θα χάσουν θα είναι οι ωφελούμε-
νοι, οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα που 
εισέπραξαν από το ΠΑΚΟΕ,

Επειδή κύριε Ειδικέ Γραμματέα πρέπει να συνει-
δητοποιήσετε ότι το ΠΑΚΟΕ ήταν ο μεταφορέας των 
χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογούμενων πολιτών 
στους απασχολούμενους στον Δήμο Ζαγοράς-Μου-
ρεσίου, όπου ο Δήμαρχος έχει υπογράψει την σωστή 
υλοποίηση του Προγράμματος όσον αφορά το φυσι-
κό αντικείμενο.

 5. Ότι η τακτική που ακολουθείτε - δίχως την 
σε βάθος ενημέρωση και αντικειμενική τοποθέτησή σας 
- δεν συμβαδίζει με τις δημοκρατικές αρχές του δια-
λόγου που υιοθετεί η Κυβέρνηση που σας τοποθέτησε 
στην θέση αυτή, την οποία πρέπει να τιμάτε και να μην 
ακολουθείτε τις αποπροσανατολιστικές διαπλεκόμενες 
πολιτικές των προκατόχων σας, όπου στο Υπουργείο 
που πολιτικά τώρα ανήκετε, υπάρχουν ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 
(37) επίορκοι υπάλληλοι.

Γ. Σας ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ και σας ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ
 
α. Σας ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ
1. Την καταγγελία προς την Περιφερειάρχη Ρένα 

Δούρου (18-05-2015) συνημμένη στο τεύχος 70/
Απρίλιος-Μάϊος 2015 της εφημερίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
του ΠΑΚΟΕ.

2. Το Δελτίο Τύπου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.
pakoe.gr στις 3-7-2015 με τίτλο ΙΟΥΛΙΑΝΑ 1965 - ΙΟΥ-
ΛΙΑΝΑ 2015) στο οποίο τονίζουμε την ανάγκη αναδι-
άρθρωσης του Δημοσίου συστήματος που μαστίζει τον 
τόπο και την δημιουργία άλλης νοοτροπίας διαχείρισης 
του οικονομικού συστήματος. Και μην ξεχνάτε προε-
κλογικά όλοι φωνάζαμε «φέρτε πίσω τα κλεμμένα» .

β. Σας ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ 
• Την συνέχιση από την πλευρά σας της πάγιας 

τακτικής των προηγούμενων, που δίχως τεκμηρίωση 
διαβάλλουν φορείς όπως το ΠΑΚΟΕ, το οποίο για 36 
συνεχή χρόνια έχει δώσει αποδείξεις για την αντικειμε-
νικότητά του - γι αυτό θεωρείται κόκκινο πανί - στους 
διαπλεκόμενους φορείς. 

•Την ανεπάρκεια στοιχείων για την υλοποίηση Προ-
γραμμάτων (βλ. συνημμένους Πίνακες) ύψους πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ, δύο χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα ΓΣΕΕ και ΕΤΑΑ. Εάν δεν μας κοινοποιήσετε τις 
ενέργειες και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχε-
τε κάνει για αυτούς τους φορείς, όπου τα χρήματα που 
πήραν ξεπερνούν το ένα δις ευρώ, τότε θα δεχθούμε 
αυτό που κυκλοφορεί ότι «ρίχνετε στάχτη στα μάτια» 
για να δικαιολογήσετε άξια τον μισθό σας. 

 • Τέλος σας καταγγέλλουμε το χάος που επικρα-
τεί στην Δημόσια Διοίκηση που προϊστασθε, την οποία 
πρέπει να αναμορφώσετε. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερα στοι-
χεία, εάν χρειάζεστε. Επιφυλασσόμενοι παντός νομί-
μου δικαιώματός μας ,

Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  

Πανεπιστημιακός
Ο Αντιπρόεδρος: Θάνος Πετρογιάννης,  

Πολιτικός μηχανικός
Ο Γενικός Γραμματέας: Κων/νος Σολδάτος 

Ιατρός

★★★

Αθήνα 13/7/2015
Αρ. Πρωτ.: 7897

Προς τον
1.   κ. Νικόλαο Βούτση 

Υπουργό Εσωτερικών
2.  κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο  

Αν. Υπουργό Διοικ. Μεταρρύθμισης 
Κοιν.: 
1.  Κ. Συμεωνίδη 

Προϊστάμενο Δνσης Προμηθειών  
Τμήμα Κρατικών Αυτοκινήτων

 2.  κ. Γεωργίου 
 Τμηματάρχη Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων 

Κύριε Υπουργέ,

Για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι η σάπια 
κρατική μηχανή δεν λειτουργεί, αλλά εμείς οι πολίτες 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
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πληρώνουμε τους μισθούς σε επίορκους, καθυστερη-
μένους και ανεύθυνους υπαλλήλους που σαμποτάρουν 
την όποια πραγματική Διοικητική Μεταρρύθμιση θέλε-
τε ενδόμυχα να πραγματοποιήσετε.

Το ΠΑΚΟΕ με βάση την Νομοθεσία δικαιούται ένα 
αυτοκίνητο κάθε δύο χρόνια (Ν. 2503/1997 - ΦΕΚ 
107) για την εξυπηρέτηση των αναγκών βάσει του 
εγγράφου (συνημμένο 1). Σας ενημερώνουμε ότι από 
τις 5 Ιουνίου 2015 με τα αποτελέσματα των μετρή-
σεων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβη-
σης που δημοσίευσε το ΠΑΚΟΕ, 530.000 πολίτες επι-
σκέφθηκαν την ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ και άλλες και 
ενημερώθηκαν. Επειδή το ΠΑΚΟΕ είναι ένας ανεξάρ-
τητος φορέας (ΑΜΚΧ) και τα αποτελέσματα του είναι 
πλέον αξιόπιστα.

Το ΠΑΚΟΕ έχει 35.000 συνδρομητές στην εφημε-
ρίδα του (συνημμένο 2) και την ιστοσελίδα του επι-
σκέπτονται 45.000 άτομα την εβδομάδα.

Επειδή λοιπόν από τον Μάιο του 2013 (9-5-2013) - 
σήμερα κλείνει δύο χρόνια - η προσπάθεια του ΠΑΚΟΕ 
να ξυπνήσει από τον «έντεχνο» λήθαργο την σάπια κρα-
τική μηχανή, αιτηθήκαμε (συνημμένο 3) την δικαιωμα-
τική χορήγηση ενός αυτοκινήτου για την εξυπηρέτη-
ση των αναγκών μας (λήψη δειγμάτων από διάφορες 
περιοχές, κλπ.) και είχαμε καταλήξει σε ένα αυτοκίνη-
το στις 16-5-2014 (συνημμένο 4).

 
Έκτοτε κοροϊδία, σιωπή και απουσία των υπαλ-

λήλων, με τελευταία την επίσκεψη του Αντιπροέδρου 
του ΠΑΚΟΕ κ. Πετρογιάννη στον υπάλληλο Γεωργίου 
στο Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης - Βασ. Σοφίας 
15 - , ο οποίος προσωπικά διαβεβαίωσε τηλεφωνικά 
τον πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ ότι το αυτοκίνητο αυτό που 
μας πρότειναν υπάρχει αλλά πρέπει να πάρουμε εμείς 
τηλέφωνο τον ΟΔΔΥ για να μεσολαβήσουμε (αυτό 
συνέβη στις 22/6/2015). Έκτοτε ο υπάλληλος Γεωρ-
γίου δεν απαντά στο τηλέφωνο.

Αυτά συμβαίνουν στον κρατικό μηχανισμό που 
ΗΓΕΙΣΘΕ.

Απαιτούμε άμεσα κ. Υπουργέ την παρέμβασή σας, 
ώστε να λυθεί το πρόβλημα, να μην πεθαίνουν όρθια 
τα αυτοκίνητα στα Άνω Λιόσια και να μην υποβαθμί-
ζουμε και άλλο αυτό το «έρημο» Περιβάλλον.

Ελπίζουμε άμεσα στην παρέμβασή σας και είμαστε 
στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληρο-
φορία χρειασθείτε. 

 Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  
Πανεπιστημιακός

Ο Αντιπρόεδρος: Θάνος Πετρογιάννης,  
Πολιτικός μηχανικός

Ο Γενικός Γραμματέας: Κων/νος Σολδάτος 
Ιατρός

★★★

Αθήνα 20-7-2015
Αρ. Πρωτ. 219    
Προς την 
Κα Χρυσούλα Κουρτέλη
 Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ
Κοιν. :
1. Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα    2. 

Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ιω. Δραγα-
σάκη   3. Γραφείο Υπουργού ΠΑΠΕΝ κ. Πάνου Σκουρ-

λέτη    4. Γραφείο Αν. Υπουργού ΠΑΠΕΝ κ. Ιω. Τσιρώνη    
5. Γραφείο OLAF     6. Αναπτυξιακή Εύβοιας

Θέμα : ΕΝΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ και ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
παράτυπης απόφασης

Κυρία Κουρτέλη,
Την Παρασκευή 17/7/2015 παραλάβαμε από σας 

την από 15/7/2015 Απόφαση με αρ. πρωτοκ. 140086 
απόρριψης, της αίτησης-πρότασης στο πλαίσιο της 
ανοικτής πρόσκλησης GR02.03 της 28.11.2014 αρ. 
πρωτοκ. 156133. 

Για τους παρακάτω λόγους πιστεύουμε ότι η από-
φαση αυτή είναι παράνομη, άδικη και καταχρηστική, 
γι αυτό και επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώ-
ματός μας.

Είναι παράνομη γιατί ο λόγος που επικαλείται την 
απόρριψή της, δεν ισχύει επειδή το «ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ» 
είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από την 
27/12/1994 με νομιμοποιημένο καταστατικό που συνυ-
ποβλήθηκε με την πρόταση και εντάσσεται στις ΜΚΟ 
(NGO) (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) όπως προδια-
γράφεται στο άρθρο 4 (4.1) της πρόσκλησης και συγκε-
κριμένα προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, όταν 
λειτουργεί ως μέλος του Ομίλου ΠΑΚΟΕ, με πάρα πολ-
λές δραστηριότητες όπως νέφος, έρευνες για τα νερά 
κολύμβησης, πρόσφατα μάλιστα, όπως και κάθε χρόνο 
36 χρόνια τώρα, 380.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα 
του ΠΑΚΟΕ ( HYPERLINK "http://www.pakoe.gr" www.
pakoe.gr) είχαμε σε μία εβδομάδα, μελέτες και ενημε-
ρωτικές εκπομπές στην τηλεόραση, έκδοση μηνιαίας 
64σέλιδης εφημερίδας και πολλές άλλες δράσεις για 
το Δημόσιο συμφέρον.

Είναι άδικη επειδή η εμπειρία και η γνώση του 
ΠΑΚΟΕ θα ήταν οδηγός στην υλοποίηση της υποβλη-
θείσας πρότασης και ταυτόχρονα η απόφαση αυτή (στά-
διο Α) έπρεπε να ληφθεί εντός μηνός από την υποβο-
λή και όχι πέντε μήνες μετά. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτής 
της καθυστέρησης ; 

Ίσως επικαλείσθε φόρτο εργασίας, αλλά αυτό δεν 
ισχύει, γιατί η αξιολόγηση αυτή δεν αποτελεί επιστη-
μονική εργασία αλλά σταχυολόγηση των παρατιθεμέ-
νων δικαιολογητικών, σε όγκο μόλις 25 προτάσεων. 
Για τον λόγο αυτό σας καθιστούμε υπόλογη και σίγου-
ρα επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματός μας.

Είναι καταχρηστική για τον βασικό λόγο ότι η πρό-
σκληση ήταν σαφής και ενέτασσε τις ΜΚΟ - στις οποί-
ες εμείς ανήκουμε χωρίς καμία αμφισβήτηση.

Η θέση σας λοιπόν δεν σας επιτρέπει να υπογράφε-
τε τέτοιες αποφάσεις, με τις οποίες εκμεταλλευόμενη 
την κατά τα ειωθότα θέση Προϊσταμένης, αποκλείετε 
παράνομα φορείς που επί 36 χρόνια έχουν προσφέ-
ρει εθελοντική προστασία στους έλληνες πολίτες αλλά 
και σε σας την ίδια.

Κυρία Κουρτέλη, 
για τα παραπάνω ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ την ανάκληση 

της προαναφερόμενης απόφασης και την ένταξη της 
πρότασής μας στις πρώτες των εννέα (9) που επικα-
λείσθε ότι προεγκρίνατε. 

ΕΠΕΙΔΗ
Είναι σύννομη, άρτια και αποτελεσματική και η υλο-

ποίησή της, θα δώσει προοπτική στην ανάπτυξη των 
υπαγομένων περιοχών, οι οποίες έχουν τεράστιο οικο-
νομικό και τουριστικό ενδιαφέρον.

 Περιμένουμε άμεσα την απάντησή σας.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του «ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  
Πανεπιστημιακός

Ο Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Φιλιππόπουλος,  
Δικηγόρος

 

★★★

Αθήνα 21-7-2015
Αρ. Πρωτ.: 7904

Προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδι-
οίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
Κ. Κωνσταντίνο Ασκούνη

Αθήνα

Σε απάντηση στην από 15-6-2015 Εξώδικη δήλω-
σή σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σχετικά με την καταγγελία μας προς την Περιφέρεια 
Αττικής, η οποία σας αφορά, ποτέ δεν ισχυριστήκαμε 
ούτε προκύπτει από έγγραφα ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. αναμειγνύ-
εται στα προγράμματα ΤΟΠΣΑ. Αντιθέτως ισχυριστήκα-
με την διττή δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. από τη μία μεριά ως 
δικαιούχου και από την άλλη ως συμπράττοντα εταί-
ρου και για αυτό το θέμα δεν έχουμε λάβει απάντηση. 

Γι αυτό ζητάμε να μας απαντήσετε ποια προγράμμα-
τα έχετε λάβει και από άλλους φορείς του Δημοσίου.

Επιπλέον εμείς ισχυριστήκαμε και δεν έχουμε λάβει 
απάντηση, ότι η Ε.Τ.Α.Α. άλλοτε παρουσιάζεται ως δημό-
σια επιχείρηση και άλλοτε ως ιδιωτική Α.Ε., με σκοπό να 
αντλεί πόρους που προορίζονται για το δημόσιο αλλά 
και για τον ιδιωτικό τομέα, κάτι που είναι παράνομο.

Αντί των παραπάνω, εσείς μας απαντάτε γενικά 
και ότι είναι δικαιούχος φορέας προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
ανθρώπινου δυναμικού. 

Εμείς δεν σας καταγγείλαμε για αυτό το θέμα αλλά 
για το γεγονός ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. υπέβαλε πρόταση ως 
συντονιστής εταίρος για το πρόγραμμα των περιφε-
ρειακών μηχανισμών κοινωνικής οικονομ ίας, γνωρί-
ζοντας ότι είναι δημόσια επιχείρηση, την στιγμή που 
η σχετική πρόσκληση αποκλείει αυτό το ρόλο για τις 
δημόσιες επιχειρήσεις.

Τέλος εάν η Ε.Ε.Τ.Α.Α. επιτρέπεται να έχει την δυνα-
τότητα να μεταμφιέζεται σε ιδιωτική κοινωνική επιχεί-
ρηση κατά το δοκούν, ζητήσαμε από την Ε.Δ.ΕΛ. και 
από την αρμόδια αρχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου να μας απαντήσουν.

Η απάντηση της Ε.Δ.ΕΛ. σας είναι γνωστή (βλέπε 
συνημμένο) και δεν δικαιώνει την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Επειδή η Ε.Ε.Τ.Α.Α. με τον ένα η τον άλλο τρόπο 
έχει απορροφήσει περίπου ένα δίς ευρώ την τελευταία 
περίοδο και επειδή είμαστε έλληνες φορολογούμενοι 
πολίτες και για λόγους διαφάνειας, δικαιούμαστε να 
γνωρίζουμε ποια προγράμματα, με ποιες διαδικασίες 
και με ποια μετρήσιμα αποτελέσματα ανά ωφελούμε-
νο, υλοποιήθηκαν αυτά τα προγράμματα;

Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  

Πανεπιστημιακός
Ο Αντιπρόεδρος: Θάνος Πετρογιάννης,  

Πολιτικός μηχανικός
Ο Γενικός Γραμματέας: Κων/νος Σολδάτος 

Ιατρός

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
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Οι ευαισθησίες και οι διαπιστώσεις της Αναπληρώτριας Υπουργού.

Hταν Απρίλης του 2015 όταν η Αναπληρώτρια 
Υπουργός Εργασίας κα. Αντωνοπούλου παρα-
λάμβανε το χάος στο Υπουργείο Εργασίας και 
περιέγραφε με πάθος την εικόνα που συνά-
ντησε υποστηρίζοντας ότι θα κάνει το παν για 

να την αλλάξει...
« …Διαπιστώσαμε ότι ο μικρός πακτωλός χρημάτων 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προς την Ελλάδα, 
στο πλαίσιο του γενικότερου καταμερισμού που γίνεται 
προς όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., κατέληξε σε δράσεις 
άκρως αμφισβητούμενες ως προς την αποδοτικότητά 
τους και, εν τέλει, ως προς το όφελος για τους ανέρ-
γους», έλεγε η Αναπληρώτρια υπουργός και προχωρούσε 
σε αναλύσεις για την ανεργία που τόσο πολύ ενοχλούσε. 

«Σε μια περίοδο που έκλειναν χιλιάδες μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις και 160.000 άρτια καταρτισμέ-
νοι νέοι έφευγαν στο εξωτερικό, οι πόροι κατευθύνο-
νταν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης 
και επανακατάρτισης, με σκοπό να «ενεργοποιήσουν» 
τους ανέργους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 
Όμως, την ίδια περίοδο που τα προγράμματα κατάρτισης 
αυξάνονταν, η ανεργία απογειωνόταν και η απασχόληση 
υποχωρούσε σε όλους τους κλάδους. Πόσο ρεαλιστική 
μπορεί να ήταν η προσδοκία ότι οι καινούργιοι καταρ-
τιζόμενοι θα μπορούσαν να βρουν μια θέση εργασίας, 
όταν την περίοδο της «έκρηξης» των προγραμμάτων 
κατάρτισης και των «ενεργητικών πολιτικών» η ανερ-
γία στους νέους εκτοξεύθηκε στο 51,2%, η μακροχρό-
νια ανεργία ξεπέρασε το 73% των ανέργων, οι οικογέ-
νειες χωρίς έναν εργαζόμενο υπερέβησαν τις

350.000 και η φτώχεια στους ανέργους ανέβηκε 
στο 46,5%;»

 Και ήταν τότε που ίδια καταδίκαζε την διαπλοκή 
και τα πλοκάμια της.

«Τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα από όσο νόμι-
ζα, διότι μόνο όταν ανέλαβα τη καθημερινή διαχείριση 
του συγκεκριμένου τομέα συνειδητοποίησα ότι έχουμε 
μπροστά μας ένα πολυπλόκαμο, παρασιτικό δίκτυο. Ενα 
δίκτυο που έχει στηθεί γύρω από τον προγραμματισμό, 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων 
και την εκπόνηση μελετών, αλλά με την τεχνογνωσία 
στη σύνταξη κειμένων «ευρωπαϊκών προδιαγραφών» 
που έδινε και μια αληθοφανή δικαιολογία για τη διαρκή 
συρρίκνωση του δημόσιου τομέα σε ρόλο περιθωριακό.

Σε αυτό το συμπέρασμα δεν καταλήξαμε μόνο από 
τις πιέσεις που καθημερινά δεχόμαστε στο υπουργείο 
για «να τελειώνουμε όπως όπως» με τα προγράμματα, 
να τα προκηρύξουμε όπως ακριβώς τα έχουν σχεδιάσει 
οι προηγούμενοι, χωρίς να πολυαναλύουμε και χωρίς 
να χάνουμε χρόνο με αξιολογήσεις. Στο συμπέρασμα 
αυτό δεν καταλήξαμε ούτε μόνο λόγω των πιέσεων που 
ασκούνται με τη μορφή καταιγιστικών μηνυμάτων προς 
εμένα και τους συνεργάτες μου από παράγοντες που 
ήξεραν πώς μοιράζεται η «πίτα» των προγραμμάτων. 

Ούτε μόνο όταν ακούσαμε τα ίδια τα υπηρεσια-
κά στελέχη του υπουργείου, που δίνουν τον καλύτερο 
εαυτό τους σε συνθήκες αντίξοες, να μας εξομολογού-
νται τις αφόρητες άνωθεν πιέσεις που δέχτηκαν για να 
προωθήσουν δράσεις, ενώ είχαν αποκλειστεί από τον 
προγραμματισμό τους.

Στο συμπέρασμα για την παραλυτική επιρροή αυτού 
του του ιδιότυπου καρτέλ της κατάρτισης - απασχόλησης, 
καταλήξαμε όταν διαπιστώσαμε ότι επιχειρεί να επηρε-
άσει και σήμερα όλους τους κρίκους της αλυσίδας δια-
χείρισης από τον σχεδιασμό μέχρι την αξιολόγησή τους.

 Απαριθμώ μόνο μερικές από τις δυσλειτουργίες που 
βρήκαμε: Μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση εξου-
σίας στα χέρια ορισμένων Γ.Γ. που «έδεναν και έλυναν», 
την ώρα που ενώ οι υπηρεσίες μπορούσαν να κάνουν 
πολλά στον σχεδιασμό προγραμμάτων, παρέμεναν παρο-
πλισμένες. Μελέτες που μοιράζονταν σε εξωτερικούς 
συνεργάτες, χωρίς να υποστηρίζονται από στοιχειώδη 
μηχανισμό διάγνωσης αναγκών, απαίτηση που πρέπει 

και σύμφωνα με την Κομισιόν να εκπληρώσουμε μέχρι 
τον Ιούνιο... Απλήρωτους καταρτιζόμενους, που περι-
μένουν για μήνες το πενιχρό αντίτιμο συμμετοχής τους 
στο πρόγραμμα. Κατακερματισμένες αρμοδιότητες, με 
αποτέλεσμα αλλού να γίνεται η διάγνωση των ανα-
γκών, αλλού ο σχεδιασμός, αλλού η διαχείριση, αλλού 
η υλοποίηση.

Ήθελε ν’ αλλάξουν όλα εδώ και τώρα! 
« Για όσους νοιάζονται πραγματικά για το «αν πιά-

νουν τόπο τα λεφτά» που διοχετεύονται στις πολιτικές 
απασχόλησης, ο ανασχεδιασμός είναι μονόδρομος. Το 
σύστημα είναι ανορθολογικό και πρέπει να αλλάξει. Ο 
πιεστικός χρόνος επιβάλλει ουσιαστικές, μεταβατικές 
παρεμβάσεις που να τείνουν στη βασική μας ιδέα: κάθε 
θέση εργασίας που επιδοτείται πρέπει να αντιστοιχεί σε 
εγγυημένη απασχόληση, δίκαια αμειβόμενη, με εργασι-
ακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ανάλογη με τις δεξι-
ότητες του ανέργου».

Μετά τις ευαισθησίες η  υλοποίηση 
Στις 15 Μαίου πραγματοποιείται η απένταξη των 

ΚΕΚ με απόφαση που υπογράφει ο Ειδικός Γραμμα-
τέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ Γεώργιος 
Ιωαννίδης. Πρόκειται για την ανάκληση της με αριθ. 
Πρωτ.4.21860/6.3277 19/09/2014 απόφαση έντα-
ξης της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ 
ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «485201». Ενώ 
λίγες ημέρες αργότερα στις 21 Μαϊου το Υπουργείο 
βγάζει δελτίο τύπου για το θέμα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 21-5-2015
Ανάκληση του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 
16.220 ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών

Η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντω-
νοπούλου ανακοινώνει την απένταξη του έργου της 
«Επιταγής Κατάρτισης Ανέργων σε τομείς της οικονο-
μικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απα-
σχόληση», συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε 16.220 
ανέργους,  ηλικίας 29 έως 64 ετών.

Η απόφαση ελήφθη διότι διαπιστώθηκε ότι ο σχε-
διασμός του προγράμματος που είχε γίνει από την προ-
ηγούμενη ηγεσία ήταν σκανδαλώδης, καθώς δεν εξα-
σφάλιζε στους ανέργους τα μέγιστα δυνατά οφέλη για 
τους εξής λόγους:   

Πρώτον, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του προ-
γράμματος η κατανομή των κονδυλίων γινόταν προς όφε-
λος των Παρόχων Κατάρτισης και όχι των ανέργων. Το 
75% των κονδυλίων θα κατέληγε στα Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) και μόλις το 25% στους ανέργους.

Δεύτερον, ο σχεδιασμός του προγράμματος προ-
έβλεπε ως κόστος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης 
που θα παρείχαν τα Κέντρα  το ποσό των 5.400 ευρώ 
για κάθε άνεργο, όταν σε άλλα αντίστοιχα προγράμμα-
τα με κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εγγυημένη απα-
σχόληση, ο μέσος όρος του κόστους του παρόχου δεν 
υπερέβαινε τα 1600 ευρώ ανά άνεργο. 

Τρίτον, σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος 
ήταν η κατάρτιση ανέργων κυρίως με χαμηλά τυπι-
κά προσόντα και δεξιότητες, σε τομείς της ελληνικής 
οικονομίας με αναπτυξιακές δυνατότητες.  Στην  προ-
κήρυξη του προγράμματος οι πιο δυναμικοί κλάδοι της 
ελληνικής οικονομίας προσδιορίζονταν η πρωτογενής 
παραγωγή αγροτικών προϊόντων, οι ιχθυοκαλλιέργει-

ες, ο τουρισμός, η ενέργεια και ιδίως οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. 

Αντί λοιπόν οι άνεργοι να κατευθύνονται στους παρα-
πάνω κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως προβλε-
πόταν στην προκήρυξη, οι πρώην ιθύνοντες του σχεδι-
ασμού του προγράμματος, τους διοχέτευαν, κατά κύριο 
λόγο, στον κατασκευαστικό τομέα. Συγκεκριμένα 10.000 
άνεργοι, δηλαδή το 62% επί του συνόλου των ανέργων 
που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα, θα παρείχαν επι-
δοτούμενη εργασία αποκλειστικά στις τεχνικές εταιρίες. 

Η πριμοδότηση του τεχνικού κλάδου, παρότι ούτε 
καν αναφερόταν ως δυναμικός κλάδος στην προκήρυ-
ξη, είχε ως αποτέλεσμα τη στρεβλή κατανομή των κον-
δυλίων. Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, από το συνολι-
κό προϋπολογισμό των 112 εκατομμυρίων ευρώ τα 70 
εκατομμύρια κατευθυνόταν στον τεχνικό κλάδο και τα 
υπόλοιπα 42 εκατομμύρια κατανέμονταν στον κλάδο 
διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και  στον 
κλάδο των Νέων Τεχνολογιών.

Τέταρτον, η πρόβλεψη κατάρτισης και πρακτικής 
άσκησης για τόσο ευρύ φάσμα ηλικιών ανέργων με 
τόσο ριζικά και διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες, 
καθιστούσε  το πρόγραμμα άστοχο και αναποτελεσμα-
τικό. Τι κοινό μπορεί να έχει ο άνεργος 29 ετών με τον 
άνεργο που βρίσκεται λίγο πριν τη συνταξιοδότησή του.

Για αυτούς τους λόγους η ηγεσία του Υπουργείου 
Εργασίας αποφάσισε την ανάκληση και τον ορθολογι-
κό ανασχεδιασμό του προγράμματος προκειμένου να 
ωφελούνται ουσιαστικά  οι άνεργοι. 

Η νέα πρόσκληση του επανασχεδιασμένου προγράμ-
ματος θα δημοσιευτεί εντός διμήνου.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΣΕΚΕΚ
Η απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας 

Αντωνοπούλου για ανάκληση του συγκεκριμένου προ-
γράμματος , αλλά και ο επανασχεδιασμός και επανα-
τοποθέτηση του τρόπου και του ρόλου των ΚΕΚ  στην 
αποκατάσταση ανέργων τάραξε να λιμνάζοντα ύδα-
τα της ευζωίας των ΕΛΣΕΚΕΚ και προκάλεσε την μήνη 
τους σε σημείο του φτάσουν ν΄ αναφέρουν σε  ανα-
κοίνωση τους, λίγες ημέρες μετά την δημοσίευση του 
δελτίου τύπου του υπουργείου, ότι η κα. Αντωνοπού-
λου επιδιώκει την κατάργηση της!

Η αντίδραση του ΕΛΣΕΚΕΚ  ήταν  «άμεση». Ήταν 
βλέπετε και τα «κεκτημένα» τόσων ετών στην πλάτη 
των ανέργων!  Ετσι λοιπόν στις 25 Μαϊου προβαίνει 
στην ακόλουθη ανακοίνωση.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΣΕΚΕΚ (Ελληνικός Σύνδεσμος 
Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Το ΔΣ του ΕΛΣΕΚΕΚ με ανακοίνωση του εκφράζει 
την αντίθεσή του στην απόφαση της αναπληρώτριας  
Υπουργού Εργασίας κ. Ράνιας Αντωνοπούλου να απε-
ντάξει το Έργο «Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς 
Οικονομικής Δραστηριότητας με Υποχρεωτική Εγγυημέ-
νη Απασχόληση» από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του 
Υπουργείου της ως εμπροσθοβαρές, δηλαδή ως έργο 
γέφυρα μεταξύ του ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται και του 
ΕΣΠΑ που έρχεται στο 2016

Η απένταξη του προγράμματος voucher συνεπάγε-
ται την απουσία οποιασδήποτε παρέμβασης για κατάρ-
τιση και τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας ανέργων 29 
ετών και άνω, μέχρι την επόμενη χρονιά! Πρόκειται για 
ομάδα ανέργων που αποτελεί το 75% του συνόλου των 
μακροχρόνια ανέργων της χώρας, για την οποία δεν 
υπάρχει και δεν υπήρξε στα τελευταία 5 χρόνια, καμία 
παρέμβαση για την υποστήριξή της, μέσω κατάρτισης, 
επαγγελματικής συμβουλευτικής και τοποθέτησης σε 
θέσεις εργασίας. 

Ο ΕΛΣΕΚΕΚ είχε τοποθετηθεί εγκαίρως για την βελ-
τίωση των όρων υλοποίησης αυτού του έργου, παρά 
το γεγονός, ότι δεν υπήρξε διαδικασία δημόσιας δια-
βούλευσης. Οι προτάσεις αφορούσαν στον διπλασια-
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σμό των θέσεων για τους ωφελούμενους από 16.000 
σε 30.000 και στη μείωση της αμοιβής των παρόχων 
κατάρτισης, κάτω από το 50% της αρχικά προβλεπό-
μενης, αλλά και εγγυημένης απασχόλησης για το 25% 
των συμμετεχόντων, δηλαδή για 7.500 ανέργους που θα 
μπορούσαν να απασχοληθούν μετά το τέλος της κατάρ-
τισης για 3 επιπλέον μήνες, με πλήρη εργασιακά δικαι-
ώματα, σε επιχειρήσεις δυναμικών κλάδων της οικονο-
μίας που προβλέπονται και στο νέο ΕΣΠΑ. 

Όσο για τους ανακριβείς ισχυρισμούς της κ. Υπουρ-
γού ότι τα χρήματα των προγραμμάτων πηγαίνουν κατά 
25% στους ανέργους και κατά 75% στα ΚΕΚ, επιση-
μαίνουμε ότι: 

1. Στα προγράμματα voucher που υλοποιήθηκαν 
και αυτά που είναι σε εξέλιξη, ο επιμερισμός του ποσού 
είναι κατά 2/3 στον άνεργο και κατά 1/3 στα ΚΕΚ για τις 
εργασίες της επαγγελματικής συμβουλευτικής, σύζευ-
ξης με τις επιχειρήσεις, κατάρτισης και παρακολούθη-
σης της πρακτικής άσκησης. 

2. Σε έργα που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν με 
τη μορφή των δημοσίων συμβάσεων, από τα ποσά 
που έλαβαν τα ΚΕΚ τα 2/3 αφορούσαν σε επιδόματα 
κατάρτισης ανέργων, αμοιβές επιχειρήσεων πρακτικής 
προκειμένου να δημιουργήσουν συγκεκριμένες θέσεις 
απασχόλησης, αμοιβές εκπαιδευτών και φορέων πιστο-
ποίησης και το υπόλοιπο 1/3 κάλυπτε δαπάνες οργάνω-
σης και υλοποίησης των προγραμμάτων των φορέων 
μας όπως, μισθοδοσίες, ενοίκια, υποχρεώσεις προς το 
Δημόσιο, κά. Η απένταξη του προαναφερόμενου έργου 
λόγω «σχεδιαστικών προβλημάτων» με απόφαση της 
Υπουργού, είναι κατ΄ ελάχιστο υπερβολική και «ανε-
ξήγητη», καθώς αυτά θα είχαν αντιμετωπιστεί απολύ-
τως ικανοποιητικά, αν είχαν ληφθεί υπόψη οι αρχικές 
προτάσεις μας. 

Αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της αδιέξοδης 
και αναποτελεσματικής πολιτικής είναι ότι μέσα στο 
2015, δεν θα υλοποιηθεί καμία πολιτική για την κατα-
πολέμηση της ανεργίας για μια ομάδα του πληθυσμού 
η οποία την είχε απόλυτα ανάγκη, όπως φανερώνει το 
γεγονός ότι 103.000 άνεργοι είχαν αιτηθεί την συμμε-
τοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο ΕΛΣΕΚΕΚ 
(που εκπροσωπεί 280 πιστοποιημένους οργανισμούς 
που αποτελούν το βασικό κορμό του κλάδου κατάρτι-
σης για πάνω από 25 χρόνια), «φοβάται»  πως η ματαί-
ωση του έργου αυτού, αποτελεί τη φυσική προέκταση 
των απόψεων της κ. Υπουργού, για το πώς πρέπει «να 
αντιμετωπιστεί» η ανεργία στη χώρα.

 Η κ. Αντωνοπούλου ενημέρωσε από πολύ νωρίς 
με κείμενά της για τις απόψεις της περί ανεργίας και 
απασχόλησης, βάζοντας στο στόχαστρο τις Ευρωπαϊκές 
ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης και τα ΚΕΚ. Ισχυ-
ρίστηκε κατ΄επανάληψη ότι δεν υπάρχει διαρθρωτι-
κή ανεργία, δηλαδή αταίριαστη προσφορά και ζήτηση 
εργασίας (καταγράφεται ήδη 68%) άρα δεν χρειάζεται 
κατάρτιση και συνδεδεμένες με αυτήν δράσεις προώ-
θησης και τοποθέτησης ανέργων στην αγορά εργασίας. 

Απλοποίησε και μετέτρεψε όλα τα προβλήματα σε 
ένα και μοναδικό «Δεν υπάρχει ζήτηση, για αυτό, Δεν 
υπάρχουν δουλειές» και «επαναθεμελίωσε» ένα παλιό 
μοντέλο για μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο (300.000 
θέσεις Κοινωφελούς εργασίας) περιορισμένης διάρκει-
ας που με πρώτη ευκαιρία(;) θα γίνουν θέσεις εργασί-
ας μόνιμης απασχόλησης!

 Προσπαθεί να μετατρέψει τις ενεργητικές πολιτικές 
σε παθητικές, δηλαδή σε δημόσιες προσλήψεις, σε μία 
χώρα που ουσιαστικά χρεοκόπησε εξ΄αιτίας και μετα-
ξύ άλλων από την υπερδιόγκωση του δημόσιου τομέα, 
αλλά και σε μία χρονική περίοδο που ο κρατικός προ-
ϋπολογισμός και οι φορολογούμενοι, δεν αντέχουν 
τέτοιες επιλογές. Αλήθεια δεν γνωρίζει ότι τα Ευρω-
παϊκά κονδύλια απευθύνονται σε Ενεργητικές δράσεις 
όπως η Κατάρτιση, η Πιστοποίηση Προσόντων, η τοπο-
θέτηση σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων, η Αυτοπα-
σχόληση και η Επιχειρηματικότητα; Σε μια χώρα που η 
συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση του ενήλικου 
πληθυσμού  σημειώνει ποσοστό 2,9% έναντι 9,5% του 
μέσου όρου της Ε.Ε, η κ. Αντωνοπούλου επιδιώκει την 
κατάργησή της ! 

Σε αυτή την προσπάθεια επιστρατεύει επιχειρήματα 
εις βάρος των ΚΕΚ που διαβάζει κατά συρροή ή ακούει 
στα ΜΜΕ η κοινή γνώμη, περί «πακτωλού» χρημάτων 
που σπαταλήθηκαν, περί «μπίζνες» εις βάρος των ανέρ-

γων, περί πιστοποιημένων «μεσαζόντων», περί «εικονι-
κών» εκπαιδεύσεων, περί  «μηδενικών» αποτελεσμάτων 
και τελευταία περί χαμηλού ποσοστού (20%!) απασχό-
λησης ανέργων των περσινών προγραμμάτων Voucher. 

Αντί η κ. Υπουργός που ως εκ του ρόλου της οφεί-
λει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει νέα, μεγαλύτερης 
έκτασης, δραστικότερα και αποτελεσματικότερα προ-
γράμματα και δράσεις που θα  ανοίγουν το δρόμο στην 
εργασία για χιλιάδες ανέργους, με βάση τη νέα στρατη-
γική Ανάπτυξης της χώρας, αντί να θέσει νέους κανόνες 
και συστήματα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών στο 
πλαίσιο μιας νέας κοινωνικής ευθύνης και ηθικής που 
πρέπει να επικρατήσει, αντί να βελτιώσει τα αποτελέ-
σματα θέτοντας  ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους σε 
όλα τα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν με 
επίκεντρο την κοινωνική συνοχή, συγκεντρώνει «γιατί 
άραγε;» τα βέλη της  εναντίον των ΚΕΚ. 

Πρόκειται –για τους μη γνωρίζοντες- για πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, με εντυπωσιακή ωστόσο τεχνογνωσία, εμπει-
ρία και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές που παρά το 
γεγονός ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης και έλλειψης 
ρευστότητας προχρηματοδοτούν με μεγάλη δυσκολία 
τα έργα που υλοποιούνται, συνεχίζουν να απασχολούν 
πάνω από 4.000 εργαζόμενους και 10.000 εξωτερι-
κούς συνεργάτες που απειλούνται τώρα με απαξίωση 
και κυρίως με ανεργία. Απέναντι σε αυτή την πολιτική, 
που εκφράζει η Αναπληρώτρια Υπουργός, ο ΕΛΣΕΚΕΚ 
θα αντιδράσει ενεργητικά προς όλες τις κατευθύνσεις, 
υπερασπίζοντας όσους φορείς (μέλη του ή μη), αγωνί-
ζονται με ποιότητα, αξιοπιστία, επιχειρησιακή ηθική και 
στόχους, διεκδικώντας το δικαίωμα στη δουλειά, στην 
αξιοπρέπεια, στην αναγνώριση της κοινωνικής εισφο-
ράς τους στις κοινωνικές πολιτικές που εφαρμόζονται 
στη χώρα και τις οποίες καλούνται πάντα να υλοποι-
ούν χωρίς να συμμετέχουν, για χρόνια τώρα, στον σχε-
διασμό τους. Κανείς ωστόσο δεν έχει αναφερθεί στην 
άλλη κρυφή όψη του αγώνα τους για επιβίωση. Ένα 
χρόνο προχρηματοδοτούν τα προγράμματα Voucher 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχουν πάρει ούτε 
ένα ευρώ.  Κατέθεσαν αιτήσεις αποπληρωμής έργων 
που υλοποιήθηκαν από το 2011 μέχρι σήμερα και δεν 
έχει αποπληρωθεί ούτε το 20% των προγραμμάτων 
τους. Προσπαθούν να αντέξουν. 

Ταυτόχρονα ο αγώνας τους να αποδείξουν πως δεν 
είναι «Ελέφαντες» είναι άνισος, καθώς η κ. Υπουργός 
φιλοξενείται καθημερινά, σε κανάλια, Blogs και εφη-
μερίδες, επικαλούμενη στερεότυπα και αναπόδεικτα 
επιχειρήματα για το πόσο περιττοί φορείς είναι. Χωρίς 
ωστόσο να προτείνει ως αρμόδια, δραστικότερες, και-
νοτόμες και ουσιωδέστερες παρεμβάσεις (και ποιοι 
φορείς θα τις υλοποιούν) για την ενίσχυση των ικανο-
τήτων και προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, για 
την ενίσχυση της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέρ-
γων, προτείνει την εφαρμογή της θεωρίας του «Κρά-
τους-Εργοδότη της ύστατης καταφυγής» που παραπέ-
μπει σε παραδοσιακά, ξεπερασμένα μοντέλα κρατισμού. 

  Είναι αλήθεια βέβαια ότι στην Ελλάδα, η επαγ-
γελματική κατάρτιση δεν εντάχθηκε συστηματικά στο 
πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής που να απαντά στις ανά-
γκες των παραγωγικών οργανισμών, των εργαζομέ-
νων και των ανέργων και προσέλαβε χαρακτηριστικά 
υποκατάστασης των επιδομάτων ανεργίας, πελατεια-
κών εξυπηρετήσεων και αναποτελεσματικών επιλογών. 
Επιπλέον δεν έλειψαν φαινόμενα σχεδιασμού και υλο-
ποίησης προγραμμάτων με όρους που ανταποκρίνονταν 
σε ειδικά συμφέροντα και όχι στην κάλυψη αναγκών 
των ωφελούμενων. 

Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων δεν μπο-
ρεί να γίνει μέσω της κατάργησης αυτής της ευρωπα-
ϊκής πολιτικής, αλλά μέσω της αναβάθμισης της, ώστε 
η επαγγελματική κατάρτιση να συμβάλει ουσιαστικά 
στην αναβάθμιση και προσαρμογή των επαγγελματι-
κών προσόντων, στις πραγματικές ανάγκες της εργασί-
ας και της πραγματικής οικονομίας, στην επιτυχή σύζευ-
ξη της προσφοράς και της ζήτησης, σε συνδυασμό με 
την προσπάθεια παραγωγικής αναβάθμισης της χώρας.

Η ΔΙΜΗΝΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ!
Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες τώρα… σιωπή!

«ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΪΑΦΑ»
Θέλοντας να διερευνήσουμε το τι ακριβώς συμ-

βαίνει επικοινωνήσαμε αρχικά με την κ. Βοϊσδά-
κη γραμματέα της Υπουργού, η κυρία Βοϊσδάκη 
μας παρέπεμψε στον κ. Αλατζά Σύμβουλο Τύπου 
του υπουργείου ο οποίος μας είπε δυο λόγια για 
τις αλλαγές στα ΚΕΚ, ωστόσο επειδή δεν είχε 
την απαιτούμενη εξειδίκευση πάνω στα υπόλοι-
πα ερωτήματα που ζητούν απάντηση, ξανα- επι-
κοινωνήσαμε με την κυρία Βοϊσδάκη η οποία μας 
παρέπεμψε στην κα. Μαρίνα Κουτσούκη που θα 
μας απαντούσε για το θέμα. Αυτό συνέβη στις 
15/7/2015. Μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέ-
ρας 16/7/2015 δεν είχαμε νεότερα. Το μεσημέρι 
μετά από δική μας όχληση μάθαμε ότι ούτε η κα. 
Κουτσούκη είναι αρμόδια να απαντήσει! Επικοι-
νωνούμε εκ νέου με την κα. Βοϊσδάκη η οποία 
αυτή την φορά μας παρέπεμψε στην Γ.Γ. Κοινοτι-
κών Προγραμμάτων κα. Χαλικιά. Μη έχοντας νέα 
και από την εν λόγω κυρία, αποφασίζουμε πλέον 
να στείλουμε τα ερωτήματα στην κα. Αντωνοπού-
λου! …Ακόμα περιμένουμε απάντηση και εμείς και 
οι 1.500.000 άνεργοι!   

Προς την
ΑΘΗΝΑ :16-7-2015
Αναπληρώτρια Υφυπουργό Εργασίας
Αριθ. Πρωτ.: 7903
Ράνια Αντωνοπούλου
ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΣΕ-

ΚΕΚ- ΚΕΚ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ.

- Από τότε μέχρι σήμερα σε ποιες αλλαγές έχει 
προβεί το υπουργείο; Σε ποιες αποφάσεις έχετε 
προχωρήσει και με ποιους κοινωνικούς εταίρους 
έχετε συναντηθεί;

- Με ποια νομοθεσία έχουν υιοθετηθεί ως 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών τα ΚΕΚ;

- Έχετε υπόψιν σας κάποιες άλλες δομές απα-
σχόλησης και κατάρτισης;

Από την Εφημερίδα 
Οικο-νομία

Φυσικά το «έργο» δεν τελειώνει εδώ…απόγευμα 
πια ο διευθυντής της εφημερίδας κ. Π. Χριστοδουλάκης 
αποφασίζει να μιλήσει με την Αναπληρώτρια Υπουργό. 

Η κα. Υπουργός δεν είναι δυνατόν να σας μιλήσει, 
εξάλλου φεύγει για το εξωτερικό λέει η κα. Βοισδάκη, 
ενώ ξαφνικά ακούγεται στην άλλη πλευρά της τηλε-
φωνικής γραμμής ο κ. Αλατζάς Σύμβουλος της Υπουρ-
γού στο επιτελείο της κας Αντωνοπούλου, ο οποίος 
μιλά επαναλαμβάνοντας την ίδια φράση σε πολύ πιο 
επιθετικό τόνο.

Ο κ. Χριστοδουλάκης χαριτολογώντας του λέει 
«δεν περίμενα από ένα γραφείο Συριζαίου υπουργού 
να ακούσω ότι είναι αδύνατον να σας μιλήσει η υπουρ-
γός. Δεν κάνω επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ»...για να πάρει την 
απάντηση, «εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ κύριε..» 

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
« Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο του επα-

νασχεδιασμού των προγραμμάτων των ΚΕΚ, με 
σαφή βελτίωση των όρων των προγραμμάτων 
τους υπέρ των ανέργων.

Αυτό θα γίνει α) με την αύξηση του ορίου του 
αριθμού των ωφελούμενων, (από 16.000 σε 20.000), 
β) με την εγγυημένη απασχόληση των ¾  αυτού 
του πληθυσμού, γ)  με τον αντίθετο καταμερισμό 
των χρημάτων, αντί δηλαδή το 75% να πηγαίνει 
στα ΚΕΚ και το 25% στους ανέργους, το 755 να 
το απολαμβάνουν οι άνεργοι και το 25% τα ΚΕΚ.

 Εμείς θα προσθέσουμε ότι μετά από όλο αυτό το 
κρυφτούλι με τους επαΐοντες του υπουργείου διατη-
ρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για τα «τι» και τα «πως». 
Ελπίζουμε η κα. Αντωνοπούλου να ακολουθήσει όλες 
τις ευαισθησίες της για να ανακουφιστούν οι άνεργοι 
και να πει και σε μας αν όχι τι σκοπεύει να κάνει αλλά 
ΤΙ ΣΤ΄ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ! 
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Λαγούς βγάζουν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για την 
πάταξη της φοροδιαφυγής και του οικονομι-
κού εγκλήματος. Πρόκειται για ελέγχους που 
διενεργούνται ύστερα από διασταύρωση των 
δηλωθέντων εισοδημάτων των φορολογού-

μενων με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αλλά 
και για τη λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων 
από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, τον Ιούνιο, 
δείχνουν δεκάδες περιπτώσεις δικηγόρων, ιατρών και 
άλλων επαγγελματιών που διατηρούσαν καταθέσεις 
που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδή-
ματα τους, επιχειρήσεις που δεν εξέδωσαν φορολο-
γικά στοιχεία ή χρησιμοποιούσαν πλαστά και εικονικά 
τιμολόγια για να φοροδιαφεύγουν. 

Αναλυτικά τα ευρήματα από τους ελέγχους του 
ΣΔΟΕ τον Ιούνιο είναι τα ακόλουθα:
 Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

 - Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη 
συνολικής αξίας 16.008.581,06 ευρώ, η οποία στοι-
χειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαρια-
σμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το 
ποσό αυτό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσε-
ων που αφορά. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ 
δεν αποδόθηκε ποσό 146.014,43 ευρώ. 

- Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου, απέκρυ-
ψε εισοδήματα συνολικής αξίας 3.104.948,74 ευρώ. 
Αυτό στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών 
λογαριασμών και οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να τα 
δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

 - Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη 
συνολικής αξίας 503.033,80 ευρώ, η οποία στοιχειοθε-
τήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ποσό συνι-
στά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.

 - Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα 
ύλη συνολικής αξίας 350.790,59 ευρώ, η οποία στοι-
χειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαρια-
σμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. 

- Ιατρός Δερματολόγος, απέκρυψε φορολογητέα 
ύλη συνολικής αξίας 273.981,40 ευρώ, η οποία στοι-
χειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαρια-
σμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. 

- Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη 
συνολικής αξίας 102.534,72 ευρώ, η οποία στοιχειο-
θετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών 
σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. 

- Τεχνική και κατασκευαστική επιχείρηση, δεν ζήτη-
σε και δεν έλαβε εξακόσια φορολογικά στοιχεία συνο-
λικής αξίας 3.961.307,09 ευρώ.

 - Επιχείρηση Εμπορίου Υγραερίου, δεν εξέδωσε 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 751.804,80 
ευρώ, επίσης δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 625.646,24 ευρώ.

 - Κατασκευαστική Εμπορική επιχείρηση, εξέδωσε 
είκοσι δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής 
αξίας 1.397.600 ευρώ. 

- Τουριστική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι εικονικά 

φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.164.410,53 
ευρώ. 

- Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, εξέδωσε τέσ-
σερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
1.130.000 ευρώ.

 - Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών 
προϊόντων, εξέδωσε εκατόν ένα εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 791.227,11 ευρώ, εκ των 
οποίων τα είκοσι πέντε ήταν πλαστά.

 - Επιχείρηση Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτη-
σης κοινού, εξέδωσε δύο εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 461.472,84 ευρώ. 

- Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων, εξέ-
δωσε εβδομήντα πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία 
συνολικής αξίας 191.438,11 ευρώ. 

- Κατασκευαστική επιχείρηση, έλαβε τριακόσια 
δέκα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξί-
ας 3.834.088,32 ευρώ, εκ των οποίων τα εξήντα ήταν 
πλαστά. - Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική επιχεί-
ρηση, έλαβε είκοσι ένα εικονικά φορολογικά στοιχεία 
συνολικής αξίας 183.429,27 ευρώ.

 - Επιχείρηση κατεργασίας και πώλησης μαρμάρων, 
έλαβε πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής 
αξίας 181.336,21 ευρώ.

 - Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών καθαρι-
σμού, έλαβε πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνο-
λικής αξίας 107.188,30 ευρώ.

 - Επιχείρηση με παιδικές κατασκηνώσεις, έλαβε 
εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
105.341,50 ευρώ. 

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

- Επιχείρηση Υψηλής Τεχνολογίας και Παραγω-
γής προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έλα-
βε τετρακόσια εβδομήντα έξι εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 4.875.599,57Euro, κατα-
χώρησε εκατόν δύο εικονικές εγγραφές ως προς την 
λήψη συνολικής αξίας 2.100.840Euro, εξέδωσε είκο-
σι πέντε εικονικά πιστωτικά τιμολόγια συνολικής αξίας 
3.256.661,36Euro και εξέδωσε έντεκα εικονικά φορο-
λογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 783.035Euro.

 - Επιχείρηση Υπηρεσιών Ήχου και Εικόνας δεν 
απέδωσε Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 134.736,35Euro, 
επίσης δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 
469.088,58 ευρώ. 

- Επιχείρηση Πληροφορικής ζήτησε και έλαβε 
δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
202.625Euro. 

- Επιχείρηση Ενοικίασης Διαμερισμάτων δεν εξέ-
δωσε εκατόν είκοσι έξι φορολογικά στοιχεία εσόδων 
συνολικής αξίας 112.030,19 ευρώ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

- Διαπιστώθηκε από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, η ανα-
κριβής υποβολή δηλώσεων με συνολικό ύψος απο-
κρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.488.499,56 ευρώ. 
Οι διαπιστώσεις αυτές στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με 

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΜΟΓΙΑΣ
ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ 

..Υπάρχουν και άνθρωποι που «πεινάνε»."Πρελούδιο" φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ 
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τα δηλωθέντα εισοδήματα. 
- Ιατρός, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής 

αξίας 571.913,18 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από 
επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με 
τα δηλωθέντα εισοδήματα.

 - Μηχανολόγος Μηχανικός, εξέδωσε και έλαβε 
εκατόν εβδομήντα δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία 
συνολικής αξίας 3.733.407 ευρώ

 - Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε χίλια 
τριάντα πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 3.104.515,30 ευρώ.

 - Επιχείρηση Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων, εξέ-
δωσε εξήντα τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία 
συνολικής αξίας 1.404.724,80 ευρώ.

 - Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε εκα-
τόν δέκα τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνο-
λικής αξίας 1.304.634 ευρώ. 

- Επιχείρηση Εμπορίου Λιπαντικών, εξέδωσε διακό-
σια είκοσι οκτώ εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 1.127.526 ευρώ.

 - Επιχείρηση εμπορίου αλουμινίου, εξέδωσε ανα-
κριβώς εκατόν δέκα φορολογικά στοιχεία συνολικής 
αξίας 593.955 ευρώ. 

- Επιχείρηση Βιομηχανικών Ειδών, έλαβε εκατόν 
είκοσι τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής 
αξίας 2.028.367,57 ευρώ.

 - Επιχείρηση κατασκευής πλαστικών, έλαβε πενή-
ντα τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξί-
ας 593.000 ευρώ. 

- Επιχείρηση κατασκευής ενδυμάτων, έλαβε τρι-
άντα εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής 
αξίας 389.420,55 ευρώ. 

- Επιχείρηση Υπηρεσιών Διανομής Διαφημιστικών 
Δειγμάτων, έλαβε τριάντα τρία εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 386.241,55 ευρώ. 

- Ιδιώτης ανεπάγγελτος αυτουργός στην έκδοση 
τριακοσίων σαράντα τεσσάρων εικονικών φορολογι-
κών στοιχείων με τη χρήση των οποίων εκταμιεύτηκε 
επιστροφή ΦΠΑ, συνολικής αξίας 345.512,28 ευρώ. 

- Επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
έλαβε οκτώ εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής 
αξίας 200.000 ευρώ.

 - Επιχείρηση παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων, 
έλαβε τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής 
αξίας 162.000 ευρώ. 

- Επιχείρηση κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, 
έλαβε επτά εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής 
αξίας 138.408,04 ευρώ. 

- Διαφημιστική επιχείρηση, καταχώρησε ανύπαρ-
κτες δαπάνες συνολικής αξίας 1.322.515 ευρώ. - Από 
έλεγχο σε κατασκευαστική επιχείρηση, διαπιστώθηκε μη 
έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας 596.205 ευρώ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

- Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής εμπορί-
ου επίπλων διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας 
τραπεζικών λογαριασμών, αποκρυβείσα φορολογη-
τέα ύλη συνολικής αξίας 1.197.144,74 ευρώ. Επίσης, 
από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 
227. 514,50 Euro. 

- Ζευγάρι ελεύθερων επαγγελματιών, απέκρυψε 
φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.132,87 ευρώ, 
η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών 
λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. 

- Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο αγροτικών προ-
ϊόντων, εξέδωσε τριακόσια δύο εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 2.153.758,30 ευρώ, για ανύ-
παρκτες συναλλαγές με σκοπό την παράνομη επιστρο-
φή ΦΠΑ, συνολικού ποσού 150.763,08Euro. 

- Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος, έλαβε σαράντα τρία 
εικονικά φορολογικά στοιχεία, για ανύπαρκτες συναλ-

λαγές, συνολικής αξίας 417.333,69 ευρώ. 
- Από έλεγχο σε είκοσι έξι επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε 

λήψη τετρακοσίων ογδόντα πέντε εικονικών φορολο-
γικών στοιχείων για παράνομη έκπτωση Φ.Π.Α., συνο-
λικής αξίας 489.757,08 ευρώ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

- Από έλεγχο σε Αρχιτέκτονα, διαπιστώθηκε ανακρι-
βής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό 
ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 ευρώ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

- Από έλεγχο σε ανώνυμη εταιρεία, διαπιστώθηκε 
λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων με υπερκο-
στολογήσεις, συνολικής αξίας 550.000 ευρώ. 

- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, εξέδωσε εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 232.000,00 
ευρώ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

- Από έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου 
φαρμακευτικών προϊόντων και διασταύρωση συμβο-
λαίων αγοραπωλησίας ακινήτων με αντίστοιχες τρα-
πεζικές συναλλαγές, προέκυψε η ανακριβής σύνταξη 
των συμβολαίων και η μη δήλωση εσόδων από πώληση 
ακινήτων, συνολικού ποσού 763.805,39 ευρώ. 

- Επιχείρηση εργασιών χρωματισμών, έλαβε σαρά-
ντα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξί-
ας 434.634 ευρώ. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής 
υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε 
φόρος 88.727 ευρώ. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή 
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 
337.161,88 ευρώ. 

Παράλληλα όπως στην ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Οικονομικών καταγράφονται τα αποτελέσμα-
τα τω ελέγχων του ΣΔΟΕ που αφορούν το οικονο-
μικό έγκλημα που εκτός της οικονομικής διάστασης 
(φοροδιαφυγή), άπτεται της προστασίας του κοινωνι-
κού συνόλου και έχει συνέπειες στην υγεία των κατα-
ναλωτών. Συγκεκριμένα: 

- Το Σ.Δ.Ο.Ε, σε συνεργασία με τον Ε.Φ.Ε.Τ. εντόπισε 
συνολική ποσότητα 7.840 λίτρων σπορέλαιου τα οποία 

επρόκειτο να συσκευαστεί και πωληθεί με την ένδειξη 
«ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» μετά την προσθήκη 
χρωστικών ουσιών. Ο φορολογικός έλεγχος συνεχίζε-
ται ενώ οι εντοπισθείσες ποσότητες του νοθευμένου 
ελαιολάδου δεσμεύτηκαν από κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ. 

- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομι-
κού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονί-
ας - Θράκης σε έλεγχο που διενήργησε σε μεταφορική 
εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, βρήκε τεράστια ποσότητα 
κενών πακέτων τσιγάρων, απομίμηση εκείνων γνω-
στής ελληνικής καπνοβιομηχανίας που προορίζονταν 
για γειτονική χώρα. 

Το γεγονός ότι οι ανευρεθείσες ποσότητες είχαν 
τη φίρμα της ελληνικής καπνοβιομηχανίας και έφε-
ραν ελληνικούς barcode, δημιουργεί τη βεβαιότητα 
ότι επρόκειτο να συσκευασθούν στη γειτονική χώρα, 
να επανεισαχθούν λαθραία και να διατεθούν λαθραία 
στην ελληνική αγορά. Ο αριθμός των πακέτων ανέρ-
χεται σε 975.000. Τα εμπορεύματα δεσμεύθηκαν και 
η έρευνα συνεχίζεται μέχρι πλήρους διαλεύκανσης 
της υπόθεσης. 

Επίσης: - Μετά από έλεγχο της Περιφερειακής Δ/
νσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε ανώνυμη εται-
ρεία μεταποίησης, ταυτοποίησης και εμπορίας αγροτι-
κών προϊόντων προκλήθηκε πόρισμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας ενίσχυσης - 
επιδότησης ποσού 38.433.921,84Euro. 

- Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώ-
νυμη Εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου εκδό-
θηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως 
καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 759.691,83 ευρώ. 

- Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη 
Εμπορική Εταιρεία ειδών ένδυσης και υπόδησης εκδό-
θηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως 
καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 29.500,78 ευρώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

- Ιατρός- Γυναικολόγος , απέκρυψε φορολογητέο 
εισόδημα ύψους 957.508.71 ευρώ.

Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι 
ποινές έχουν επιβληθεί από τον ΣΔΟΕ και πόσοι από 
τους «έξυπνους»  έχουν εμφανιστεί για να πληρώσουν!
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ΧΟΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ!

«ΕΦΑΓΑΝ»  28 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Η αποκάλυψη του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη σχετικά με τους δημοσιογράφους  

και τους φορείς που χρηματίζονταν από το ΚΕΕΛΠΝΟ ΚΑΙ άλλους φορείς.

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος δημοσιοποίησε 
την λίστα  που κατέθεσε στο πειθαρχικό 
συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ο Υπουργός Πάνος 
Καμμένος με τα ΜΜΕ και τους δημοσιο-
γράφους που φέρονται να έλαβαν συνο-

λικά 28 εκατ. ευρώ τα τέσσερα τελευταία έτη από 
το 2011 έως το 2014 στο πλαίσιο της διαφημι-
στικής καμπάνιας του ΚΕΕΛΠΝΟ, αμέσως μετά 
εξαφανίστηκε κλείνοντας το κινητό του, οπότε 
και εμείς δεν προλάβαμε να λύσουμε τις όποιες 
εύλογες απορίες μας! 

Απευθυνθήκαμε λοιπόν, στο ΚΕΕΛΠΝΟ και 
στην ΕΣΗΕΑ στέλνοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις

Αθήνα15/7/2015
1. Προς Πρόεδρο ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Γιαννόπουλο
2. Προς Πρόεδρο ΕΣΗΕΑ  κα. Μαρία Αντωνιάδου
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. Ισχύει η λίστα; Ναι ή όχι;
2. Η ενημέρωση όπως γνωρίζουμε για θέματα υγεί-

ας και κοινωνικής πρόνοιας είναι δωρεάν και λειτουρ-
γεί ως μορφή κοινωνικών μηνυμάτων. Επειδή εσείς τα 
γνωρίζετε αυτά πως δικαιολογείτε τα 28 εκατομμύρια 
στην ενημέρωση;

3. Όλα αυτά τα χρήματα άραγε οι αποδέκτες τους 
τα έχουν δηλώσει στην εφορία;

4. Με ποια κριτήρια έγινε η χρηματοδότηση;
Ούτε το ΚΕΕΛΠΝΟ όυτε η ΕΣΗΕΑ μας απάντησαν 

μέχρι στιγμής! 
Στη εν λόγω λίστα, καθώς υποστηρίζουν δημο-

σιογραφικές πηγές, υπάρχουν ποσά που δημιουρ-
γούν ερωτήματα.

Σε αρκετές περιπτώσεις το μέγεθος κι η ακροαμα-
τικότητα των Μέσων δε δικαιολογούν τα ποσά. 

Για παράδειγμα, είναι απορίας άξιο πώς το Mega, ο 
ΑΝΤ1, το Έθνος, δημοσιογράφοι, όπως ο Φιλιππάκης, 
Κουρτάκης, Τρίψας, αλλά και Ευαγγελάτος, Καλιγαρί-
δης, Τράγκας και Σκαναβής, και πολλοί άλλοι φέρε-
ται να έλαβαν υπέρογκα ποσά. Το ίδιο βέβαια ισχύει 
για τα ΜΜΕ του κυρίου Χατζηνικολάου, ενώ μεμονω-
μένοι δημοσιογράφοι που κατέχουν ενδεχομένως μια 
ιστοσελίδα μικρότερης αναγνωσιμότητας έλαβαν πολύ 
περισσότερα χρήματα.

Με ποιο σκεπτικό το ΚΕΕΛΠΝΟ αποφάσισε ποια 
ποσά θα πάνε πού;  

 Σύμφωνα με τις πηγές του κ. Βαξεβάνη, εμφανίζουν 
ορισμένους από τους παραλήπτες των ποσών αυτών 
να λειτουργούν ως μεσάζοντες ώστε να μεταφερθεί 
χρήμα προς συγκεκριμένους πολιτικούς. Η αναντιστοι-
χία ποσών και Μέσων που παρατηρείται συνάδει με 
αυτές τις πληροφορίες, υποστηρίζει ο δημοσιογράφος.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
ΒΗΜΑ 1ο

Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έδωσε 
με επιφύλαξη τη λίστα αυτή στο πειθαρχικό συμβού-
λιο της ΕΣΗΕΑ.

Η ΕΣΗΕΑ ( η οποία μας απάντησε σε τηλεφωνι-
κή επικοινωνία που είχαμε ότι θα αποφανθεί μετά 
την Συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της την 

ερχόμενη εβδομάδα και από την άλλη έβγαζε διαψεύ-
σεις χωρίς όμως να δημοσιοποιεί και την λίστα. Μέγα 
λάθος, καθώς το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι δημόσιος φορέας 
κι ως εκ τούτου τα 28 εκατομμύρια της λίστας είναι 
δημόσιο χρήμα του οποίου η χρήση πρέπει να δημο-
σιεύεται και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπό-
κειται στο καθεστώς των προσωπικών δεδομένων). 

Είναι βέβαιο ότι πέρα και πάνω από τις όποιες δια-
ψεύσεις με το θέμα θα πρέπει να ασχοληθεί ο Εισαγγε-
λέας διαφθοράς, ο οποίος θα διερευνήσει εάν τα χρή-
ματα πήγαν όντως στην καμπάνια του ΚΕΕΛΠΝΟ ή στις 
τσέπες των φορέων και των δημοσιογράφων από την 
προηγούμενη κυβέρνηση δια μέσου του ΚΕΕΛΠΝΟ!

Εγείρονται πολλές υποψίες καθώς πρόκειται για 
ΜΜΕ και δημοσιογράφους σε συνθήκες μνημονίου οι 
οποίοι «έπρεπε να χαϊδεύουν αυτιά».

Ιδού η λίστα:

ΒΗΜΑ 2ο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε λόγο για χρή-
ματα που μοιράστηκαν προκειμένου να προωθήσουν 
συγκεκριμένες καμπάνιες κάνοντας την ίδια στιγμή επι-
θέσεις στο κυβερνητικό έργο.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ έπραξε αυτό που δήλωσε 
αμέσως μετά τη λήξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
και της Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος για κατά-
θεση της «χρυσής» λίστας δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Καμμένος εξερχόμε-
νος του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ, στον κατάλογο συμπερι-
λαμβάνονται περισσότερα από 150 μισθολόγια, πολλά 
sites και ΜΜΕ καθώς και 37 δημοσιογράφοι.

ΒΗΜΑ 3ο 
Ο πρόεδρος του Οργανισμού – και μέλος των ΑΝΕΛ 

– Θανάσης Γιαννόπουλος, «αδειάζει» τον υπουργό 
Αμυνας Πάνο Καμμένο που επισκέφθηκε το πρωί την 
ΕΣΗΕΑ και παρέδωσε υποτιθέμενη λίστα με χρηματι-
σμό δημοσιογράφων. Τον Π. Καμμένο άδειασε και το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

ΒΗΜΑ 4ο

Κατόπιν αυτών, ο Π. Καμμένος «επιτίθεται». Σε non 
paper που διακινούν οι Ανεξάρτητοι Ελληνες υποστη-
ρίζεται ότι «τη λίστα που παρέδωσε ο πρόεδρος των 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Πάνος Καμμένος στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ του την είχε παραδώσει ο ίδιος 
ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Θανάσης Γιαννόπουλος».

ΒΗΜΑ 5ο

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Πειθαρχικό 
της ΕΣΗΕΑ «άδειασαν» και τον εκδότη του Hot Doc 
Κώστα Βαξεβάνη, που διακίνησε λίστα με ονόματα 
δημοσιογράφων που «χρηματίστηκαν».

ΒΗΜΑ 6ο

Με ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ Θανάσης Γιαννόπουλος, δήλωσε, μεταξύ άλλων 
πως «αυτά που αναφέρθηκαν από τον Υπουργό Εθνι-
κής Αμύνης για μαύρα χρήματα τα οποία εδόθησαν 
κατά καιρούς από το ΚΕΕΛΠΝΟ σε δημοσιογράφους 
είναι εκτός πραγματικότητας και ότι «κάθε αναφερό-
μενη λίστα σε φυσικά πρόσωπα δημοσιογράφων είναι 
παντελώς ανυπόστατη».

ΒΗΜΑ 7ο

Ενώ και το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της 
ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωσή του τόνισε: «Προς αποφυγή 
εσφαλμένων συμπερασμάτων και άστοχου διασυρμού 
προσώπων (...) στην παρούσα φάση και με τα στοιχεία 
που κατατέθηκαν, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
συνδεθούν ονόματα με τυχόν χρηματισμό».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μέσα σε λίγες ώρες, με 7 «απλά βήματα»  ένας 

πολιτικός εκτίθεται, ένας δημοσιογράφος το ίδιο, ενώ 
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ήδη είναι  «εξαφανισμένος», η ΕΣΗΕΑ άλλα μας λέει 
το πρωί και άλλα το βράδυ,( πως γίνεται να βγάζεις 
ανακοίνωση διάψευσης και παράλληλα να αποφαί-
νεσαι για το ζήτημα «την ερχόμενη εβδομάδα»;) Και 
φυσικά όλοι εμείς οι πολίτες – ακροατές- τηλεθεατές- 
αναγνώστες- φορολογούμενοι, έχουμε μπερδευ-
τεί εντελώς! 

Ερώτηση στη Βουλή για τα ΜΜΕ
Την παραπληροφόρηση των πολιτών από μερίδα 

των ΜΜΕ, στηλιτεύει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στά-
θης Παναγούλης, σχετικά με το θέμα του πρόσφατου 
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου. 

Ο βουλευτής καταθέτει έγγραφα αλλά και θέτει 
ερωτήματα προς τους Υπουργούς Επικρατείας (ΑΡΜΟ-
ΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ ), Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής 
ασφάλισης & Κοινωνικής αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ζητά την άμεση λογοδοσία στη Βουλή των παρου-
σιαστών, αλλά και των καναλαρχών και υπογραμμίζει 
ότι η τρομοκρατία και η παραπλάνηση που δέχτηκαν 
οι πολίτες εκείνες τις ημέρες συνιστούν «βιασμό» της 
Δημοκρατίας και οι ένοχοι δεν πρέπει να μείνουν ατι-
μώρητοι!

Ακολουθεί το κείμενο της επερώτησης του βουλετή: 

                   

                                                                    
      

 4068/333/20-07-2015      
 ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τους Υπουργούς:
Επικρατείας (ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ) 
Οικονομικών Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & 
Κοινωνικής αλληλεγγύηςΔικαιοσύνης, Διαφάνειας & 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΝΑΛΑΡ-
ΧΩΝ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»

  Όλοι μας υπήρξαμε θύματα της τρομοκρατίας 
των μέσων πληροφόρησης, από την στιγμή που ανα-
κοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό το δημοψήφισμα 
της 5ης Ιουλίου 2015. Η τρομοκρατία ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑΙ 
ασκήθηκε βίαια από τα ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ και τους 
ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ και τους ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ 
ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΥΣ, καθ’ όλο το επταήμερο του προε-
κλογικού αγώνα. Οι παραπάνω παράνομες ενέργειες 
συνιστούν ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ, το οποίο 
είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο 
από την Δημοκρατία.  Από πρωίας έως νυκτός, οι γνω-
στοί προβεβλημένοι και φυσικά  παχυλά αμειβόμενοι 
παρουσιαστές από επιχειρηματίες – προμηθευτές του 
δημοσίου, με κυνικό, απροσχημάτιστο τρόπο, έστηναν 
εκπομπές, με καλεσμένους εκφραστές του «Ναι», αφαι-
ρώντας τον λόγο ειρωνευόμενοι αναιδέστατα, τους 
ολίγους  υπέρ του «Όχι» καλεσμένους. Επίσης εκείνες 
τις ημέρες προέβαλαν, αμφιβόλων προελεύσεων δημο-
σκοπήσεις, ελεγχόμενες φυσικά από εργολάβους εται-
ριών υπέρ του «Ναι».  Τόσο στις τηλεοπτικές όσο και 
στις ραδιοφωνικές εκπομπές, απεκρύβετο η αλήθεια, 
απεκρύβοντο όλες οι δημοκρατικές φωνές εκλεγμέ-
νων εκπροσώπων του λαού, ανακοινώσεις κομμάτων 
και ανερυθρίαστα προεβάλοντο μόνον οι φωνές των 
εκβιαστών του Γιούρογκρουπ. Όλα αυτά συνιστούν 
«ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» με εκτελεστές τους 
ελάχιστους αμοραλιστές τυχοδιώκτες δημοσιογρά-
φους, οι οποίο φανερά πια, δεν τιμούν το λειτούργη-
μα τους, όπως χιλιάδες κακοπληρωμένοι συνάδελφοι 

τους, τόσο στον ηλεκτρονικό όσο και στον γραπτό τύπο. 
Οι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού Γκα-

ουλάιντερ, της χούντας των καναλαρχών, παρουσι-
αστές και σχολιαστές  παραβίασαν το άρθρο 14 του 
Συντάγματος που προνοεί για την υποχρέωση ισότιμης 
πληροφόρησης του ελληνικού λαού  από τα ραδιοτη-
λεοπτικά μέσα, παραβίασαν τον δεοντολογικό κώδι-
κα της ΕΣΗΕΑ, παραβίασαν τις οδηγίες του Εθνικού 
Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, παραβίασαν την εκλο-
γική νομοθεσία η οποία τιμωρεί την απόπειρα επηρε-
ασμού της ψήφου και αλλοίωσης του αποτελέσματος, 
παραβιάζοντας το άρθρο 9 του νόμου περί οργανώ-
σεως δημοψηφίσματος το οποίο ορίζει ότι οι ραδιο-
φωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται στην 
παραχώρηση ίσου χρόνου στους εκπροσώπους των 
δύο ερωτημάτων. 

Κατόπιν τούτων καλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να 
απαντήσουν και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα: 

Τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης; Να κατατε-
θούν οι κατάλογοι των καλεσμένων, όλων των τηλεο-
πτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας από την 27η Ιουνίου, 
ημέρα εξαγγελίας του Δημοψηφίσματος  μέχρι την 6η  
Ιουλίου, απαντώντας το ΕΣΡ αν κινήθηκαν οι προβλε-
πόμενες κυρώσεις από το ίδιο ΕΣΡ και από την ΕΣΗΕΑ.

Έχουν κληθεί οι διευθύνοντες τα κανάλια να εξη-
γήσουν στο ΕΣΡ γιατί πριμοδοτούν μια ελάχιστη ομά-
δα εκλεκτών βουλευτών, επιβάλλοντας φίμωση στη 

μεγάλη πλειοψηφία των εκλεγμένων εκπροσώπων 
του Ελληνικού λαού;  

Επιβάλλεται να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας όλοι οι παρουσιαστές των προπαγαν-
διστικών εκπομπών και των δελτίων ειδήσεων ώστε να 
δώσουν εξηγήσεις για αυτή την παραπλάνηση.

Να κατατεθούν στη Βουλή αναλυτικά τα χρηματικά 
ποσά, τα οποία χρωστάει έκαστος τηλεοπτικός σταθ-
μός στις Τράπεζες, στην Εφορία και στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία,  με σαφή ανάλυση για το αν εξυπηρετούνται 
χρέη, εισφορές και πάσης φύσεως οφειλές και επί-
σης αν έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές 
και ποινικές διαδικασίες σε περιπτώσεις άρνησης πλη-
ρωμών, όπως συνέβη με την πρόσφατη άρνηση των 
καναλαρχών, να καταβάλουν δηλαδή τα εκατομμύρια 
ευρώ χρήσης συχνοτήτων,  προσφεύγοντας στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας.          

Να ενημερωθεί η Βουλή σε ποιο στάδιο ερευνών 
βρίσκεται η προκαταρκτική εξέταση, η οποία διατάχτη-
κε από την Εισαγγελία Αθηνών, να ενημερωθεί η Βου-
λή αν καταπατήθηκε η εκλογική νομοθεσία, να απα-
ντήσουν οι κκ Υπουργοί αν συντρέχουν λόγοι ώστε οι 
παραπάνω αναφερόμενοι καναλάρχες, παρουσιαστές 
και διευθυντές ειδήσεων, επιβάλλεται να παραπεμ-
φθούν στην Δικαιοσύνη.  

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής
ΣΤΑΘΗΣ Β. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του ΠΑΚΟΕ στον ΑΜΟΡΑΛΙΣΜΟ του κ. Σγουρού!
Το «πηγάδι» που  μέχρι πρόσφατα  «πότιζε» τους συνήθεις υπόπτους δεν είχε πάτο!   

Οι ίδιοι δε…Καμία μεταμέλεια! 

H Επίσημη καταγγελία του ΠΑΚΟΕ 
στην Περιφέρειά Αττικής για την 
υπόθεση Μπάστα  και η άμεση αντί-
δραση της Περιφέρειας, αποκαλύ-
πτουν του λόγου το αληθές, ωστό-

σο δεν πτοούν τον κ. Σγουρό από το να 
προχωρά σε ανερμάτιστες, ατεκμηρίωτες, 
θρασύδειλες δηλώσεις!  

Να ξαναθυμίσουμε την καταγγελία του 
ΠΑΚΟΕ για να πάρουμε και πάλι το νήμα από 
την αρχή!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΚΟΕ
Κυρίες και Κύριοι
Ύστερα από διαπιστώσεις της Περιφέρει-

ας Αττικής σχετικά με την υπόθεση Μπάστα και 
την ΜΚΟ ΚΕΑΕΠ (συνημμένη καταγγελία) που 
εμπλέκονται σε σειρά προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ του 
ΕΣΠΑ, όπου τεκμηριώνεται η παράνομη σύστα-
ση και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης 
που ενέκρινε αυτά τα προγράμματα, στην οποία 
εξετάζεται ακόμη και η αναγκαιότητα αναστολής 
των σχετικών δαπανών στα προγράμματα αυτά, 
θα ήταν αναμενόμενο να σταματήσουν και οι 
εκταμιεύσεις προς τις συγκεκριμένες συμπράξεις.

Αντί αυτού μέσα στην βδομάδα που πέρασε 
1-5 Ιουνίου 2015  πληροφορηθήκαμε ότι έγιναν 
εκταμιεύσεις στις εν λόγω εταιρείες άνω των 
500.000 ευρώ σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, 
με το αιτιολογικό των υπευθύνων ότι πρόκει-
ται για υπόθεση που θα αποφανθούν τα διοι-
κητικά δικαστήρια.

Αυτά συνέβησαν την ίδια στιγμή που στην 
ανακοίνωση της Περιφέρειας έχουν διαπιστω-
θεί  οι παρανομίες που ακυρώνουν στην πρά-
ξη την ίδια την επιτροπή αξιολόγησης με μέλος 
τον κ. Μπάστα.

Συμπερασματικά από την  ανακοίνωση της 
Περιφέρειας 27-5-2015 βγαίνει το συμπέρα-
σμα ότι έχουμε: παράνομη συμμετοχή και 
πολιτική εποπτεία στην επιτροπή από τον 
Μπάστα την περίοδο που ήταν ταυτόχρο-
να περιφερειακός σύμβουλος. Σε συνδυα-
σμό αυτών ο Μπάστας να κατευθύνει τις 
εγκρίσεις έργων προς εταιρείες δικών του 
συμφερόντων, με αποτέλεσμα να έχουμε 
παράνομες εγκρίσεις έργων προς ίδιον όφε-
λος, γεγονός που συνιστά ποινικό αδίκημα.

 Παράνομες εγκρίσεις κοινοτικών ενισχύ-
σεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ σημαίνει παρά-
νομες εισπράξεις κοινοτικών πόρων και αθέ-
μιτο ανταγωνισμό εις βάρος όλων των άλλων 
δικαιούχων που υπέβαλαν φακέλους υποψηφι-
ότητας και δεν εγκρίθηκαν. Σημαίνει παράνομο 
«στημένο παιγνίδι» με τα κοινοτικά προγράμ-
ματα και η υπόθεση αυτή μπορεί  να καταλήξει 
στην OLAF στην Ευρωπαϊκή επιτροπή καταπο-
λέμησης της απάτης. Σημαίνει ότι η Περιφέ-
ρεια Αττικής δεν είναι απαραίτητο να περιμέ-
νει  για να διαπιστωθούν κι άλλες παρανομίες 
στην διαδικασία υλοποίησης των προγραμμά-
των ΤΟΠΣΑ, που δυστυχώς συνεχίζει ο Μπά-
στας να υλοποιεί για να επιβάλλει κυρώσεις  
που ασφαλώς θα χρειαστούν χρόνια για να 
εκδικαστούν και  επιβληθούν ποινές. Οφείλει 
να παρέμβει άμεσα για τα ποινικά αδικήματα 
που έχουν ήδη διαπιστωθεί. Γιατί η πιστοποί-
ηση των παράνομων εγκρίσεων δεν χρει-
άζεται δικαστική απόφαση για να διαπι-
στωθεί, καθώς αυτό αποτελεί   αυτοτελές 
οικονομικό έγκλημα που  σημαίνει άμεση  
απένταξη των συγκεκριμένων έργων και 

μεταφορά τους σε άλλους υποψήφιους 
ώστε να μην χαθούν τα χρήματα.

 Το ΠΑΚΟΕ επισημαίνει την ολιγωρία 
αυτή της διοίκησης όπως επισήμανε αρχικά 
και την έντεχνη αδιαφορία επί μήνες των 
υπευθύνων για αυτή την σοβαρή υπόθεση.

Είμαστε υποχρεωμένοι για μια ακόμη 
φορά να υποβάλουμε ερωτήσεις που θα 
φωτίσουν πάρα πέρα την υπόθεση αλλά 
και θα προσφέρουν στοιχεία στην εισαγ-
γελική αρχή που έχει ήδη παρέμβει για την 
πρόληψη αδικημάτων που έχουν να κάνουν 
με την διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

 Τα ερωτήματα είναι:
1. Ποιες υπηρεσίες και ποια πολιτικά πρό-
σωπα υπέγραψαν τις εκταμιεύσεις ύστερα 
από την ανακοίνωση της Περιφέρειας 27-5-
2015 για ενδεχόμενο κώλυμα ;
2. Ποια ήταν η σύνθεση της επιτροπής αξι-
ολόγησης εκτός του Κ. Μπάστα που ενέκρι-
νε αρχικά τα προγράμματα ΤΟΠΣΑ ;
3. Ποια είναι τα μέλη της διαχειριστικής 
Αρχής που ελέγχουν υπογράφουν σήμερα 
την πρόοδο αυτών των επίμαχων έργων ;
4. Ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος 
των έργων ΤΟΠΣΑ στην Περιφέρεια μετά 
τις αποκαλύψεις σχετικά με το ζήτημα ;
5. Έχει ενημερωθεί η αρμόδια επιτροπή 
δημοσιονομικού ελέγχου ΕΔΕΛ για συντο-
νισμένες ενέργειες ελέγχου;

Η αντίδραση του Σγουρού
Και μέσα σε όλο αυτό τον ορυμαγδό των 

εξελίξεων ο  «καλοφαγάς» Περιφερειάρχης απά-
ντησε με τον μόνο τρόπο που ξέρει να απαντά, 
ρίχνοντας λάσπη!

Σε ότι αφορά στην υπόθεση Μπάστα είπε 
ότι σπιλώθηκε η υπόληψη του συναδέλφου του, 
ενώ σε ότι αφορούσε τα ΤΟΠΣΑ και την εμπλο-
κή του, υποστήριζε άλλα αντί άλλων αποφεύ-
γοντας φυσικά εντελώς να  απαντήσει στα πιο 
επίμαχα σημεία που είναι πως το 1/3 και πλέον 
των προγραμμάτων κατέληξε σε εταιρίες συμφε-
ρόντων του κ. Μπάστα και με ποιες διαδικασίες.

Ο Σγουρός μάλιστα για να αποπροσανα-
τολίσει από την ουσία της υπόθεσης μας λέει:

 «Είναι λυπηρό που η νέα περιφερειακή διοί-
κηση επιχειρεί να καλύψει την αδυναμία της να 
παράξει έργο για τους πολίτες της Αττικής με 
την αναπαραγωγή φαιδρών σκανδαλοθηρικών 
καταγγελιών. Θα περιμέναμε περισσότερη σοβα-
ρότητα και υπευθυνότητα ιδίως από τη στιγμή 
που σπιλώνονται υπολήψεις πρώην συναδέλ-
φων, χωρίς αποδείξεις. Γνωρίζουν όλοι άλλω-
στε πολύ καλά ότι η άσκηση διοίκησης επί των 
ημερών μας υπήρξε υποδειγματική και η δια-
χείριση του δημοσίου χρήματος με φειδώ και 
ευλαβική τήρηση των νόμων. Ο δε φάκελος των 
ΤΟΠΣΑ στον οποίο αναφέρονται είχε αποσταλεί 
από εμάς για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 
παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν απαιτεί-
ται και δεν προβλέπεται από το νόμο. Άνθρα-
κες λοιπόν ο θησαυρός». 

Ακολουθούν συνοπτικά ενημερωτικά στοι-
χεία σχετικά με την υπόθεση, ενώ επισυνάπτε-
ται η από 12-4-2013 επιστολή του κ. Σγουρού 
προς το Ελεγκτικό Συνέδριο:

Τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης είναι 
δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος 
ΕΣΠΑ 2007-2013 με φορέα διαχείρισης, την 
ενδιάμεση διαχειριστική αρχή.

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν περι-
γράφονται με σαφήνεια τόσο στην ΚΥΑ, όσο 
και στον οδηγό υλοποίησης που εξέδωσε η 
διαχειριστική αρχή.

Στην πρόσκληση του προγράμματος  2399/3-
7-2012 ΑΔΑ:B41B7Λ7-41  υπάρχει σαφής 
αναφορά στην διαδικασία και τα κριτήρια αξι-
ολόγησης των υποψηφίων δικαιούχων συμπρά-
ξεων από την επιτροπή αξιολόγησης με ανα-
φορά ακόμα και στην μοριοδότηση που μπορεί 
να δοθεί, όσο και στην συγκρότηση της επι-
τροπής που περιέχει την συμμετοχή στελέχους 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας, την συμμετοχή στελέχους 
της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής ως πρόε-
δρο και εκπρόσωπο της Περιφέρειας ως μέλος. 

Υπενθυμίζεται προς όσους τώρα κάνουν 
τους ανήξερους, ότι η συγκρότηση επιτροπών 
θεμάτων της Περιφέρειας, ή άλλων φορέων 
στις οποίες ζητείται εκπροσώπηση της Περι-
φέρειας, τοποθετείται αιρετός εκπρόσωπος ως 
πάγια τακτική, τακτική που άλλωστε συνεχίζει 
και η νυν περιφερειακή αρχή. 

Για την εκταμίευση των χρημάτων δεν δίνει 
το «πράσινο φως» η επιτροπή αξιολόγησης η 
οποία έχει ήδη διαλυθεί, καθώς ολοκλήρωσε 
το έργο της πριν 2,5 χρόνια, αλλά το περιφε-
ρειακό ταμείο ανάπτυξης μετά από έλεγχο που 
διενεργεί η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή σύμ-
φωνα με τις φάσεις υλοποίησης και τα κριτήρια 
πληρότητας των φακέλων που ορίζονται από 
την πρόσκληση του προγράμματος.

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερ-
θούν κάποια χρήσιμα στατιστικά μεγέθη.

▶ Κατατέθηκαν 171 επιχειρηματικά σχέδια 
συμπράξεων που αριθμούσαν πάνω από 850 
εταίρους Δήμοι, Επιμελητήρια, Ιδιωτικές Εται-
ρείες, ΜΚΟ κ.α) Ο αριθμός των σχεδίων που 
κατατέθηκαν ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος από 
αυτά που κατατέθηκαν αθροιστικά στις υπόλοι-
πες 12 περιφέρειες. 

▶ Συμμετείχαν ως εταίροι οι 64 από τους 
66 δήμους της Αττικής, όλα τα μεγάλα επιμελη-
τήρια της χώρας, αλλά και της Αττικής, ο ΣΕΤΕ, 
ο ΣΕΒ και όλα τα πανεπιστήμια που εδρεύουν 
στην Αττική.

▶ Εγκρίθηκαν 66 προτάσεις και απορρί-
φθηκαν 105. 

▶ Υπήρξαν 66 ομόφωνες αποφάσεις. 
▶ Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση. 
▶ Δεν υπήρξε καμία καταγγελία από την 

ανάρτηση τους το Μάρτη του 2013 έως την 
18-5-2015 και την καταγγελία του ΠΑΚΟΕ, 3 
μήνες πριν την λήξη της 2ης παράτασης υλο-
ποίησης των προγραμμάτων και περίπου 2,5 
χρόνια μετά.

Με την από 12-4-2013 επιστολή του Περι-
φερειάρχη Αττικής ζητήθηκε από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να προχωρήσει σε έλεγχο νομιμότη-
τας, προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά 
που να αμφισβητεί τα αποτελέσματα έργων 
που θα οδηγούσαν σε 5.000 πιθανές θέσεις 
απασχόλησης. 

Επιπλέον και για την εξυπηρέτηση των πιθα-
νών ωφελούμενων, αλλά και την μεγαλύτερη 
διαφάνεια δημιουργήθηκε ιστότοπος ﴾www.top-
sa.gr﴾ στον οποίο αναφέρονται όλες οι πληρο-
φορίες για τις συμπράξεις, τους εταίρους, τις 
προσκλήσεις, ακόμα και τις προκηρύξεις συμ-
βάσεων για τα 66 προγράμματα που υλοποι-
ούνται. Ιστότοπο που συνεχίζει να χρησιμοποιεί 

και η νυν περιφερειακή αρχή. Αυτό σημαίνει ότι 
ακόμα και τώρα υπάρχει η δυνατότητα να βρε-
θούν οι εταίροι των συμπράξεων με μια απλή 
πρόσβαση στο internet και χωρίς την ανάγκη 
να γίνει κάποιος ντετέκτιβ, ούτε να χρειάζεται 
τρία χρόνια για να ανακαλύψει εταιρείες που 
αναφέρονται στο επίσημο site της περιφέρειας.

Για την εκταμίευση των χρημάτων δεν δίνει 
το «πράσινο φως» η επιτροπή αξιολόγησης η 
οποία έχει ήδη διαλυθεί, καθώς ολοκλήρωσε 
το έργο της πριν 2,5 χρόνια, αλλά το περιφε-
ρειακό ταμείο ανάπτυξης μετά από έλεγχο που 
διενεργεί η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή σύμ-
φωνα με τις φάσεις υλοποίησης και τα κριτήρια 
πληρότητας των φακέλων που ορίζονται από 
την πρόσκληση του προγράμματος.

Και τέλος μερικά πραγματάκια σχετικά με 
την αξιοπιστία της καταγγελίας:
1. Οι καταγγελίες προς την πρώην διοίκηση της 
περιφέρειας Αττικής ξεκίνησαν από το ΠΑΚΟΕ, 
όταν αρνήθηκε η Περιφέρεια να χρηματοδοτή-
σει εκδήλωση του…
2. Μια απλή επίσκεψη στο διαδίκτυο θα φανε-
ρώσει την κατά ριπας ανάρτηση καταγγελιών 
του ΠΑΚΟΕ προς τους πάντες, και δεύτερον 
την ταχύτητα και ευκολία με την οποία καταρ-
ρέουν οι καταγγελίες. 
3. Ελπίζουμε ο εισαγγελέας στον οποίο στέλνει 
η περιφερειακή διοίκηση την υπόθεση να βρει 
χρόνο για να την εξετάσει, καθώς εάν επιχει-
ρήσει να εξετάσει τις περίπου 20 καταγγελίες 
που πραγματοποιεί το ΠΑΚΟΕ εβδομαδιαίως, 
τότε δεν θα προλαβαίνει να κάνει τίποτε άλλο.

Θεωρεί λοιπόν ο κ. Σγουρός, παραγωγή 
έργου – την διαπλοκή και την παράνομη έγκριση 
και υλοποίηση προγραμμάτων και χάσιμο χρό-
νου το έργο της νέας Περιφερειακής διοίκησης. 

Επι των ημερών του άνθισε το πελατειακό 
σύστημα, βοά ο κόσμος για αυτό. Ενώ οι δια-
πλεκόμενοι των προγραμμάτων θα  έπρεπε να 
βάλουν μέσον για οποιαδήποτε έγκριση, αντι 
της αντικειμενικής αξιολόγησης! 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΚΟΕ
Όπως δηλώνει ο κος. Σγουρός από τις 

66 προτάσεις που εγκρίθηκαν , οι 25 δόθη-
καν στον σύμβουλο του κ. Μπάστα.

Όσον αφορά στο ΠΑΚΟΕ.
Ο κ. Σγουρός ψεύδεται διότι:

1. Η αξιοπιστία της καταγγελίας θα φανεί 
από τ΄ αποτελέσματα της Εισαγγελικής 
παρέμβασης που άμεσα περιμένουμε. 
2. Ουδέποτε το ΠΑΚΟΕ ζήτησε να χρημα-
τοδοτήσει εκδήλωση του, εκτός εάν ανα-
φέρεται στην ημερίδα για το νερό που ο 
κ. Σγουρός απαίτησε να συμμετέχει ως …
τότε Νομαρχία και από τότε χρωστάει στο 
ΠΑΚΟΕ την συμμετοχή του, ως γνωστό 
έχουμε καταθέσει αγωγή.
3. Ας υποδείξει ο….τέως Περιφερειάρχης 
μια καταγγελία του ΠΑΚΟΕ που έχει καταρ-
ρεύσει εξαιτίας ανεπαρκών στοιχείων.

Τέλος, σας γνωρίζουμε κ. τέως ότι η 
σύμπλευση σας με τα συμφέροντα των 
σκουπιδαρχών, σας έβγαλε δια παντός από 
την διεκδίκηση της εξουσίας πάντως σας 
παραθέτουμε μια φράση σας στην ημερί-
δα του ΠΑΚΟΕ για το νερό «..θέλω να σας 
ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά κ. Χρι-
στοδουλάκη και είναι καλό αυτές οι Ημε-
ρίδες να γίνονται μέσα στα σχολεία για να 
μαθαίνουν τα παιδιά μας..».
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ICT4GROWTH, 
ΜΕ  ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Απίστευτα στοιχεία  αποκαλύ-
φθηκαν σχετικά με το πλιά-
τσικο που συντελέστηκε στη 
δράση ICT4GROWTH από τον 
ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης 

της δράσης, την αμαρτωλή Κοινωνία 
της Πληροφορίας ΑΕ.

Φαίνεται οτι κάποιοι κύριοι βρήκαν 
αρκετούς τρόπους να πλουτίσουν από 
τη δράση πουλώντας εκδουλεύσεις και 
υποσχετικές για επιχορηγήσεις, ακόμα 
και πουλώντας τα επενδυτικά σχέδια 
των εταιρειών που συμμετείχαν.

Την υπόθεση ανέλαβε πρόσφα-
τα ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας 
Διοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιντζής, ο 
οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα βγάλει 
κάποια άκρη! Αξίζει να σημειωθεί 
ότι πρόσφατα επίσης, έλαβε γνώ-
ση για το θέμα και ο OLAF (Ευρω-
παϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης). 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί 
ξεκάθαρη παραβίαση των νόμων περί 
πνευματικών δικαιωμάτων.

Το ifroc.org εξασφάλισε ένα από 
αυτά τα CD του οποίου το περιεχόμενο 
μπορείτε να κατεβάσετε από τους εξυ-
πηρετήτες-mirrors στο παρακάτω link. 
http://ifroc.org/kataggelies/ktp/12/
leaked_cd.html

  Δεν υπολόγιζαν καμία εισήγηση 
των αξιολογητών και έκοβαν και έρα-
βαν τις βαθμολογίες όπως ήθελαν, προ-
κειμένου να πριμοδοτήσουν τις επιχει-
ρήσεις που ήθελαν.

Επιπλέον δεν προέβλεψαν κονδύ-
λι για την αμοιβή των αξιολογητών 
της δράσης, πολλοί από τους οποίους 
έχουν πληρώσει από την τσέπη τους τα 
οδοιπορικά τους. 

Πολλά ερωτηματικά εγείρει η στάση 
της ΕΔΕΛ,και  της ΕΥΔ, που ενώ έχουν 
δεχτεί σχετικές καταγγελίες. Φοβού-
νται να ανοίξουν την έρευνα; Προφα-
νώς, επειδή κρύβουν πρόσωπα σε υψη-
λές βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης...

ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 
ICT4GROWTH

Η συγκεκριμένη δράση υποτίθεται 
ότι θα ενίσχυε νέα καινοτόμα επιχει-
ρηματικά σχέδια από παλαιές αλλά και 
νέες επιχειρήσεις στα πλαίσια των νέων 
τεχνολογιών. Ο προϋπολογισμός της 
δράσης ήταν 120 εκατομμύρια ευρώ 
και η επιχορήγηση των επενδυτικών 
σχεδίων 50%.

Δηλαδή εάν είχε επιτυχή εξέλιξη θα 
έπρεπε να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια 

ύψους τουλάχιστον 240 εκατομμυρίων 
ευρώ, που σημαίνει ότι το ποσό αυτό 
θα έπεφτε στην Ελληνική αγορά δημι-
ουργώντας νέες θέσεις εργασίας και 
νέα καινοτόμα προϊόντα που θα μείω-
ναν το έλλειμα του εμπορικού ισοζυγί-
ου της χώρας. 

Το πλιάτσικο που συντελέστηκε όμως 
με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Ψηφι-
ακής Σύγκλισης, του ΔΣ της ΚτΠ ΑΕ, 
της γνωμοδοτικής επιτροπής της δρά-
σης και του υπουργείου ανάπτυξης, δεν 
έχει προηγούμενο και ήδη έχουν γίνει 
σχετικές καταγγελίες στο ΣΔΟΕ. 

ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ CD  
ΜΕ BUSINESS PLANS

Το αίσχος όμως που προσφάτως 
ανακαλύψαμε ξεπερνάει κάθε όριο. 

Προκειμένου να αποκομίσουν ανταλ-
λάγματα φαίνεται οτι κάποιοι κύριοι με 
πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα 
της δράσης δημιούργησαν cd με όλα τα 
business plans που είχαν υποβληθεί και 
τα διακινούσαν έναντι ανταλλαγμάτων. 

Οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την παρά-
νομη διαδικασία φαίνεται ότι προέρχο-
νται από τον στενό κύκλο του πρώην 
προέδρου της εταιρείας Αντώνη Ιωαν-
νίδη, ενώ ενδείξεις οδηγούν σε εύσωμο 
άτομο πολύ κοντά στον πρώην πρόεδρο. 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί 
ξεκάθαρη παραβίαση των νόμων περί 
πνευματικών δικαιωμάτων. Το ifroc.eu 
εξασφάλισε ένα από αυτά τα CD του 
οποίου το περιεχόμενο μπορείτε να 
κατεβάσετε από τους εξυπηρετητές-
mirrors στο παρακάτω link. http://ifroc.
eu/kataggelies/ktp/12/leaked_cd.html

Η δημοσίευση γίνεται για δύο βασι-
κούς λόγους. 

Πρώτον για να σταματήσει να είναι 
αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους 
επιτίδειους. 

Δεύτερον για να δει ο Ελληνικός 
Λαός σε ποιες επιχειρήσεις πηγαίνουν 
τα χρήματά του ΕΣΠΑ και για ποια έργα. 

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ 
ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Υπάρχουν πολλές αξιόλογες προτά-
σεις, υπάρχουν όμως και πάρα πολ-
λές οι οποίες αφορούν έργα που ήδη 
υπάρχουν και λειτουργούν! Υπάρχουν 
προτάσεις που έχουν εγκριθεί με κενό/

λευκό business plan και προτάσεις που 
δεν έχουν προσφορές. 

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν τον 
ισχυρισμό μας για το πλιάτσικο το οποίο 
συντελέστηκε αφού δεν έγινε ουσιαστι-
κή αξιολόγηση των επενδυτικών σχε-
δίων ούτε ως προς το αντικείμενο της 
επένδυσης ούτε ως προς το εύλογο 
του κόστους. 

Σας τα παραθέτουμε και τα αφή-
νουμε στην κρίση σας.

Το πλιάτσικο ξεκίνησε μέσω συγκε-
κριμένων συμβουλευτικών γραφείων 
που αναζητούσαν εταιρείες οι οποίες 
θα πλήρωναν το διόλου ευκαταφρό-
νητο ποσοστό ίσο με το 10% του εγκε-
κριμένου προϋπολογισμού. Σύμφωνα με 
καταγγελία εταιρείας που προσεγγίστη-
κε και δεν υπέκυψε αλλά δεν συμμετεί-
χε τελικά στη δράση, αυτό το ποσοστό 
διασφάλιζε την ένταξη της επιχείρησης 
στο πρόγραμμα αφού τα χρήματα προ-
ορίζονταν για μέλη της γνωμοδοτικής 
επιτροπής της δράσης και του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΕ 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το πλιάτσικο συνεχίστηκε στην αξι-
ολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. Το 
ΔΣ της εταιρείας θεωρούσε περιττή την 
ύπαρξη των αξιολογητών αφού την τελι-
κή απόφαση θα την έπαιρναν οι ίδιοι. 
Αυτός φαίνεται ότι είναι ο λόγος ο οποί-
ος δεν τους έχουν πληρώσει ακόμα και 
δεν πρόκειται να το πράξουν, αφού δεν 
είχαν καν εξασφαλίσει κονδύλια όταν 
τους προσέλαβαν.

Σύμφωνα με καταγγελίες αξιολο-
γητών της δράσης, οι εισηγήσεις τους 
που περιλάμβαναν περικοπές αρκετών 
δαπανών μη επιλέξιμων ή υπερβολικών 
δαπανών, δεν έγιναν δεκτές από την 
γνωμοδοτική επιτροπή και το ΔΣ της 
εταιρείας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
σβήστηκαν από το σύστημα χωρίς να 
δοθεί καμία εξήγηση. 

Το κόλπο στήθηκε με τη δημιουργία 
τριών ομάδων αξιολογητών. Για όσες 
προτάσεις έπαιρναν χαμηλή βαθμολογία 
από την πρώτη ομάδα σήμαινε συνα-
γερμός. Πλησιάζονταν και εάν πλήρω-
ναν τα απαιτούμενα «λύτρα» υπήρχε 
ειδική δεύτερη ομάδα που θα έβαζε 
υψηλότερη βαθμολογία προκειμένου 
να βγει ο μέσος όρος. Όπου αυτό δεν 
ήταν εφικτό υπήρχε και τρίτη ομάδα 

αξιολόγησης προκειμένου να διασφα-
λίστεί η έγκριση ενώ εάν κάποια ομά-
δα είχε δώσει πολύ χαμηλή βαθμολο-
γία, τότε την ακύρωναν και την έδιναν 
να βαθμολογηθεί εκ νέου. 

Καλούμε την εταιρεία που διαχει-
ρίζετε το πληροφοριακό σύστημα να 
δώσει το ιστορικό των αρχείων του 
συστήματος προικειμένου να φανούν 
τυχόν αλλαγές στις βαθμολογίες αλλά 
και ποιοι κατέβαζαν τα business plans.

ΑΠΟ 100.000 ΕΥΡΩ  
Η ΤΑΡΙΦΑ 

Σύμφωνα με καταγγελίες επιχειρη-
ματιών, η ταρίφα που ζητούσαν προκει-
μένου να εγκριθούν οι προτάσεις ήταν 
κατ’ ελάχιστον 100 χιλιάδες ευρώ.

Να σημειώσουμε ότι για να βρεθούν 
χρήματα για τη συγκεκριμένη δράση 
που αφορούσε συνολικά 200 περίπου 
επιχειρήσεις, θυσιάστηκε η δράση digi-
mobile που αφορούσε 7.000 μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις. Αυτό έγινε προκει-
μένου να εξευρεθούν χρήματα για να 
καλύψουν τις ανάγκες που είχαν οι 
μεγάλες εταιρείες της Αθήνας. 

Τα σκάνδαλα που κρύβονται πίσω 
από αυτή τη δράση είναι τεραστίων 
διαστάσεων και ενοχοποιούν πρόσωπα 
που βρίσκονται σε πολύ ψηλές θέσεις 
της δημόσιας διοίκησης. 

ΥΠΟΠΤΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ  
ΑΠΟ ΤΙΣ  
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Παρόλα αυτά και ενώ έχουν γίνει 
σχετικές καταγγελίες παρατηρείτε μια 
προκλητική αδιαφορία από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση 
(Ε.Υ.Δ Ε.Π «ΨΣ»), από το ΣΔΟΕ, και από 
την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου (ΕΔΕΛ) . 

Επιπλέον οι συγκεκριμένοι φαίνε-
ται οτι έχουν κυρήξει έναν άτυπο πόλε-
μο στις μικρομεσαίες  επιχειρήσεις και 
καταβάλλουν λυσσαλέες προσπάθειες 
να ακυρώσουν όσες δράσεις απευθύ-
νονται σε αυτές, με στόχο να πάρουν τα 
χρήματα που προορίζονται για αυτές και 
να τα δώσουν σε προγράμματα τύπου 
ICT4GROWTH, δηλαδή να τα μοιρά-
σουν σε μεγάλες εταιρείες. 

Υπάρχει τελικά έννομη τάξη σε αυτή 
τη χώρα όπως την καταντήσανε τα μνη-
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5 δις Ευρώ ζημία για το Ελληνικό 
Δημόσιο, 1.300 "αγύριστα" δάνεια, 
κι όλα αυτά «μόνο η κορυφή του 

παγόβουνου», όπως επισημαίνει ο Υπουρ-
γός Επικρατείας, αρμόδιος για την Κατα-
πολέμηση της Διαφθοράς, Παναγιώτης 
Νικολούδης, αναφερόμενος σε ένα από 
τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των 
τελευταίων δεκαετιών, αυτό της «Αγρο-
τικής Τράπεζας Ελλάδας».

Η υπόθεση αφορά τις παράνομες 
χορηγήσεις δανείων από την Αγροτι-
κή Τράπεζα σε διάφορα πρόσωπα και 
φορείς, κατά το χρονικό διάστημα από 
το 2000 μέχρι το 2012.

Η υπόθεση - Οι έρευνες -  
Το πόρισμα

Από την Αρχή του άρθρ. 7 του 
ν.3691/2008 διαβιβάσθηκε στην Εισαγ-
γελία της Αθήνας «πόρισμα», σχετικά 
με τις παράνομες χορηγήσεις δανείων 
από την «Αγροτική Τράπεζα» σε διάφο-
ρα πρόσωπα και φορείς κατά το χρονικό 
διάστημα από το 2000 μέχρι το 2012.

Με το πόρισμα αυτό και τη σχετική 

Έκθεση Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλά-
δος τεκμηριώνεται η ποινικά αξιόλογη 
συμπεριφορά όσων διοίκησαν την ΑΤΕ 
και όσων παρανόμως έλαβαν δάνεια τα 
οποία ουδέποτε επέστρεψαν. Για κάποιους 
από αυτούς ζητήθηκε η δέσμευση περι-
ουσιακών στοιχείων.

Η ζημία του Δημοσίου από την εγκλη-
ματική αυτή δραστηριότητα φτάνει τα 5 
δισεκατομμύρια Ευρώ.

Το παραπάνω πόρισμα αφορά δείγμα 
μόνο του συνολικού αριθμού των παρα-
νόμως χορηγηθέντων και ουδέποτε επι-
στραφέντων δανείων.

Π. Νικολούδης: «Η ΑΤΕ δεν είναι 
μία Τράπεζα που χρεοκόπησε - Είναι ένα 
διαρκές πολιτικό σκάνδαλο»!

Ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος 
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, 
Παναγιώτης Νικολούδης, αναφερόμενος 
στο «σκάνδαλο Αγροτική», ανακοίνωσε 
πως, θα ακολουθήσει ποινική έρευνα, 
«που θ’ αποκαλύψει ολόκληρο το "παγό-
βουνο" και τότε θα γίνει σε όλους σαφές 
ότι το "σκάνδαλο της ΑΤΕ" δεν είναι απλά 
και μόνο ένα οικονομικό σκάνδαλο αλλά 
πρωτίστως και κυρίως ένα διαρκές, δια-

χρονικό και καλοσχεδιασμένο πολιτικό 
σκάνδαλο, που βαρύνει όλους σχεδόν 
εκείνους που είχαν την ευθύνη διακυ-
βέρνησης της Χώρας, κατά το χρονικό 
διάστημα που αναφέρθηκε παραπάνω», 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, για να 
δηλώσει το μέγεθος του "γιγαντιαίου" 
αυτού σκανδάλου και προσθέτει:

«Η ΑΤΕ δεν είναι απλά μια Τράπε-
ζα που χρεοκόπησε. Η ΑΤΕ χρησιμο-
ποιήθηκε επί σειρά ετών ως η δεξαμε-
νή από την οποία οι κατά περίπτωση 
κρατούντες άντλησαν τα μέσα για την 
εξυπηρέτηση πολιτικών επιδιώξεων. Η 
ΑΤΕ ήταν το όχημα το οποίο χρησιμο-
ποίησαν οι κυριότεροι εκφραστές του 
κρατικοδίαιτου καπιταλισμού. Ήταν το 
σημείο στο οποίο η επιχειρηματικότητα 
συναντήθηκε με την εγκληματικότητα. 
Ήταν τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
το "μαγικό φίλτρο", που χρησιμοποιήθη-
κε έτσι ώστε κάποιοι θεσμοί (Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί) να καταντήσουν εσμοί».

«Εμείς ανοίξαμε το δρόμο και τώρα 
είναι η σειρά της τακτικής Δικαιοσύνης 
να προχωρήσει στο δρόμο αυτό και να 
διεκπεραιώσει το πραγματικά δύσκολο 

έργο της απόδοσης ευθυνών για κάθε 
ένα από τα 1.300 αγύριστα δάνεια.

Είμαστε βέβαιοι ότι, παρά τις δυσκο-
λίες χειρισμού αυτής της τεράστιας σε 
όγκο υπόθεσης, η Δικαιοσύνη θα επιτε-
λέσει το καθήκον της με επιτυχία.

Ήδη όμως αποκαλύπτονται όλα εκεί-
να για τα οποία κατ' επανάληψη κάνα-
με λόγο και τώρα πλέον έχουν συγκε-
κριμένο σχήμα και μορφή και κυρίως 
έχουν συγκεκριμένα ονόματα, έστω κι 
αν έχει αποκαλυφθεί μόνο η "κορυφή 
του παγόβουνου".

Η πλήρης δικαστική διαλεύκανση 
της υπόθεσης και η απόδοση ευθυνών 
εκεί που πρέπει, αποτελεί δίκαιο αίτη-
μα της Ελληνικής Κοινωνίας, το οποίο 
τώρα ικανοποιείται.

Τέλος, για όλους εκείνους που δεί-
χνουν να αδημονούν και να απαιτούν 
από εμάς άμεσες πράξεις κάθαρσης και 
τιμωρίας, θέλουμε να τονίσουμε ότι όλα 
όσα πρέπει να γίνουν θα γίνουν στην 
ώρα τους και  με το σωστό τρόπο. Η 
Δικαιοσύνη δε ξεχνά αλλά και δεν πρέ-
πει να ενεργεί βιαστικά και παρορμητι-
κά», συμπληρώνει.

μόνια ή οι εισσαγελείς αρνούνται πλέ-
ον να κάνουν τη δουλειά τους;

Το ifroc.eu θα καταθέσει μήνυση 
κατά παντώς υπευθύνου προκειμένου 
να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύ-
νες από την διαχείριση της δράσης 
ICT4GROWTH και θα προωθήσει τα 
στοιχεία που διαθέτει για την υπόθεση 
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον θα ξεκινήσει μεγάλη 
έρευνα προκειμένου να ενημερω-
θεί ο Ελληνικός Λαός και οι δικα-
στικές αρχές σε ποια έργα διοχε-
τεύτηκαν τα χρήματα του ΕΣΠΑ, τι 
έργα παρέλαβε το Δημόσιο και ποια 
από αυτά λειτουργούν πραγματικά.  

Είμαστε περίεργοι να δούμε εάν τότε 
θα συγκινηθούν οι αρμόδιοι υπουργοί 
για να βάλουν τάξη στα του οίκου τους 
αποπέμποντας τους κλέφτες και τους 
εκβιαστές από τις τάξεις του δημοσίου.

Η Δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων 
για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδί-
ων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτό-
μων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» 
(συνοπτικά ICT4Growth) στοχεύει στην 
ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής 
καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση 
αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με 
απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων 
Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Με δεδομένη την μεγάλη σημα-
σία των ΤΠΕ για την ανταγωνιστικό-
τητα των επιχειρήσεων και το δυσμε-
νές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, η 
παρούσα Δράση αποκτά μεγάλη σημα-
σία, ιδιαίτερα για τον κλάδο της πλη-
ροφορικής. Οι παραπάνω επενδύσεις 

θα στοχεύουν κυρίως:
• Στην ενίσχυση της υγιούς επιχει-

ρηματικότητας με την κατάλληλη αξι-
οποίηση των ΤΠΕ.

• Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του 
κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής 
οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικό-
τητας και εξωστρέφειας).

• Στη δημιουργία νέων προϊόντων, 
υπηρεσιών και περιεχομένου προστι-
θέμενης αξίας που δύναται να έχουν 
εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ICT4GROWTH;

▶ Αντικείμενο της Δράσης
▶ Ενισχυόμενες επενδύσεις
Η Δράση ενισχύει ώριμα επενδυτικά 

σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη 
και την εμπορική διάθεση καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμε-
νης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται 
σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ).

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 
θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτι-
κών σχεδίων μπορούν να απευθύνο-
νται τόσο σε μεμονωμένους κατανα-
λωτές, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. 
Μπορούν επίσης να αφορούν το τελι-
κό προϊόν/ υπηρεσία ή μέρος ενός πιο 
σύνθετου συστήματος. Σε κάθε περί-
πτωση, το παραγόμενο αποτέλεσμα 
της επένδυσης (προϊόν ή υπηρεσία) 
θα πρέπει να:

• είναι ώριμο τεχνολογικά και πλή-
ρως λειτουργικό σε σχέση με το σκοπό 
για τον οποίο προορίζεται,

• αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής,
• χαρακτηρίζεται από καινοτομία ανα-

φορικά με τις αξιοποιούμενες τεχνολο-
γίες, τη φύση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών ή το συνολικότερο επιχειρηματικό 
μοντέλο διάθεσης.

• απευθύνεται σε σαφώς ορισμέ-
νη αγορά-στόχο και να καλύπτει δια-
πιστωμένες και πραγματικές ανάγκες 
της αγοράς αυτής.

• είναι ανταγωνιστικό σε σύγκριση 
με αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που τυχόν διατίθενται στο εξωτερικό 
(στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη 
ανταγωνιστική αγορά).

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η 
εκάστοτε ενίσχυση είναι αναγκαία και 
ότι χρησιμεύει ως κίνητρο για την ανά-
πτυξη των δραστηριοτήτων που ανα-
φέρονται στην παρούσα Δράση, δεν 
είναι επιλέξιμες επενδύσεις τις οποίες 
ούτως ή άλλως θα ανέπτυσσε ο δικαι-
ούχος υπό τις επικρατούσες στην αγο-
ρά συνθήκες. Για το λόγο αυτό, επιση-
μαίνεται ότι δεν θα πρέπει να έχουν 
γίνει ενέργειες που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του προτεινόμενου επιχει-
ρησιακού σχεδίου πριν την ημερομη-
νία υποβολής της σχετικής πρότασης 
στο πλαίσιο της Δράσης.

▶ Θεματικοί τομείς
Δεδομένου ότι η παρούσα Δράση 

αποτελεί ένα συνολικό αναπτυξιακό 
πλαίσιο για την προώθηση της καινο-
τόμας επιχειρηματικότητας δεν τίθενται 
περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότε-
ρο αντικείμενο των επενδυτικών σχε-

δίων και τους θεματικούς τομείς/ αγο-
ρές στους οποίους αυτό απευθύνεται.

Σε κάθε περίπτωση θα δοθεί προ-
τεραιότητα σε επενδύσεις που απευθύ-
νονται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους 
κλάδους της διεθνούς οικονομίας, σε 
τομείς που μπορούν να προσδώσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελλη-
νική οικονομία, καθώς και σε σημαντι-
κές αγορές του εξωτερικού.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύνα-
ται να αφορούν:

• Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη 
(προϊόντα και υπηρεσίες για smartgrids, 
διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείρι-
ση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).

• Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. 
ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, 
αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων κλπ.).

• Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγω-
γία (Online gaming, destination mgt, 
virtual tours κλπ.).

• Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλι-
κιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθή-
σεις, τηλεϊατρική κλπ.).

• Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
•  Μεταφορές.
• Τη νέα παγκόσμια αγορά του 

Internet (π.χ social web, semantic 
web,internet of things κλπ.)

Επισημαίνεται ότι οι ενισχυόμενες 
επενδύσεις αφορούν την προσφορά 
νέων υπηρεσιών ή προϊόντων που βασί-
ζονται στις ΤΠΕ και απευθύνονται στους 
ανωτέρω (ενδεικτικά) κλάδους και όχι 
τη ζήτηση (προμήθεια) αντίστοιχων 
τεχνολογιών για μεμονωμένες παρα-
γωγικές επενδύσεις. 

«Σκάνδαλο ΑΤΕ»: 5 δις Ευρώ η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο!
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΔΕ 
(Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)

Σεσημασμένη περίπτωση οικονομικής απάτης η οποία συνεχίζεται 

ΧΟΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΚΡΑΤΟΣ…ΤΗΝ ΒΟΛΕΥΕΙ
Ατιμώρητο μένει ακόμα, το μεγάλο οικονομικό σκανδαλο με εργατοϋπαλληλικά κέντρα,  

εμπορικούς συλλόγους, επιμελητήρια και ΙΕΚ! 
Εμπλέκονται σε διασπάθιση μεγάλου μέρους κοινοτικών κονδυλίων ύψους 12 εκ. ευρώ   

σύμφωνα με πόρισμα-καταπέλτη που συνέταξε το ΣΔΟΕ

Η 
υπόθεση που «είδε το φως της δημοσιότη-
τας» πριν από τρία ολόκληρα χρόνια ακόμα 
δεν έχει λήξει δικαστικά και από ότι φαίνεται 
θα καθυστερήσει να κλείσει!

«Εμείς παραδώσαμε την μηνυτήρια 
έκθεση μας στην Εισαγγελία Αθηνών, όπως άλλω-
στε έκαναν και οι άλλες ΣΔΟΕ. Είναι όμως δεδο-
μένο ότι η απόδοση των ποινών θα κοινοποιηθεί 
στους εμπλεκόμενους σε δυο χρόνια από σήμερα. 
Μην σας φαίνεται περίεργο, έτσι γίνεται πάντο-
τε! Εμείς πλέον το γνωρίζουμε! Χρειάζονται σε 
κάθε υπόθεση τουλάχιστο πέντε χρόνια για να 
αποδώσουν ποινικές ευθύνες». 

Αυτά μας είπε «σήμερα» η κ. Γιαννοπούλου Προϊ-
σταμένη της τότε Διεύθυνσης ΣΔΟΕ που αφορούσε την 
Κεντρική Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλίας, (τώρα είναι 
προϊσταμένη στο ίδιο τμήμα που όμως έχει μετονομα-
στεί σε ΣΔΟΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Υποδι-
εύθυνση Λαμίας) ήταν εκείνη που ασχολήθηκε με την 
πρωταγωνίστρια του συγκεκριμένου σκανδάλου, την 
(ΕΕΔΕ) "Ελληνική Εταιρεία  Διοικήσεως Επιχει-
ρήσεων"  σε συνεργασία πάντα με όλα τα τοπι-
κά παραρτήματα του ΣΔΟΕ ανά την Επικράτεια! 

Εμείς βέβαια αναρωτιόμαστε: τι θα κάνουν τα 
επόμενα δυο χρόνια οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι 
στο μεταξύ περιφέρονται ως ευυπόληπτοι πολί-
τες ανάμεσα μας; 

Το βέβαιο είναι ότι το Δ.Σ. της εταιρείας ΕΕΔΕ 
που σήμερα λειτουργεί κανονικότατα, δηλαδή οι 
«κύριοι» και οι «κυρίες»:

Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος (Πρόεδρος).
Νίκος Μπιλίρης, Νέλλη Κάτσου και Αριστείδης 

Μπελλές ( Αντιπρόεδροι).  
Μιχάλης Βλασταράκης  Γ.Γ. με Αναπληρωτή τον 

κ. Δημήτρη Βιδάκη ταμία τον κ. Αναστάσιο Ροδόπου-
λο (πρόεδρο τοτε της ΔΕ του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Οικονομικής Διοικήσεως).

Πρόσωπα τα οποία ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ στις 9/6/ 
2015!

μπορούν άνετα και άκοπα «να επεκτείνουν» 
τις «χρυσές τους δουλειές για δυο ακόμα χρόνια» 
μαζί με τους συνεργάτες τους

(βλέπε EUROPROGRESS (Κ.Λ ΛΑΣΠΙΑ &ΣΙΑ 
Ε.Ε.), των τότε Προέδρων Εργατοϋπαλληλικών 

Κέντρων: Λαμίας (Χρήστος Κόρκος), Ναυπάκτου 
(Αριστομένης Χάρος), Χανίων (Δημήτριος Κορ-
ναράκης), του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (Δημή-
τρης Μανιάτης),Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων 
(Δημήτρης Γακόπουλος κ.α. μικρότεροι ή μεγα-
λύτεροι υπαληλίσκοι). 

ΚΑΙ ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Η EUROPROGRESS 
που συνεργάζεται μαζί τους, εξακολουθεί ακόμα 

να κάνει δουλειές!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 
Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ αναλαμβάνουν την υλο-

ποίηση της δράσης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».
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Στη Στερεά Ελλάδα μόλις 58 θέσεις (8 πτυχιού-
χοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 58 απόφοιτοι υποχρεωτικής,δευτε-
ροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννη-
θεί από 1.1.1986 μέχρι και 31.12.1997. Κατά την 
ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητι-
κής κατάρτισης δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει 
το 29ο έτος της ηλικίας του.

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών 
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν 
και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το 
τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 
420 ωρών. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο 
σύνολό της, δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:περιλαμβάνει το επίδο-
μα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτι-
κής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: 
α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπε-
ριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ 
των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεω-
ρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντι-
στοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ 
για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση). 
β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 € (συμπεριλαμβανομέ-
νων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ 
αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 
1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης 
( 880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση). 
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 
λήγει την 30/07/2015.

 …ωστόσο μια Βραζιλία, μια Κόστα Ρίκα όταν 
τα χρονικά περιθώρια στενέψουν, ίσως τελικά 
την επισκεφθούν. Μπορεί μάλιστα να τους αρέ-
σει τόσο πολύ εκεί ώστε να μείνουν ΜΟΝΙΜΑ!...

Ελλάς το Μεγαλείο σου…!  
«Η ιστορία του συνασπισμού της παρανομίας» 
Εργατικουπαλληλικά κέντρα, εμπορικοί σύλλο-

γοι, επιμελητήρια, ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής 
κατάρτισης, εκπαιδευτές αλλά και απλοί εργαζόμενοι 
που "χρησιμοποιήθηκαν" με το αζημίωτο ως... εκπαι-
δευόμενοι  σε ανύπαρκτα σεμινάρια επαγγελματικής 
κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα, φέρεται να  εμπλέκο-
νται σε διασπάθιση μεγάλου μέρους κοινοτικών κον-
δυλίων ύψους 12 εκ. ευρώ  σύμφωνα με πόρισμα-
καταπέλτη που συνέταξε το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας 
και  το οποίο απέστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Λαμίας και στα κεντρικά του ΣΔΟΕ στην Αθήνα σε 
πολυσέλιδο  πόρισμα εκατοντάδων σελίδων αποκα-
λύπτεται το τεράστιο φαγοπότι που στήθηκε ανά την 
επικράτεια έτσι ώστε  ένα σημαντικό μέρος από τα 
12 εκατομμύρια ευρώ  που  εγκρίθηκαν έως το 2008 
και εκταμιεύτηκαν το 2009 από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο (στο 80% έφτανε η  ευρωπαϊκή συμ-
μετοχή και 20%η χώρα μας) για την υλοποίηση του 
προγράμματος "επαγγελματικής κατάρτισης εργαζο-
μένων" να τα καρπωθούν κάποιοι επιτήδειοι στήνο-
ντας έναν ολόκληρο μηχανισμό  έκδοσης και λήψης  
εικονικών τιμολόγιων  με τα οποία πέτυχαν να δικαι-
ολογήσουν   "αόρατα" σεμινάρια σε εργαζόμενους  
τα οποία  ουδέποτε όμως πραγματοποίησαν   παρά 
τους φάκελους  υλοποίησης του έργου  που κατέ-
θεταν κατά διαστήματα, στον ανάδοχο του έργου 
την "Ελληνική Εταιρεία  Διοικήσεως Επιχειρή-
σεων" (ΕΕΔΕ) που εδρεύει στα Κάτω Πατήσια, 
για την εκταμίευση των κονδυλίων.

 Όπως αναφέρεται στο αποκαλυπτικό πόρισμα του 
ΣΔΟΕ  τουλάχιστον  τρία εργατοϋπαλληλικά Κέντρα 
(Λαμίας, Ναυπάκτου και Χανίων) το επιμελητήριο 
Μεσσηνίας  και ο εμπορικός σύλλογος Φαρσάλων 
είχαν εκχωρήσει με εικονικές συμβάσεις (χωρίς να 
ενημερώσουν τον ανάδοχο του έργου) την υλοποί-

ηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 
που ανέλαβαν -  ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ 
το καθένα - σε δύο ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής 
κατάρτισης σε Λαμία και Λάρισα  στα οποία  καθό-
λου συμπτωματικά φέρονται ως ιδιοκτήτες ανώ-
τατα στελέχη του αναδόχου του έργου (ΕΕΔΕ). 

 Το σκάνδαλο όπως ξετυλίχθηκε από την έρευ-
να του ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας είχε στηθεί μέσω  
"μηχανής" έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων 
ενώ τα υποτιθέμενα σεμινάρια που θα αφορούσαν 
την κατάρτιση επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμε-
νων και μισθωτών από  ιδιωτικές επιχειρήσεις  στην 
πλειοψηφία τους εμφανίζονταν   μόνο στα χαρτιά. 

Όπως  καταθέσαν οι περισσότεροι  "καταρτιζόμε-
νοι" εργαζομένου που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα   
ουδέποτε είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια  παρότι 
εμφανίζονταν να υπογράφουν παρουσίες σε αίθου-
σες εργατικών κέντρων και άλλων φορέων. 

 Το κόλπο  ήταν ευφυώς στημένο έτσι ώστε τυπι-
κά να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προέβλεπαν  οι  
συμβάσεις που είχαν συναφθεί  με τον ανάδοχο. Οι 
εμπλεκόμενοι φορείς, σύλλογοι, επιμελητήρια και 
εργατικά κέντρα μέσω συγκεκριμένων ανθρώπων 
τους που βρίσκονταν σε   κρίσιμα πόστα (δεν γνώρι-
ζαν όλοι όπως κατήγγειλαν) ανελάμβαναν την υλο-
ποίηση του έργου της κατάρτισης εργαζομένων στην 
περιοχή τους. Κατέθεταν όλα τα σχετικά δικαιολο-
γητικά στον ανάδοχο του έργου ώστε να ενταχθούν 
και να επιλεγούν.

 Στη συνέχεια όμως με ιδιωτικό συμφωνητικό 
εκχωρούσαν  εργολαβικά  την  πραγματοποίηση των  
σεμιναρίων  στο Κ.Ε.Κ EUROPROGRESS που εδρεύει 
στη Λαμία.  Αυτό  στη συνέχεια  μετέφερε  για εκτέ-
λεση ένα μεγάλο κομμάτι του ίδιου  έργου στο ΚΕΚ 
Γ.Ριζόπουλος (ως ιδιοκτήτες του εμφανίζονται ο 
διευθυντής και ο αντιπρόεδρος στο παράρτημα 
της Λάρισας του αναδόχου του έργου 'Ελληνική 
Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων". 

 Ως εδώ θα έλεγε κάποιος ότι επρόκειτο για μοι-
ρασιά έργου μεταξύ φίλων. Όμως στην πράξη τα 
έργα κατάρτισης εργαζομένων που είχαν αναλάβει 
να υλοποιήσουν τα συγκεκριμένα εργατικά κέντρα, 
επιμελητήριο και εμπορικός σύλλογος παρέμειναν 
φαντάσματα. Συνέταξαν μεν παρουσιολόγια καταρ-
τιζόμενων και εκπαιδευτών για τα σεμινάρια 
αλλά σε ποσοστό τουλάχιστον 80% αυτά  δεν 
πραγματοποιήθηκαν. Οι μεν εργαζόμενοι  ήταν 
"μιλημένοι" καθώς έλαβαν από τον ανάδοχο 
του έργου δίγραμμες επιταγές για το ποσό που 
δικαιούνταν ύψους 600 περίπου ευρώ. 

 Αμοιβή ανάλογα με τις ώρες που "δίδαξαν" έλα-
βαν και  οι εκπαιδευτές οι οποίοι όμως εντοπίστηκαν, 
με βάση στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση του ελε-
γκτή που διενήργησε την έρευνα, την ίδια μέρα και 
ώρα να διδάσκουν σε διαφορετικά σεμινάρια 
στην Ξάνθη ,τη Θήβα και τα Χανιά. Οι περισσό-
τεροι από τους "καταρτιζόμενους" παραδέχτηκαν στις 
καταθέσεις τους ότι απλώς δήλωσαν συμμετοχή μετά 
από πρόσκληση που είχαν από μέλη των εργατικών 
κέντρων  χωρίς όμως  να παρακολουθήσουν ποτέ 
σεμινάρια ούτε γνώριζαν αν γίνονται και πού. Μάλι-
στα η κομπίνα αποκαλύφθηκε και από τα παρουσιο-
λόγια  που εμφάνισαν οι εμπλεκόμενοι ως αποδεικτι-
κά στοιχεία για να πληρωθούν από τον  ανάδοχο του 
έργου  πλαστογραφώντας τις υπογραφές των   καταρ-
τιζόμενων -εργαζομένων που υποτίθεται παρακολού-
θησαν τις ώρες των σεμιναρίων. 

 Το 90% των "συμμετεχόντων " σε σεμινάρια δεν 
αναγνώρισε στην κατάθεσή του στο ΣΔΟΕ την υπο-
γραφία του, ενώ θεωρείται αμφίβολο κατά πόσον το 
υπόλοιπο 10% που υποστήριξε ότι πήρε μέρος σε σεμι-
νάρια λέει την αλήθεια. Στον φάκελο που υπέβαλ-
λαν οι διαχειριστές των έργων  στον ανάδοχο  

"Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων" 
εμφάνισαν   εικονικά τιμολόγια (320.000 ευρώ 
το Ε.Κ.Λαμίας, 120.000 ευρώ το Ε.Κ. Ναυπάκτου 
και 220.000 ευρώ το Ε.Κ.Χανίων) για δήθεν υπο-
στηρικτικές των έργων εργασίες (διαφημιστικές 
καταχωρίσεις στον τοπικό τύπο) , ενώ την ίδια 
ώρα  εμφανίζονται  ως πελάτες προμηθευτές του  
Ι.Κ.Ε.Κ EUROPROGRESS για από τους οποίους 
μάλιστα είχαν λάβει τιμολόγια παροχής υπηρεσι-
ών για τα έργα κατάρτισης που τους εκχώρησαν. 

 Στις εκθέσεις ελέγχου για τον "τρελό χορό" των 
κοινοτικών κονδυλίων, που μεγάλο μέρος τους  ενδε-
χομένως κατέληξε στις τσέπες συνδικαλιστών και ιδιο-
κτητών Ιδιωτικών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, 
γίνεται αναφορά σε εκτεταμένο δίκτυο καταλήστευ-
σης του συγκεκριμένου προγράμματος μέσω έκδοσης 
και λήψης εκατοντάδων  εικονικών τιμολογίων αξίας 
εκατομμυρίων ευρώ  από δεκάδες εργατικά κέντρα, 
επιμελητήρια και εμπορικούς συλλόγους σε όλη την 
επικράτεια. 

Όπως εκτιμάται τα περισσότερα από τα 12 εκ ευρώ 
του κοινοτικού προγράμματος φέρεται να   διασπαθί-
στηκαν καθώς επρόκειτο για  φάμπρικα υλοποίησης 
σεμιναρίων που κατέληξαν "φαντάσματα" καθώς όπως 
διαπιστώθηκε  οι εμπλεκόμενοι φορείς  έχουν φτάσει 
ακόμη στο σημείο να μην επιστρέφουν τον αναλογού-
ντα ΦΠΑ για τα κοινοτικά κονδύλια που διαχειρίστηκαν. 

 Ήδη  έχει προταθεί ενδελεχής έλεγχος (έχει ξεκι-
νήσει στα Χανιά) από όλα τα τοπικά παραρτήματα του 
ΣΔΟΕ ανά την  επικράτεια, καθώς μετά τον έλεγχο του 
ΣΔΟΕ "περιέργως¨"(?) έγιναν απόπειρες διάρρηξης στα 
γραφεία των  εργατικών κέντρων Λαμίας και Χανίων 
.Ειδικότερα για το πρόγραμμα ύψους 320000ευρω 
που διαχειρίστηκε μέσω εικονικών τιμολογίων  το 
Ε.Κ.Λαμίας καταλογίστηκαν στους υπευθύνους πρό-
στιμα ύψους 900.000 ευρώ  και 600.000 ευρώ στο 
ιδιωτικό κέντρο κατάρτισης EUROPROGRESS ενώ 
αναμένεται ο καταλογισμός 300.000 ευρώ στο Ιδι-
ωτικό Κέντρο Κατάρτισης Γ. Ριζόπουλος που εδρεύ-
ει στη Λάρισα.

Άξιο απορίας αποτελεί το γεγονός πως έγινε η 
εκταμίευση του προγράμματος στους δικαιούχους 
και πως η Διαχειριστική Αρχή του έργου του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης δεν είχε εντοπίσει τις παρανομίες 
που είχαν συντελεστεί δίνοντας το πράσινο φως για 
την απρόσκοπτη ροή των κοινοτικών κονδυλίων σε 
δεκάδες φορείς που είχαν ενταχθεί στο συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα.

  Mετά από την δημοσίευση πολύ μεγάλου 
σκανδάλου υφαρπαγής κοινοτικών πόρων ύψους 
10 εκ ευρώ σε έργο που διαχειρίζονταν η ΕΕΔΕ 
το οποίο αποκαλύφθηκε από το ΣΔΟΕ  και όχι 
τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές του 2013, τίθε-
νται σοβαρά ερωτήματα ως προς την σημερινή 
διαλεύκανση του σκανδάλου και την απονομή η 
όχι των αντίστοιχων ποινικών και διοικητικών 
ευθυνών στους εμπλεκόμενους :

Ποιες οι ενέργειες της προηγούμενης κυβέρνη-
σης σε αυτό το επίπεδο ή μήπως η υπόθεση πρακτι-
κά κουκουλώθηκε?

 Έχουν διενεργηθεί έλεγχοι από την αρμόδια δια-
χειριστική Αρχή του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης ή και 
την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου προκειμένου 
να διενεργηθούν δημοσιονομικές διορθώσεις και ανά-
κτηση από το Ελληνικό Δημόσιο των ποσών υφαρπά-
χθηκαν? Άρα τα χρήματα που υφαρπάχθηκαν από τον 
Έλληνα φορολογούμενο γύρισαν πίσω ή είναι στην 
τσέπη των επιτήδειων?

 Σε ποιο βαθμό υπάρχουν ευθύνες του  αρμόδι-
ου ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του προγράμματος 
που όφειλε να ελέγχει και να παραλαμβάνει το φυσικό 
αντικείμενο ? Υπάρχει πόρισμα για την υπόθεση αυτή 
από την αρμόδια διαχειριστική αρχή? 
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Ενα μεγάλο ερωτηματικό πλανιέται σε όλους όσους 
έχουν ασχοληθεί με το χρυσορυχείο της σπατάλης του 
Δημόσιου χρήματος που δυστυχώς έχει γίνει θηλιά 
σαν χρέος μας, στους Ευρωπαίους αδυσώπητους 
δανειστές μας.

Αυτά όμως τα λεφτά προέρχονται από το 3ο ΚΠΣ (Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης)και έχουν κατανεμηθεί σε διάφορους φορείς 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Για μας επειδή διαβάσαμε τις δράσεις των φορέων που 
κατονομάζουμε, βάζουμε τα απλά ερωτήματα μας μιας 
και μερικοί φορείς έχουν αποδεδειγμένα στην κυριολεξία 
«κατακλέψει» το Δημόσιο χρήμα, δηλαδή εμάς. 

1. ποια είναι τα μέτρα και τα αποτελέσματα από την 
υλοποίηση των δράσεων αυτών, δηλαδή πόσοι βρήκαν 
εργασία, πόσο διήρκεσε αυτή;

2. Ποιος φορέας ελέγχου δευτερογενής εκτός από 
τις διαχειριστικές αρχές (εκτός από μια περίπτωση 
που το ΣΔΟΕ παρενέβει, όπου οι φορείς που έκανε 
παρέμβαση ανενόχλητοι συνεχίζουν το έργο τους;) 
ελέγχει ουσιαστικά τους φορείς αυτούς;

3. Επιτέλους πότε θα δημιουργηθεί ένα κράτος κοι-
νωνικής δικαιοσύνης οπου τα πραγματικά γεγονότα 
θα αποτελούν τεκμήρια επιστροφής των κλεμμένων;

4. Είναι δύσκολο από τους υφιστάμενους φορείς 
ελέγχου να αρχίσει επιστάμενος έλεγχος σε αυτά που 
παραθέτουμε παρακάτω, ούτως ώστε να ελεγχθούν , 
πως πήραν τα προγράμματα και πως διαχειρίστηκαν 
τα δικά μας λεφτά;

ΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
κησης Α.Ε (Ε.Ε.Τ.Α.Α) . Μια Ανώνυμη εταιρεία του Δημο-
σίου όπου κατά το δοκούν είναι του ιδιωτικού τομέα.
- Ένα πακέτο 445,719.230,80 ευρώ.
2. Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ
- Ένα πακέτο 21.125.768,76 ευρώ
3. Αστική Εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» Κοινωνική Επιχείρηση.
- Ένα πακέτο 6.327.333,15 ευρώ.
4. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 
- Ένα πακέτο 8.861.000 ευρώ.
5. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυνα-
μικού. (Ε.Ι.Ε.Α.Δ).
- Ένα πακέτο 9.000.000 ευρώ.
6. Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνο-
λογίας στην Υγεία ΑΕ
- Πακέτο 330.500,00 ευρώ.
7. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και   
Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Πακέτο 7.936.433,86 ευρώ.
8. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμε-
νων από το ΕΚΤ Ενεργειών.
Πακέτο 399.181.178 ευρώ.
9. ΕΕΔΕ …Η αμαρτία βάσει του ΣΔΟΕ 
Πακέτο 4.250.000 ευρώ.
10. Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
Πακέτο 54.194.754, 25 ευρώ.
11. Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχει-
ρηματιών.
Πακέτο 9.780.000,0 ευρώ
‘Όλα τα παραπάνω ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και 
πιστεύουμε ότι ούτε το 20% δεν διατέθηκε στις πραγματικές 
ανάγκες του Ελληνικού Λαού.
Γι’ αυτό ΖΗΤΑΜΕ άμεσα να συσταθεί Επιτροπή- είμαστε στη 
διάθεση των αρμόδιων Υπουργών- ‘ώστε να ξεκαθαριστεί  
το τοπίο γιατί σίγουρα αυτοί και άλλοι φορείς του Δημοσίου 
και Ιδιωτικού τομέα θα ξαναεπιχειρήσουν να διεκδικήσουν 
…περισσότερα.

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ;
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Γράφει ο Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 
Πανεπιστημιακός, Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ                                                                                

Με αυτό το εφιαλτικό ερώτημα να πλανιέται στο 
ασφυχτικά ελληνικό κοινωνικό περιβάλλον, 
πρέπει όλοι εμείς οι πολίτες που σήμερα είμα-
στε θύματα των πολιτικών των Ελίτ στη χώρα 
μας, της διαφθοράς και της διαπλοκής τους με 

ανάλογα ευρωπαϊκά συμφέροντα, να εναντιωθούμε στην 
πενηντάχρονη σκλαβιά.

Οι ευθύνες είναι τεράστιες και οφείλονται, αφενός 
στην Ευρωζώνη που έδινε αφειδώς δάνεια των κρατών 
της στην Ελλάδα και αφετέρου των αφανών φορέων που 
διακινούσαν ανεξέλεγκτα τα χρήματα αυτά στις ….οικογέ-
νειες  και στους ημετέρους μέσα από τα διαχειριστικά καρ-
τέλ της Ελλάδας.

Πενήντα χρόνια τώρα η κατανομή του πλούτου στην 
χώρα μας, γίνονταν σε συγκεκριμένα οικονομικά συστήμα-
τα, δίχως να δίνεται η δυνατότητα σε ‘μας τους πολίτες να 
φροντίσουμε και να οργανώσουμε σωστά τους κρατικούς 
μηχανισμούς παραγωγής, ελέγχου και διακίνησης αγαθών 
και εμπορίου και χωρίς να προστατεύσουμε και να αναδεί-

ξουμε τον φυσικό πλούτο της χώρας μας, δίχως να οργα-
νώσουμε τις αγροτικές δομές, χωρίς να οργανώσουμε ουσι-
αστικά τις κοινωνίες των πολιτών που αυτές είναι οι υγιές 
δυνάμεις του τόπου και αποτελούν τον τρίτο πυλώνα εξου-
σίας, μετά την εκτελεστική και την πολιτική.

Οι κοινωνίες των πολιτών που αποδεδειγμένα με στοι-
χεία, είναι ικανές να οδηγήσουν το οικοσύστημά τους στην 
ισότιμη εμπλοκή στους πυλώνες διαχείρισης της εξουσί-
ας, ώστε να σταματήσει να είναι ανεξέλεγκτη η διαχείρι-
ση  των διακινούμενων αγαθών και αξιών, από το αποτυ-
χημένο μοντέλο που στηρίζεται στα οικονομικά -πολιτικά 
και διαπλεκόμενα λόμπι διαφόρων φορέων.

Για τα παραπάνω, όταν εμείς η γενιά του “114” φωνά-
ζαμε στα Ιουλιανά, το 1965 για διεκδικήσουμε το βασι-
κό μας δικαίωμα στην παιδεία, αντιμετωπίσαμε την βασα-
νιστική ορμή των χαφιέδων και των ΜΑΤ, αντικρίζοντας 
τα υπόγεια της Μπουμπουλίνας σε μια Αθήνα φλεγόμενη.

Έτσι και τώρα με τις ωμές παρεμβάσεις από τις ξένες 
Ευρωπαϊκές δυνάμεις, γίνεται προσπάθεια διχασμού των 
Ελλήνων, ώστε να περάσουν στην συνέχεια τα “όποια” 
μέτρα, θα βάλουν την Ελλάδα στην γωνία, θα ευτελίσουν 
τον Ελληνικό λαό, θα ποδηγετήσουν τα “πιστεύω” των 
Ελλήνων και θα δημιουργήσουν ποιο δυνατά “λόμπι” οικο-

νομικά, που δεν θα εξασφαλίσουν την εδαφική ακεραιό-
τητα της Ελλάδας.

Η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε ένα σάπιο κράτος 
που δεν μπόρεσε στους πέντε μήνες να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για να αλλάξει έστω και η νοοτροπία του 
“κρατικισμού” και των στρατιών με διαπλεκόμενους δημό-
σιους υπαλλήλους.

Δεν τα κατάφερε και τώρα, ξεκάθαρα έβαλε “ενώπιον” 
του Ελληνικού λαού, το ερώτημα:

“Συμφωνείτε με την πρόταση του EUROGROUP όπως 
παρουσιάστηκε εκβιαστικά ΝΑΙ ή ΟΧΙ”

Ο λαός έδωσε την ηχηρή του απάντηση  και η κυβέρ-
νηση καλείται για ένα μεγάλο διάστημα να διαπραγματευ-
τεί σωστά και σοβαρά ακροβατώντας ανάμεσα στην ισχυρή 
βούληση του λαού που είπε ΟΧΙ, αλλά και στις χειρουργικές 
κινήσεις της ευρωπαϊκής σκακιέρας και του ευρώ, αντιμε-
τωπίζοντας αντιπάλους που στην πλειοψηφία τους απαι-
τούν την συντριβή της.  

Εμείς ως ΠΑΚΟΕ βάζουμε τα παρακάτω ερωτήματα στην 
κυβέρνηση που έχει ενταχθεί υπέρ του “όχι” και στην αντι-
πολίτευση που είναι υπέρ του “ναι”, ώστε να πάρουν θέση, 
γιατί πολλά θέματα άπτονται του προβλήματος στην καθα-
ρή αλλαγή νοοτροπίας και πολιτικής στο “σάπιο” κράτος.

• Ιουλιανά 1965 – Ιουλιανά 2015
• Πενήντα χρόνια εγκληματικής αδιαφορίας 
ολόκληρου του πολιτικού συστήματος έφτα-
σαν την χώρα μας στο χείλος του γκρεμού.
• Πότε θα κάνει ξαστεριά;
• «Η Πολιτική χρειάζεται ανθρώπους που 
δεν χρειάζονται την πολιτική».
Με αυτές τις επιγραμματικές σκέψεις από σήμε-
ρα, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε υγιείς 
δυνάμεις στην Ελλάδα οι οποίες έξω από κάθε 
κομματική σκοπιμότητα και οικονομική, κοινω-
νική, πολιτική διαπλοκή θα εργασθούν:
1. Για κοινωνική δικαιοσύνη
2. Για ουσιαστική βιώσιμη ανάπτυξη
3. Για πραγματική αξιοκρατία
4. Για ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής των Ελλήνων.

Επειδή: εμείς οι πολίτες που σήμερα είμα-
στε θύματα των πολιτικών των Ελίτ στη χώρα 
μας, της διαφθοράς και της διαπλοκής τους με 
ανάλογα ευρωπαϊκά συμφέροντα, να εναντιω-
θούμε στην πενηντάχρονη σκλαβιά.

Οι ευθύνες είναι τεράστιες και οφείλο-
νται, αφενός στην Ευρωζώνη που έδινε αφει-
δώς δάνεια των κρατών της στην Ελλάδα και 
αφετέρου των αφανών φορέων που διακινού-
σαν ανεξέλεγκτα τα χρήματα αυτά στις ….οικο-
γένειες  και στους ημετέρους μέσα από τα δια-
χειριστικά καρτέλ της Ελλάδας.

Πενήντα χρόνια τώρα η κατανομή του πλού-
του στην χώρα μας, γίνονταν σε συγκεκριμέ-
να οικονομικά συστήματα, δίχως να δίνεται η 
δυνατότητα σε ‘μας τους πολίτες να φροντί-
σουμε και να οργανώσουμε σωστά τους κρα-
τικούς μηχανισμούς παραγωγής, ελέγχου και 
διακίνησης αγαθών και εμπορίου και χωρίς να 
προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τον φυσι-
κό πλούτο της χώρας μας, δίχως να οργανώ-
σουμε τις αγροτικές δομές, χωρίς να οργανώ-

σουμε ουσιαστικά τις κοινωνίες των πολιτών 
που αυτές είναι οι υγιές δυνάμεις του τόπου 
και αποτελούν τον τρίτο πυλώνα εξουσίας, μετά 
την εκτελεστική και την πολιτική.

Οι κοινωνίες των πολιτών που αποδεδειγ-
μένα με στοιχεία, είναι ικανές να οδηγήσουν το 
οικοσύστημά τους στην ισότιμη εμπλοκή στους 
πυλώνες διαχείρισης της εξουσίας, ώστε να 
σταματήσει να είναι ανεξέλεγκτη η διαχείριση  
των διακινούμενων αγαθών και αξιών, από το 
αποτυχημένο μοντέλο που στηρίζεται στα οικο-
νομικά -πολιτικά και διαπλεκόμενα λόμπι δια-
φόρων φορέων.

Για τα παραπάνω, όταν εμείς η γενιά του 
“114” φωνάζαμε στα Ιουλιανά, το 1965 για 
διεκδικήσουμε το βασικό μας δικαίωμα στην 
παιδεία, αντιμετωπίσαμε την βασανιστική ορμή 
των χαφιέδων και των ΜΑΤ, αντικρίζοντας 
τα υπόγεια της Μπουμπουλίνας σε μια Αθή-
να φλεγόμενη.

Έτσι και τώρα με τις ωμές παρεμβάσεις από 
τις ξένες Ευρωπαϊκές δυνάμεις, γίνεται προσπά-
θεια διχασμού των Ελλήνων, ώστε να περάσουν 
στην συνέχεια τα “όποια” μέτρα, θα βάλουν την 
Ελλάδα στην γωνία, θα ευτελίσουν τον Ελλη-
νικό λαό, θα ποδηγετήσουν τα “πιστεύω” των 
Ελλήνων και θα δημιουργήσουν ποιο δυνατά 
“λόμπι” οικονομικά, που δεν θα εξασφαλίσουν 
την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας.

Η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε ένα σάπιο 
κράτος που δεν μπόρεσε στους πέντε μήνες να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αλλά-
ξει έστω και η νοοτροπία του “κρατικισμού” 
και των στρατιών με διαπλεκόμενους δημόσι-
ους υπαλλήλους.

Δεν τα κατάφερε και τώρα, ξεκάθαρα έβα-
λε “ενώπιον” του Ελληνικού λαού, το ερώτημα:

“Συμφωνείτε με την πρόταση του 
EUROGROUP όπως παρουσιάστηκε εκβιαστι-

κά ΝΑΙ ή ΟΧΙ”
Ο λαός έδωσε την ηχηρή του απάντηση  

και η κυβέρνηση καλείται για ένα μεγάλο διά-
στημα να διαπραγματευτεί σωστά και σοβαρά 
ακροβατώντας ανάμεσα στην ισχυρή βούληση 
του λαού που είπε ΟΧΙ, αλλά και στις χειρουργι-
κές κινήσεις της ευρωπαϊκής σκακιέρας και του 
ευρώ, αντιμετωπίζοντας αντιπάλους που στην 
πλειοψηφία τους απαιτούν την συντριβή της.  

Εμείς βάζουμε τα παρακάτω ερωτήματα 
στην κυβέρνηση που έχει ενταχθεί υπέρ του 
“όχι” και στην αντιπολίτευση που είναι υπέρ 
του “ναι”, ώστε να πάρουν θέση, γιατί πολ-
λά θέματα άπτονται του προβλήματος στην 
καθαρή αλλαγή νοοτροπίας και πολιτικής στο 
“σάπιο” κράτος.

Τα ερωτήματα είναι:
1. Με ποιους μηχανισμούς θα αλλάξετε 

την πάγια θέση του “κράτους” με την οποία 
ταυτίζεται ο κομματισμός στην λειτουργία του;

2. Πώς θα μπορέσετε να αναπτύξετε μηχανι-
σμούς ελέγχου για την χρηστή διοίκηση και δια-
χείριση του Δημόσιου και Ευρωπαϊκού χρήματος;

3. Πώς θα αναπτύξετε μια αγροτική πολι-
τική που θα εξυγιάνει τον αγροτικό κόσμο και 
θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες σε άνεργους 
πολίτες με το δεδομένο ότι υπάρχουν εκατομ-
μύρια στρέμματα ακαλλιέργητων εκτάσεων;

4. Πώς θα καλύψετε τις λοβιτούρες και 
τα λόμπι στην υγεία;

5. Πώς θα μπορέσετε  να δημιουργήσετε 
τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα (ΕΣΠΑ. Life και άλλα) να χρημα-
τοδοτούν σημαντικές ανάγκες και όχι να εξυπη-
ρετούν τα οικονομικά “λόμπι” και συμφέροντα 
μερικών ατόμων που χρόνια τώρα λεηλατούν 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια που στοχεύουν την 
κοινωνική οικονομία;    

6. Πώς θα εξασφαλίσετε το ενεργειακό 

ισοζύγιο στην χώρα μας με στοχεύσεις στην 
ισότιμη και δίκαιη κατανομή του ενεργειακού 
αποτυπώματος;

7. Πώς θα εξασφαλίσετε την αξιοκρατική 
λειτουργία του Δημοσίου και των φορέων του;

8. Πως θα αποτρέψετε την συνεχιζόμενη 
ανεργία, τις αυτοκτονίες και τα λουκέτα στα 
καταστήματα, ώστε να σταματήσουν οι “θρα-
σύτατοι” υπέρμαχοι του ΝΑΙ να ξεχνούν έντε-
χνα τις τεράστιες ευθύνες τους;

9. Πώς θα δώσετε την δυνατότητα στους 
νέους να έχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης;

10. Τέλος πώς θα μπορέσετε να ξεπεράσε-
τε τον εφιάλτη της έντεχνης χρεωκοπίας στην 
χώρα και να δώσετε το  χαμόγελο στους επί 
δεκαετίες ταλαιπωρημένους Έλληνες;

Εμείς πιστεύουμε σε όλα αυτά κύριοι της 
Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης πρέπει να 
πάρετε θέση και να μην αφίεστε στα πρόχειρα 
λόγια στα “παράθυρα” και στα υπόλοιπα media.

Για όλα τα παραπάνω με όλες μας τις 
δυνάμεις:

1. Θα βοηθήσουμε την Κυβέρνηση του κ. 
Τσίπρα στα προαναφερόμενα ερωτήματα με 
στόχο να βοηθάμε όλους όσους πραγματικά 
έχουν ταλαιπωρηθεί από την λαίλαπα της δια-
πλοκής και της αναξιοκρατίας.

2. Θα καταγγείλουμε θετικά ή αρνητικά 
κάθε διαπλοκή που θα ανακαλύπτουμε προς 
το αρμόδιο υπουργείο και θα αναμένουμε να 
αναλάβει δράση για την κάθαρση σε ένα εύλο-
γο χρονικό διάστημα. Εάν δεν το πράξει τότε 
θα καταγγείλουμε το Υπουργείο. 

Εάν πραγματικά αισθάνεσαι ταπεινωμέ-
νος, αγανακτισμένος, διωγμένος, πάρε τηλέ-
φωνο και κατάγγειλε μας ότι αισθάνεσαι, ότι 
εισπράττεις και ότι βλέπεις γύρω σου, στα τηλέ-
φωνα 2108100804-5 από 08.00 -17.00 και 
Σαββατοκύριακο στο 6944/201044.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΙΟΥΛΙΑΝΑ 1965- ΙΟΥΛΙΑΝΑ 2015
• Πενήντα χρόνια εγκληματικής αδιαφορίας ολόκληρου του πολιτικού συστήματος έφτασαν την χώρα μας  

στο χείλος του γκρεμού • Πότε θα κάνει ξαστεριά;


