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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο 98% η απορρόφηση των πόρων του Β' ΚΠΣ 
Διασφαλίζεται η είσπραξη πόρων ύψους 14,2 δις ευρώ

Με αφορμή το θόρυβο που δημιουργήθηκε σχετικά με το κλείσιμο 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Β' ΚΠΣ, από το γραφείο 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστου Πάχτα 
ανακοινώνονται τα εξής:

Το κλείσιμο του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1994-1999 
αποτέλεσε μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση για όλα τα κράτη μέλη.

Η Ελλάδα είχε ένα στόχο τον οποίο επέτυχε. Να δαπανήσει 
πόρους ίσους με το 100% του Β' ΚΠΣ. Αυτός ο στόχος όχι μόνον 
επιτεύχθηκε αλλά υπερκαλύφθηκε με δαπάνες που αντιστοιχούν 
στο 101% του Β' ΚΠΣ.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δυνατή η είσπραξη του συνόλου της 
κοινοτικής συμμετοχής, λόγω της εφαρμογής των λογιστικών 
κανόνων κλεισίματος που δεν επιτρέπουν συμψηφισμούς μεταξύ 
Προγραμμάτων, Υποπρογραμμάτων και Ταμείων.

Μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες 
ελληνικές αρχές -σύμφωνα με την από κοινού με την Ε.Ε. 
συμφωνηθείσα μεθοδολογία ελέγχου- η χώρα μας δεν υπέβαλλε 
αίτημα αποπληρωμής για πόρους ύψους 372 εκατ. ευρώ παρότι το 
ποσό αυτό αποτελεί πραγματοποιηθείσα δαπάνη.

Το παραπάνω ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 2% της συνολικής 
κοινοτικής συνδρομής, γεγονός που οδηγεί σε συνολικό ποσοστό 
απορρόφησης 98% του Β' ΚΠΣ. Το ποσοστό αυτό αποτελεί μια 
μεγάλη επιτυχία για τη χώρα.



Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του Β' ΚΠΣ η 
Κυβέρνηση υιοθέτησε και επέβαλλε ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες 
διαχείρισης των πόρων, σε αντίθεση με το Α' ΚΠΣ.

Συγκεκριμένα, θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο 
Ελέγχου προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα των δαπανών που 
υλοποιούν οι φορείς (Δήμοι, Νομαρχίες, φορείς του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα) που υλοποιούσαν έργα του Β' ΚΠΣ. Στο πλαίσιο 
αυτό, ελέγχθηκαν χιλιάδες έργα σε όλη τη χώρα και έγιναν 
καταλογισμοί στους υπευθύνους.

Θεσμοθετήθηκε ο ΕΣΠΕΛ (Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου 
Δημοσίων Έργων) για την κατηγοριοποίηση των έργων με βάση 
την ποιότητα κατασκευής. Τα έργα με σοβαρά μη ανατάξιμα 
προβλήματα -μηδενός εξαιρουμένου- εστάλησαν όλα στον 
Εισαγγελέα και αφαιρέθηκαν από τα Προγράμματα, με ανάλογες 
περικοπές πόρων από τους φορείς και τους αναδόχους που είχαν 
την ευθύνη εκτέλεσης των έργων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Β' ΚΠΣ και ιδιαίτερα πριν την αποστολή 
των αιτήσεων αποπληρωμών, διενεργήθηκαν συστηματικοί 
αυστηρότατοι έλεγχοι σε όλα τα Προγράμματα, σε όλα τα έργα του 
Β' ΚΠΣ. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των ελέγχων, η Κυβέρνηση 
αποφάσισε να μην αιτηθεί την είσπραξη πόρων ύψους 372 εκατ. 
ευρώ. Γι’ αυτά τα ποσά δεν μπορούμε να ζητήσουμε την κοινοτική 
συμμετοχή. Αυτό απαιτεί η διαφάνεια και η υπεύθυνη στάση της 
ελληνικής Κυβέρνησης. Αυτό απαιτεί ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος 
φορολογούμενος.

Έτσι, διασφαλίζουμε την απορρόφηση του 98% που αντιστοιχεί 
στην είσπραξη 14,2 δις ευρώ από το Β' ΚΠΣ.

Η Κυβέρνηση επέλεξε το δύσκολο δρόμο της αλήθειας, της 
διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης, δίδοντας σημασία στην 
παραγωγή αναπτυξιακού και κοινωνικού αποτελέσματος για τους 
πολίτες και την κοινωνία, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, 
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, την 
επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης.

Με δήλωσή του ο Υφυπουργός τόνισε οτι περισσεύει η υποκρισία 
περί απορρόφησης. Η απορρόφηση του 98% των πόρων του Β' 
ΚΠΣ είναι από τις καλύτερες ιστορικά επιδόσεις, είναι ένα πολύ 
θετικό αποτέλεσμα.



Εξ’ ορισμού το 100% της υλοποίησης, ποτέ δεν οδηγεί και σε 
είσπραξη του 100% της κοινοτικής συμμετοχής. Καμμία χώρα 
μέχρι σήμερα δεν πήρε ποτέ το 100%. Είναι βέβαιο οτι αυτό θα 
αποδειχθεί και για την διαχειριστική περίοδο του Β' ΚΠΣ όπου θα 
υπάρξουν κράτη τα οποία πιθανώς θα έχουν απώλειες ίσως και 
άνω του 20% ανά Διαρθρωτικό Ταμείο. Συνεπώς η απώλεια του 
2% είναι οριακή και συνιστά μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας.

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θα έπρεπε πριν, 
δίκην τιμητή καταφερθεί εναντίον της Κυβέρνησης να θυμηθεί ότι 
«στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί». Και αυτό γιατί 
η παράταξή του διαχειρίσθηκε ένα υποπολλαπλάσιο πακέτο (7,5 
δις. ευρώ κοινοτική συνδρομή του Α' ΚΠΣ έναντι 14,5 δις. ευρώ 
του Β' ΚΠΣ) και παρ’ όλα αυτά κατάφερε να έχει διπλάσιες 
απώλειες απορρόφησης. Για παράδειγμα μόνον οι απώλειες από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έφθασαν το 8% στο Α’ ΚΠΣ. 
Άραγε υπάρχει κανείς που να θυμάται έστω και ένα μεγάλο έργο 
εκείνης της περιόδου; Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζει ο κ. Καραμανλής, 
οτι το ΠΑΣΟΚ έχοντας συνείδηση και της πολυπλοκότητας των 
διαδικασιών, ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη, ουδέποτε διανοήθηκε 
να κάνει κριτική στις διαχειριστικές αστοχίες της Ν.Δ.

Ενώ θα έπρεπε σήμερα να απολογείται για την πάγια 
καταστροφολογία της παράταξής του που διαβεβαίωνε τον 
ελληνικό λαό πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα κατάφερνε να απορροφήσει 
τρισεκατομμύρια δραχμών από το Β' ΚΠΣ, προσπαθεί τώρα κατά 
την προσφιλή τακτική του κόμματός του να εμφανισθεί επικριτικός 
επειδή απορροφήσαμε το 98% αγνοώντας -σκοπίμως- να 
συμβουλευθεί τα συγκριτικά στοιχεία της Ε.Ε. βάση των οποίων η 
Ελλάδα έχει από τις καλύτερες πανευρωπαϊκά επιδόσεις 
απορρόφησης. Ίσως όλα αυτά απαιτούν ένα αίσθημα ευθύνης 
που δεν μπορεί ουδείς να «λάβει εκ του μη έχοντος».


