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Τι αναφέρεται στην επιστολή της κυβέρνησης προς Χούμπνερ

Χάνεται οριστικά 1 δισ. 
ευρώ από το Γ  ΚΠΣ
»  Μετά το Συμβούλιο 

Κορυφής στις 21-22 Μαρτίου 

αναμένεται η οριστική 

απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ // ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Η Ελλάδα χάνει οριστικά πε
ρίπου ένα δισ. ευρώ από το 
Γ ΚΠΣ. Η κυβέρνηση δη

λώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ότι αποσύρει τα αιτήματα για εί
σπραξη πόρων για 4.132 συμβάσεις 
έργων (από περίπου τις 10.000 συ
νολικά) που εμφανίζουν προβλή
ματα και ελλείψεις.

Χθες η κυβέρνηση παρέδωσε 
μια πολυσέλιδη επιστολή με πολλά 
τεχνικά παραρτήματα (σύνολο πε
ρίπου 50 σελίδες) στην αρμόδια για 
Μιν περιφερειακή πολιτική επίτρο
πο Ντανούτα Χούμπνερ στην οποία 
περιγράφονται όλες οι αλλαγές και 
διορθώσεις που έκανε για να βελ
τιώσει το σύστημα παραγωγής και ε
λέγχου των δημοσίων έργων ώστε 
να μην διαπιστώνονται εκ των υ
στέρων υπερβάσεις στους προϋπο
λογισμούς τους και κακοτεχνίες. 

Τα έργα αυτά καλύπτονται κυ-

»  Νχ. Χούμπνερ

ρίως από το Γ ’ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης και μερικά έχουν μετα
φερθεί σε αυτό από το Β’ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης.

ΑΛΛΑΓΕΣ »  Στην επιστολή αυτή, με
ταξύ άλλων, αναφέρεται η συστη
ματική προσπάθεια της κυβέρνησης, 
που «με συγκεκριμένα μέτρα επι
διώκει την εξυγίανση αυτού του το
μέα όπως είναι η κατάργηση του μα
θηματικού τύπου ή του νόμου 716/77,

όπως τροποποιήθηκε το 2003 (ολο
κλήρωση της μελέτης κάθε έργου... 
μετά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης εκτέλεσής του)».

ΕΡΓΑ » Η  κυβέρνηση δηλώνει έ
τοιμη να εγκαταλείψει κάθε αίτημα 
είσπραξης χρημάτων από τον κοι
νοτικό προϋπολογισμό για 4.132 
συμβάσεις (από περίπου τις 10.000 
συνολικά) που εμφανίζουν ελαττώ
ματα και ελλείψεις και στον τρόπο 
σύνταξής τους και στο περιεχόμενό 
τους, κάτι που θα ζημιώσει την Ελλά
δα με πολλές εκατοντάδες εκατομ
μύρια ευρώ (930 εκατ. μέχρι και έ
να δισ.) αλλά θα διασώσει τη συνέ
χιση των κοινοτικών χρηματικών 
εισροών (συγχρηματοδοτήσεις) για 
όλα τα άλλα έργα και συμβάσεις 
που η κ. Χούμπνερ είχε απειλήσει 
ότι θα τις διακόψει επιφέροντας μια 
ζημιά της τάξης περίπου των 10 δισ. 
ευρώ.

Η απάντηση τω ν αρμοδίων υ
πηρεσιών της Επιτροπής δεν θα πρέ
πει να αναμένεται πριν από το συμ
βούλιο κορυφής στις 21-22 Μαρτί
ου, διότι θα απαιτηθεί αρκετός χρό
νος για τη μελέτη όλων των παραρ
τημάτων αυτής της επιστολής που λό
γω  του τεχνικού χαρακτήρα τους α
παιτούν πολύ χρόνο.


