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Με τη χθεσινή απάντηση που δόθηκε από ττ)ν Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερώτηση του 
Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κου Μανώλη Μαστοράκη σχετικά με την πορεία 
εκκαθάρισης των πιστώσεων του Β'Κ.Π.Σ. όλων των Κρατών-Μελών, ανατοάπυκε 
πλήρως η παραπλανητική εικόνα που δημιούργησε η Αξιωματική Αντιπολίτευση με τον 
τρόπο που παρουσίασε προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής σε αντίστοιχη ερώτηση 
Ευρωβουλευτή, που αφορούσε μόνο την Ελλάδα,

Έτσι, έστω και με τα προσωρινά στοιχεία που διαθέτει αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι 
δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φακέλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι το 
ποσοστό των κονδυλίων που δεν έγινε δυνατόν να αξιοποιηθούν, κυμαίνεται από 0,5 έως 
και 15% για τα Κράτη-Μέλη, που σημαίνει ότι η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των 
Μελών αε τις καλύτερες επώόσειςΓπολύς. π5ν.ω_ απδ _ιο ~μέαο όρο, αφού, για τη Χώρα 
μας, το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 3%, Τόσο αντιπροσωπεύει στο σύνολο των 14 

' δις που είχαν δεσμευθεί για την Ελλάδα, το "προς αποδέσμευση ποσό" περίπου 470 εκ, 
ευρώ, για το οποίο οργανώθηκε ο πολύς θόρυβος, με σκόπιμη αντιπαραβολή του προς το υπό 
εκκαθάριση τμήμα των δεσμεύσεων του τελευταίου έτους προγραμματισμούς 999) που 
αποτελεί μόνο το 8% περίπου του συνόλου.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μανώλης Μαστοράκης στην ερώτησή του προς την Ευρ.Επιτροπή, 
υπογράμμιζε, ακριβώς, ότι "σε σωστά συμπεράσματα θα μπορούσε κανείς να καταλήξει, 
μόνο με συγκριτική αναφορά", τεκμηριώνοντας το αίτημά του για χορήγηση των 
αντίστοιχων στοιχείων για όλα τα Κράτη-Μέλη, όπως αυτά που δόθηκαν για την Ελλάδα 
με την προηγηθείσα απάντηση σε συνάδελφό του, τα οποία, όπως αποδείχτηκε, 
χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο παραπλανητικό.
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