«nóvuos ΠιλάΐΌ?» η επιτροπή για τπν απογραφή
ΕπιφνλάΕειχ ΒρυΕελλών για την «ά σπ ρη τρύπα» σε ασφαλιστικά ταμεία και O T A
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Το ερώτημα αν ορθώς
εισήλθε η Ελλάδα στο ευρώ μπορεί να
βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στο προ
σκήνιο της ελληνικής επικαιρότηταε,
για τη ν Ευρωπαϊκή Ενωση, ω σ τό σ ο ,
ανάλογο ζήτημα απλώς δεν τίθεται. Η
κυρία Αμέλια Τ ά ρ ες (εκπρόσωπος του
αρμοδίου για τις οικονομικές υποθέ
σεις επιτρόπου κ. Χοακίν Αλμούνια),
η οποία εκλήθη χθες στις Βρυξέλλες να
απαντήσει πώς τοποθετείται η Επιτρο
πή ένα νο τω ν ισχυρισμών του υπουρ
γού Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφη
ότι η προ ετώ ν ένταξη της Ελλάδας στο
ευρώ ήταν αποτέλεσμα «πολιτικής απά
τ η ς », απ άντησε ότι δεν επιθυμεί να
εμπλακεί σης ενδοελληνικές διαμάχες,
ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι
το ζήτημα αυτό αφορά μόνο την ελλη
νική πολιτική ζωή, αφού ουδείς στην
ΕΕ ασχολείται με το θέμα.
Συνεχίζοντας, η εκπρόσωπος του

ισπανού επιτρόπου άφησε να εννοη
συνέβησαν. Συγκεκριμένα, υπενθύ
θεί ότι αυτό που σήμερα απασχολεί την
μισε ότι από τη ν π ρώ τη στιγμή που
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ν ΕΕ ευρύ
εντοπίστηκαν τα προβλήματα με τα οι
τερα είναι η ασάφεια που εξακολουθεί
κονομικά στοιχεία της Ελλάδας (δη
να υφίσταται στην Ελλάδα ω ς προς τα
λαδή μετά τη λεγάμενη απογραφή) η
οικονομικά δεδομένα τω ν ασφαλιστι
Ευρωπαϊκή Ενωση υιοθέτησε μια πο
κών οργανισμών και τω ν
λύπτυχη στρατηγική τόσο
οργανισμ ώ ν τοπικής αυ
σε ευρωπαϊκό όσο και σε
_______ τ ο υ ________
τοδιοίκησης. Συγκεκριμέ
εθνικό επίπεδο. Α νέφερε
Μ. Σ πτνθουρλκη
μάλιστα την αύξηση τω ν
να δήλωσε ότι επί του θ έ
εξουσιών της Ευρωπαϊκής Σταηστικής
μ ατος αυτού εξα κ ο λο υ θ ο ύ ν οι διαΥπηρεσίας (Eurcwtat), ούτως ώ σ τε να
βουλεύσεις ανάμεσα στις κοινοτικές
είναι στο εξής σε θέση να εντοπίζει τα
και στις ελληνικές υπηρεσίες και ότι
χύτερα και απ οτελεσμ ατικότερα τα
το ν Μάιο θα επισκεφθεί τη ν Ελλάδα
όποια προβλήματα, καθώς και τις απο
κλιμάκιο της ΕυΓοςίβί με σ τό χ ο τη ν
φ ά σ εις του Συμβουλίου τ ω ν υπουρ
εξεύ ρ εση μιας κοινά αποδεκτής με
γώ ν της ΕΕ για την ενίσχυση της αξιο
θοδολογίας για τον υπολογισμό της οι
πιστίας και της υπ ευθυνότητας τ ω ν
κονομικής κατάστασης τω ν ασφ αλι
εθνικών στατιστικών υπηρεσιών.
στικών ταμείων και τω ν δήμων.
Σ ε ό,τι αφ ορά το παρελθόν, η εκ
Αναφ ορικά με τη ν έντα ξη της Ελ
πρόσωπος της Επιτροπής αρκέστηκε
λάδας στο ευρώ η κυρία Τόρες δήλω
σε μια σύντομη αναδρομή τω ν ό σ ω ν
σε ότι η σχετική απόφαση υιοθετήθη

κε το 2000 από τους αρχηγούς κρα
τώ ν και κυβερνήσεων επί τη βάσει τω ν
σχετικών εκθέσεω ν και ειση γή σεω ν
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ει
σηγήσεις αυτές συντάχθηκαν με βά
ση τα δεδομένα που κοινοποιούσαν
στις Βρυξέλλες οι ελληνικές στατιστι
κές αρχές, ανέφερε η κυρία Τόρες, ση
μειώνοντας πως ού τω ς ή άλλως στις
εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ανήκε
και ανήκει, κατά την κοινοτική νομο
θεσία, η ευθύνη της ενημέρωσης της
Eurc^tat. Καταλήγοντας η εκπρόσω
πος ανέφερε ότι αυτό που έχει πλέον
σημασία είναι ότι «η κατάσταση των

ελληνικών στατιστικών έχει βελτιω
θεί σημαντικά» και ότι έχουν τεθεί οι
βάσεις ώ σ τε να μην υπάρξουν α νά 
λογες αναθεωρήσεις τω ν στατιστικών
δεδομένων στο μέλλον, ούτε στη ν Ελ
λάδα ούτε σε άλλο κράτος-μέλος.

