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Αττό το γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Χρήστου Πάχτα 

διευκρινίζεται οτι δημοσιεύματα βάσει των οποίων σταματά με παρέμβαση της 

Ευρωπαϊκής Εππροπής, το Πρόγραμμα Προβολής και Δημοσιότητας του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης εν όψει των δημοπκών και νομαρχιακών εκλογών, 

διαστρεβλώνουν βάναυσα την πραγματικότητα.

Η βασική τοποθέτηση της Εππρόπου κ. ννυΙί-Μβίίιίβε στην ερώτηση των 

Ευρωβουλευτών της Ν. Δ. κ. Γιώργου Αναστασόττουλου και Κωστή Χατδηδάκη, 

όπως προκύπτει από τα πρακτικά του Ευρωκοινοβουλίου έχει ως εξής:

«(...) Η  Ετπτροπή έπαιξε συμβουλευπκό ρόλο για τις προδιαγραφές των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Το αρμόδιο ελληνικό υπουργείο συμβουλεύτηκε την 

Εππροττή για το Πρόγραμμα Δράσης καθώς και για τον εθνικό σχεδίασμά (εθνικά 

μέτρα Δημοσιότητας και προβολής) προκειμένου να εγγυηθεί μια συνεκτική αφετηρία 

(εν. του προγράμματος Δράσης). Ολες οι σποφασιοθείσες ενέργειες από τις 

αρμόδιες ελληνικές αρχές στο πεδίο της Δημοσιότητας και Προβολής αντιστοιχούν 

στους ορισμούς του σχεπκού κοινοτικού σχεδιασμού.

(...) Τα διαφημιστικά σποτ στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον τύπο είναι 

πολιτικά ουδέτερα. (...) Επειδή στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1998 θα λάβουν 

χώρα οι Δημοτικές εκλογές συμφωνήθηκε με την Ελληνική Κυβέρνηση να ανασταλεί 

η συγχρηματοδοτούμενη από τα Διαρθρωπκά Ταμεία καμπάνια Δημοσιότητας και 

Προβολής από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 

ενδεχόμενο κριτικής.»

Λόγω της επιμονής των ερωτώντων Ευρωβουλευτών, η Επίτροπος κ. ννυΙί-Μαίάίβε 

επανήλθε διευκρινίζοντας:



«Επιτρέψτε μου για άλλη μία φορά να ετταναλάβω ρητά οτι στην Ελλάδα, από 

τη δική μας σκοπιά, συνολικά όχι μόνο έχει τηρηθεί η κομματική 

ουδετερότητα, αλλά ότι επιπλέον έχουν ληφθεΐ ορισμένα ιδιαίτερα θετικά 

μέτρα (...) τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι υποδειγματικά.

(...) Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες έχουν τηρηθεί όλες οι κοινοτικές 

κατευθύνσεις και διατάξεις. Θεωρώ σωστό, εάν έχετε συγκεκριμένες περιπτώσεις για 

τις οποίες έχουν εκφρασθεί παράπονα, να μας τις γνωστοποιήσετε».

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα ότι ετηχειρήθηκε χονδροειδής διαστρέβλωση 

των λεγομένων της Εππρόπου. Δεν υπήρξε καμμία παρέμβαση της Ευρωπαϊκής 

Ετπτροττής, ενώ προ πολλού έχουν δοθεί οδηγίες από το Υπουργείο μας για τη μη 

χρήση των MME για την προβολή και ενημέρωση για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός οπ η παραποίηση αυτή προήλθε από 

Ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν τη χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Αποτελεί 

θλιβερό γεγονός, ορισμένοι να λησμονούν την ιδιότητά τους και την αποστολή τους 

και να υποπίπτουν σε σοβαρά ολισθήματα μετατρέποντας το Ευρωκοινοβούλιο σε 

πεδίο άσκησης μικροκομμσπκής πολτπκής για κατανάλωση στο εσωτερικό της 

Ελλάδας.


