
887 εκατ. ευρώ «χάθηκαν» από το ΚΠΣ-2

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΙΟΝ. ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ

Στο  «στόχαστρο» m s Ευρω παϊκή» Επιτροπήβ 
οι οδικοί öEo v e s , τα ταχυδρομεία, το μετρό 

και το πρόγραμμα αστική» ανάπτυΣηβΜ Ε 887,3 εκατ. ευρώ (περίπου 302,347 δισ . δρχ.) έχει επιβαρυνθεί ο κρατικόε προϋπολογισ μ έ«  των τελευταίω ν ετώ ν από «αστοχίεε» στην εφ α ρ μ ο γ ή  του ΚΠΣ-2. Από το ανωτέρω ποσό τα 516,7 εκατ. ευρώ αποτελούν υπερ- βάσειε δαπανών σε διάφορα προγράμματα και συνεπώε δεν μπορούν να καταστούν απαιτητά από την Κοινότητα, ενώ άλλα 370, 7 εκατ. ευρώ κατεβλήθησαν από εθνικούε πόρουε για την εφαρμογή του ΚΠΣ-2 αλλά οι έλεγχοι που ασκήθηκαν έδειΕαν ότι υπήρχαν παρατυπίεε και δεν εστάλησαν καν τα δικαιολογητικά στην ΕΕ για την καταβολή των δαπανών. Οι εΕελίΕειε αυτέε έδωσαν την αφορμή για νέο «κονταροκτύπημα» μεταΕύ τηε κυβέρνησηε και τηε Νέα Δημοκρατίαε. Χθεε ο υφυ- πουργόε Οικονομίαε και Οικονομικών κ. Χρ. Πάχταε δήλωσε ότι οι απώλειεε είναι στην πραγματικότητα 370,7 εκατ. ευρώ, τα 60 εκατ. ευρώ αφορούν «μετακινήσει πόρων» από πρόγραμμα σε πρόγραμμα που δεν δικαιολογούνται από την ΕΕ. Δήλωσε επίσηε ότι δεν αντιλαμβάνεται τον θόρυβο που έχει δημι- ουργηθεί γύρω από το θέμα, αφού η Ελλάδα εΕασφάλίσε το 97,5% τηε κοινοτικήε συνδρομήε στο ΚΠΣ-2, και δ ιερ ω τή θ η κ ε γιατί ασκεί κριτική η αΕιωματική αντιπολίτευση ενώ  το Π α Σ ο Κ  δ ε ν  είχε ασκήσει κριτική στη ΝΔ όταν είχε, στο ΚΠΣ-1, απώλεια πόρων τηε τά- Εεωε του 8%.Σύμφω να με τον α ρμόδιο επ ίτροπο τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε κ. Μισέλ Μπαρνιέ, έχουν ζητηθεί από την κυβέρνηση συμπληρωματικά στοιχεία για τα προγράμματα «Προσβάσειε και οδικοί άΕονεε», «Αστική ανάπτυΕη», «Μετρό» και «Ταχυδρομεία», παρά το γεγονόε ότι δεν έχουν σημειω θεί υπερβά- σειε δαπανών. Προε το παρόν από τα 1.527 εκατ. ευρώ που θα ζητούσε η Ελλάδα ωε «τελευταία δόση» του ΚΠΣ-2 υπέβαλε αιτήσειε για την είσπραΕη 1.156,3 εκατ. ευρώ , εκ των οποίων εισέρευσαν από τα κοινοτικά Ταμεία μόνο τα 192,7 εκατ. ευρώ. Για τα υπόλοιπα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία.Ειδικότερα, σε απάντηση ερώτη- σηε του ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματοε και Ευρωπαίων Δημοκρατώ ν κ. Κ. Χα- 
τζηδάκη, ο κ. Μπαρνιέ υπέβαλε εγ- γράφωε τα εΕήε στοιχεία σχετικά με την αποπληρωμή του ΚΠΣ-2:•  Πρώτον, ότι οι πιστώσειε που απομένουν να καταβληθούν από το ΚΠΣ- 2 και τιε κοινοτικέε πρωτοβουλίεε ανέρχονται σε 1.527 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 981 εκατ. ευρώ αφορούν το περιφερειακό ταμείο, τα 365 εκατ. ευρώ το κοινωνικό ταμείο, τα 163 εκατ. ευρώ το γεωργικό και τα 18 εκατ. ευρώ το αλιείαε.•  Δεύτερον, ότι οι ελληνικέε αρχέε ζήτησαν 1.058,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 681 εκατ. ευρώ αφορούν το περιφερειακό ταμείο, τα 315 το κοινωνικό, τα 118 το γεωργικό και τα 7,2 εκατ. ευρώ το αλιείαε.Αυτό οδηγεί, σύμφωνα με τον κ. Μπαρνιέ, σε μια αποδέσμευση 466,2 εκατ. ευρώ. Στην κοινοτική ορολο-

Ο υφυπουργόε Οικονομίαε κ. Χρ. 
Πάχταε δηλώνει: «Εμείε δεν κάναμε 
κριτική στη ΝΔ για το ΚΠΣ-1, αυτή 
γιατί μαε κάνει για το ΚΠΣ-2;»

για η λέΕη αποδέσμευση σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι στην Ελλάδα και ότι η Ελλάδα δεν μπορεί πια να εγείρει καμία αΕίωση για την είσπραΕη των 466,2 εκατ. ευρώ.Ω στόσο, ο υφυπουργόε κ. Π ά χταε χαρακτήρισε σημαντική επιτυχία το γεγονόε ότι η εισροή πόρων έφθασε το 97,5% και πρόσθε- σε ότι ωε το τέλοε Ιουνίου θα αποδει- χθ εί ότι η Ελλάδα έχει υψηλότερο ποσο σ τό  είσ π ρ α Ε η ε από άλλεε χώρεε-μέλη. Το 2%-2,5% είναι οριακή απώλεια. Βρεθήκαμε, είπε, μπροστά στο δίλημμα είτε «να 
κουκουλώσουμε τα πράγματα» είτε να ζητήσουμε από τουε παραβά- τεε τα ποσά πίσω και να στείλουμε τουε φακέλουε στον εισαγγελέα.Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέ- στειλε το υπουργείο Οικονομίαε και Οικονομικώ ν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το «κλείσιμο» του ΚΠΣ- 2, από τα 34 συνολικά προγράμματα τα 13 παρουσίασαν υπερβάσειε δαπανών, ύψουε 516,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα σημείωσαν απορ- ροφ ήσειε από 85,4%-100%. Είναι ενδεικτικό πάντωε ότι το πρόγραμμα «Τ εχνική β οήθεια» μέσω  του οποίου ενισχύεται η απορροφητικότητα κεφαλαίω ν σημείω σε π οσοστό απορρόφησηε 94,3% (!).
Ζητούν παραίτησηΜε α φ ορμή τιε εΕελίΕειε αυτέε ο πρόεδροε τηε Επιτροπήε Παρακο- λούθησηε τηε Νέαε Δημοκρατίαε κ. Αρ. Τσιπλάκοε ζήτησε από τον κ. Πάχτα «να παραιτηθεί πριν από 
τον επικείμενο ανασχηματισμό», ενώ ο υφυπουργόε απαντώνταε είπε ότι πρέπει να κρινόμαστε από τη συμβολή μαε στην ανάπτυΕη. Κατά του κ. Τσιπλάκου στράφηκε χθεε και ο κυβ ερνητικόε εκπ ρό- σω ποε κ. Χρ. Πρωτόπαπαε για την α ναφ ορά του περί απώλειαε πόρω ν, αλλά με υβριστική αναφ ορά στο π ρόσ ω π ό του. Ο  κ . Τ σι- πλάκοε φέρεται να δήλωσε ότι ο κ. Πρωτόπαπαε θεωρεί δείγμα υγεί- αε την απώλεια κοινοτικών κονδυ- λίων «κρίνοντας από τις δικές του 
ανάγκες για δίαιτα» και ο κυβερνητικόε εκπρόσωποε κάλεσε τη ΝΔ να αποδοκιμάσει ευθέωε τη δήλωση αυτή.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1994-1999
Απολογισμό» δημόσια» δαπάνη» κατά επιχειρησιακό πρόγραμμα
και διαρθρωτικό ταμείο
(τα ποσά σε χιλ. ευρώ)

Επιχειρησιακά προγράμματα
Δεσμεύσειε 

δημόσιαε δαπάνηε
Πληρωμέε 

δημόσιαε δαπάνηε
Ποσοστό

απορρόφησηε (%)
Μη απαιτητά 

κονδύλια
Υπερβάσειβ 
μη απαιτητέβ

Προσβάσειε και οδικοί άΕονεε 2.368.769 2.354.972 99,4 13.797,0 -

Σιδηρόδρομοι 627.209 592.216 94,4 34.993,0 -

Τηλεπικοινωνίεε 381.042 458.729 120,4 - 77.687,0
Ταχυδρομεία 49.066 41.879 85,4 7.187,0 -

Ενέργεια 838.182 834.640 99,6 3.542,0 -

Φυσικό αέριο 671.500 683.313 101,8 - 11.813,0
Αστική ανάπτυΕη 1.477.600 1.477.830 100,0 230,0
Υγεία 327.826 325.901 99,4 1.925,0 -

Περιβάλλον 463.637 436.668 94,2 26.969,0 -

Λεωφορεία 71.086 71.128 100,1 - 42,0
Βιομηχανία 1.341.251 1.251.963 93,3 89.288,0 -

Υποδομέε Βόρειαε Ελλάδαε 15.000 13.837 92,2 1.163,0 -

Ερευνα και τεχνολογία 436.400 424.598 97,3 11.802,0 -

Τουρισμόε - Πολιτισμόε 348.125 348.174 100,0 - 49,0
Γεωργία 2.965.293 2.230.140 108,0 - 164.847,0
Αλιεία 196.400 185.923 94,7 10.477,0 -

Παιδεία 1.745.096 1.740.252 99,7 4.844,0 -

Κατάρτιση 1.238.274 1.377.332 111,2 - 139.058,0
Αηοκλεισμόε 240.420 234.727 97,6 5.693,0 -

Δημ. διοίκηση 293.788 279.386 95,1 14.402,0 -

Αν. Μακεδονία - Θράκη 679.637 700.045 103,0 - 20.408,0
Κεντρική Μακεδονία 819.139 792.815 96,8 26.324,0 -

Δυτική Μακεδονία 316.495 305.664 96,6 10.831,0 -

Ηπειροε 336.534 327.001 97,2 9.533,0 -

Θεσσαλία 517.022 513.852 99,4 3.170,0 -

Ιόνια νησιά 203.785 195.729 96,0 8.056,0 -

Δυτική Ελλάδα 393.424 394.739 100,3 - 1.315,0
Στερεά Ελλάδα 477.680 495.477 103,7 - 17.797,0
Αττική 950.083 1.022.375 107,6 - 72.292,0
Πελοπόννησοε 359.260 364.793 101,5 - 5.533,0
Βόρειο Αιγαίο 294.959 300.659 101,9 - 5.700,0
Νότιο Αιγαίο 316.534 310.469 98,1 6.065,0 -

Κρήτη 427.676 412.779 96,5 14.897,0 -

Τεχνική βοήθεια 100.082 94.358 94,3 5.724,0 -

Σύνολο ΚΠΣ 199Φ1999 21.388.274 21.594.363 101,0 310.682,0 516.771,0Αγροτικέ$ επιδοτήσει 57,3 εκατ. ευρώ καλείται να επιστρέφει η Ελλάδα
Η  ΕΛΛΑΔΑ καλείται να επιστρέφει αγροτικέε επιδοτή- σειε ύψουε 57,3 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο μιαε από- φασηε τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε που ζητεί την επιστροφή συνολικά 169 εκατ. ευρώ από τα κράτη-μέλη. Τα χρήματα αυτά χορηγήθηκαν στο πλαίσιο τηε Κοινήε Αγρο- τικήε Πολιτικήε, ωστόσο χώρεε όπωε η Ελλάδα και η Ιταλία δεν τήρησαν τουε αυστηρούε κοινοτικούε κανόνεε για τιε διαδικασίεε ελέγχου κατά τη διαχείριση των κον- δυλίων. Η χώρα μαε καλείται να επιστρέφει αυτό το ποσό λόγω των ελλιπών ελέγχων και τηε κακήε διαχείρισηε των κοινοτικών πόρων, ενώ η Επιτροπή ζητεί και από την Ιταλία την επιστροφή 76 εκατ. ευρώ, ωε αποτέλεσμα των ελλιπών ελέγχων.

Η Γαλλία επίσηε καλείται να επιστρέφει 23,15 εκατ. ευρώ καθώε δεν έχει προσαρμόσει τον κλάδο τηε οινο- ποιίαε στην κοινοτική οδηγία. «Οι ευρωπαίοι φορολο
γούμενοι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα χρήματά τους 
δαπανώνται ορθά» δήλωσε ο ευρωπαίοε επίτροποε για τη γεωργία Φραντε Φϊσλερ, ο οποίοε πρόσθεσε ότι αποτελεί χρέοε τηε Επιτροπήε να εΕασφαλίσει τη σωστή χρήση των κοινοτικών επιδοτήσεων, για τη διαχείριση των οποίων την ευθύνη φέρουν τα κράτη-μέλη.Οι περισσότερεε χώρεε πάντωε καλούνται να επιστρέφουν κάποιεε αγροτικέε επιδοτήσειε, ενώ εΕαίρεση αποτελούν το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Βρετανία, το ΛουΕεμβούργο και η Ολλανδία.

«Θα αποδεσμευθούν από το Β" ΚΠΣ 468 εκατ. ευρώ»

ΤΟ ΠΟΣΟ των 468 εκατ. ευρώ χάνει η Ελλάδα από το Β' ΚΠΣ, σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο για την περιφερειακή πολιτική κ. Μισέλ 
Μπαρνιέ. Απαντώνταε σε ερώτηση του ευρωβουλευτή τηε Νέαε Δημοκρατίαε κ. Κ. Χατζηδάκη, ο κ. Μπαρνιέ τονίζει ότι το ποσό αυτό θα απο- δεσμευθεί από το Β' ΚΠΣ, καθώε δεν ζητήθηκε ποτέ η καταβολή του από την Ελλάδα. Οπωε εκτιμά ο κ. Χα- τζηδάκηε, η ελληνική κυβέρνηση 
«προφανώς δεν μπορούσε να δι
καιολογήσει με τεκμηριωμένο τρό
πο τις δαπάνες» για αυτό το ποσό.Στο μεγαλύτερο μέροε του, εΕάλ- λου, το ποσό αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περκρερειακήε ΑνάπτυΕηε (365 εκατ. ευρώ), ενώ 50 εκατ. ευρώ αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 45 εκατ. ευρώ το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και 10,9 εκατ. ευρώ το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού Αλιείαε.Η Επιτροπή έχει ζητήσει συμπλη

Ο ευρωβουλευτήε τηε Νέαε 
Δημοκρατίαε κ. Κ. Χατζηδάκηερωματικά στοιχεία για τρία π ρογράμματα των οποίων οι αιτήσειε είχαν υποβληθεί παλαιότερα. Πρόκειται για τα εΕήε: «Προσβάσειε και Οδικοί ΑΕονεε», «Αστική ΑνάπτυΕη: Μετρό Αθηνών» και «Ταχυδρομεία».

Ο αρμόδιοε επίτροποε για την 
περιφερειακή πολιτική κ. Μ. ΜπαρνιέΟι υπόλοιπεε αιτήσειε εΕετάζο- νται ακόμη, προτρέπονταε τον έλ- ληνα ευρωβουλευτή να υπογραμμίσει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χαθούν και από εκεί χρηματοδοτήσει.


