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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ 

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΣ

Σε ό,τι αφορά τους κοινοτικούς πόρους, οι εξελίξεις είναι τραγικές -  και 

το τονίζω. Το Ρ ΚΠΣ βρίσκεται στον 3ο χρόνο της εφαρμογής του, αλλά 
ουσιαστικά είναι ακόμα στην αρχή.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται δεν είναι καθόλου βέβαιο 

ότι θα αναπληρωθούν στο επόμενο διάστημα. Σε μια συγκυρία, που η 

αγορά έχει ανάγκη να τονωθεί, το ποσοστό απορρόφησης των 

κοινοτικών κονδυλίων βρίσκεται κοντά στο 16%, ενώ στην Πορτογαλία 

ξεπερνά το 27% και στην Ιρλανδία φτάνει το 30%. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στο πρώτο τρίμηνο του 2003 
δεν έχει εισρεύσει ούτε ένα ευρώ από το Β' και το Π ΚΠΣ.

Το σοβαρότερο: χάνονται οριστικά 468 εκ. ευρώ (160 δισ. δρχ.) και 

κινδυνεύουν να χαθούν ακόμη περισσότερα από το Β' ΚΠΣ. Είχαμε 

προειδοποιήσει έγκαιρα την Κυβέρνηση. Επανέλαβα την 

προειδοποίησή μου στην προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση στη 

Βουλή -στις 4 του περασμένου Φεβρουάριου - και είχα ρωτήσει ευθέως 

τον Πρωθυπουργό εάν ισχύουν οι διαβεβαιώσεις του ότι «δεν 

πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ ». Αντί απάντησης υπήρξε σιωπή 

επί της ουσίας και συκοφαντική επίθεση εναντίον μας. Χτες, ο αρμόδιος 

κοινοτικός επίτροπος Michel Barnier έδωσε την απάντηση, που 

απέκρυπταν από τους Έλληνες, η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα:

• Από τα 1.527 εκ. ευρώ (520 δισ. δρχ.) που θα έπρεπε να 

καταβληθούν στην Ελλάδα για να αποπληρωθεί το Β' ΚΠΣ, η



Κυβέρνηση ζήτησε (έως τις 31 Μαρτίου, που έληγε η προθεσμία) μόνο 
τα 1.058,2 εκ. ευρώ (360 δισ. δρχ.).

• Έτσι (επειδή δηλαδή δεν τα ζήτησε η Κυβέρνηση) χάνονται οριστικά 

και αμετάκλητα («αποδεσμεύονται», κατά την ορολογία του Κοινοτικού 

Επιτρόπου) τα 468,2 εκ. ευρώ (160 δισ. δρχ.).

Ειδικότερα:

-Χάνονται οριστικά 363 εκ. ευρώ από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης).

-Χάνονται 50 εκ. ευρώ από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

-Χάνονται 45 εκ. ευρώ από το ΕΓΤΠ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Προσανατολισμού).

-Χάνονται 10,9 εκ. ευρώ από το ΧΜΠΑ (Χρηματοδοτικό Μέσο 

Προσανατολισμού Αλιείας).

• Πέρα από αυτά, ο Κοινοτικός Επίτροπος διευκρινίζει ότι από τα 1.527 

εκ. ευρώ της τελευταίας δόσης του Β' ΚΠΣ έχουν καταβληθεί έως τώρα 

μόνο τα 192,7 εκ. ευρώ και ότι η Επιτροπή έχει ζητήσει 

συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τρία προγράμματα: 

-«Προσβάσεις και οδικοί άξονες».

-«Αστική Ανάπτυξη: Μετρό Αθηνών». Και 

-«Ταχυδρομεία».

• Όλες οι άλλες αιτήσεις -διευκρινίζει ο Επίτροπος- εξετάζονται από τις 

υπηρεσίες της Επιτροπής.

• Επισημαίνω ότι σ ’ αυτά που εξετάζονται ακόμη, υπάρχει και το 

πρόβλημα των σιδηροδρόμων, για το οποίο η Επιτροπή έχει ήδη 

δημοσιοποιήσει τις έντονες ενστάσεις της.



• Συμπερασματικά: Πέρα από τα 20 δισ. δρχ. του Κτηματολογίου, 

χάνονται οριστικά άλλα 160 δισ. δρχ., ενώ οι αιτήσεις για τα υπόλοιπα 

295 δισ. δρχ. εξετάζονται, με σοβαρό κίνδυνο να χαθούν και από εκεί 
πολλά δισ. δρχ.

• Πρόκειται για τεράστια ποσά, με τα οποία θα μπορούσε να 

χρηματοδοτηθεί η κατασκευή περισσότερων από 120 χιλιόμετρα 

αυτοκινητόδρομου ή 10 χιλιόμετρα νέων γραμμών του μετρό ή 
χιλιάδων νέων σχολικών αιθουσών πλήρως εξοπλισμένων ή να γίνουν 

6 νέα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή δυο ακόμα γραμμές Τραμ.

• Είναι κραυγαλέα και επώδυνη (για την οικονομία και τους Έλληνες 

πολίτες) διάψευση του Πρωθυπουργού, ο οποίος βεβαίωνε ότι «δεν 

πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ».

• Εγείρεται πελώριο πολιτικό ζήτημα, που αφορά άμεσα τον ίδιο τον 

Πρωθυπουργό, τους νυν και πρώην συναρμόδιους Υπουργούς, αλλά 

και ολόκληρη την Κυβέρνηση. Αμέτοχος ευθυνών δεν είναι κανένας. Ο 

Πρωθυπουργός υποχρεούται, σήμερα κιόλας, να αναλάβει τις ευθύνες 

του και τις ευθύνες της Κυβέρνησής του.

• Είναι ποσά που χάθηκαν εξαιτίας της ανεπάρκειας και της 

ανικανότητας της Κυβέρνησης, του συστήματος εξουσίας, του νοσηρού 

κατεστημένου της 20ετίας. Είναι ποσά που χάνονται την ώρα που ο 

προϋπολογισμός επιβαρύνεται υπέρμετρα και η εκτέλεσή του 

καθίσταται αδύνατη. Είναι ποσά που χάνονται από τον επιχειρηματικό 

κόσμο και τους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι είναι αυτοί που θα 

κληθούν τελικά να τα καλύψουν.


