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Γραφεία Τύπου πολιτικών κομμάτων

Αθήνα, 11/8/2016

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την πρωτοβουλία σας για τις διατλαντικές εμπορικές 

συμφωνίες»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Mε μεγάλη μας ικανοποίηση μάθαμε για την πρωτοβουλία σας να επικοινωνήσετε

με  τους  προέδρους  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοβουλίων  και  να  τους  ενημερώσετε  για  τη

σύσταση Ειδικής Επιτροπής από την Βουλή των Ελλήνων, αντικείμενο της οποίας είναι η

μελέτη  του  περιεχομένου  και  των  διαδικασιών  σύναψης  των  διατλαντικών  εμπορικών

συμφωνιών (ΤΤΙΡ, CETA, TISA)1. 

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι  η Ένωσή μας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη στις

συμφωνίες αυτές,  ιδιαίτερα την TTIP και  τη λεγόμενη “Safe Harbour 2”   εδώ και  πολύ

καιρό. Ήδη έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τα θεσμικά προβλήματα,

τους πιθανούς κινδύνους και τις εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις τους στους λαούς της

Ευρώπης σε πολλαπλά επίπεδα, στον κλάδο της Πληροφορικής και όχι μόνο (εργασιακό

καθεστώς και νομοθεσία, αδειοδότηση φυτοφαρμάκων και GMOs, κτλ).

Εν  όψει  της  έναρξης  των  εργασιών  της  εν  λόγω  Ειδικής  Επιτροπής,  σας

προσκαλούμε  να  μελετήσετε  τις  παρεμβάσεις  μας,  όπου  περιλαμβάνονται  χρήσιμες

τεχνικές πληροφορίες και αναφορές σχετικά με τον κλάδο μας και οι οποίες μπορούν να

αξιοποιηθούν κατάλληλα προς όφελος της χώρας μας και των συμπατριωτών μας.

1  “Επιστολή-παρέμβαση Βούτση στους ευρωπαίους ομολόγους του για τις διατλαντικές εμπορικές
συμφωνίες” (8/8/2016) –  https://is.gd/IaAv81  
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Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  τις  παρεμβάσεις2,3 μας  αυτές  τις  έχουμε  αποστείλει  στα

κοινοβουλευτικά  κόμματα  εδώ  και  πολύ  καιρό,  χωρίς  όμως  ουσιαστικό  σχολιασμό  ή

σχετική κοινοβουλευτική παρέμβαση εκ μέρους τους. 

Παραμένουμε  πάντα  στη  διάθεσή  σας  για  τεχνικές  συμβουλές,  προτάσεις  και

γνωμοδοτικό σχολιασμό, αν και όποτε χρειαστεί.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Ο Ειδικός Γραμματέας Η Ταμίας

Δημήτρης Κυριακός Γιάννης Κιομουρτζής Χάρης Γεωργίου Φώτης Αλεξάκος Λένα Καπετανάκη

proedros  @  epe  .  org  .  gr antiproedros  @  epe  .  org  .  gr gen  _  grammateas  @  epe  .  org  .  gr eid  _  grammateas  @  epe  .  org  .  gr tamias@epe.org.gr

 Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Τ.Θ. 13801, Τ.Κ. 10310, Αθήνα
Email: i  n  fo  @epe.org.g  r – Τηλέφωνο/Fax: 211-7907675 

        

2  “Υπόμνημα της ΕΠΕ προς τη Βουλή των Ελλήνων και τα πολιτικά κόμματα σχετικά με ζητήματα 
του κλάδου της Πληροφορικής” (20/2/2016) – https://is.gd/0Fc2sm 
3  “Δελτίο Τύπου - Επιστολή της ΕΠΕ για την άτυπη συνάντηση υπουργών της ΕΕ σχετικά με τη 
Digital Agenda” (2/2/2016) – https://is.gd/1PYM6u 
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