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Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Έρευνα για
τη ΜΚΟ του
Παπαμιμίκου με
τα 2,5 εκατ ευρώ
Πόρισμα
αναμένεται
να βγει άμεσα από
την αρμόδια υπηρεσία
ΥΔΑΣ για το τί έχει
συμβεί με τα σχεδόν
2,5 εκατ ευρώ που

είχε λάβει

cos ενίσχυση

του γραμματέα
ms Néas Δημοκρατία Ανδρέα
Σελ 5
Παπαμιμίκου
η ΜΚΟ

Έρευνα για πι ΜΚΟ του Παπαμιμίκου με τα 2,5 εκατ ευρα
Πόρισμα αναμένεται να βγει άμεσα
από την αρμόδια υπηρεσία ΥΔΑΣ για το

τί έχει συμβεί με τα σχεδόν 2,5 εκατ ευρώ
που είχε λάβει cos ενίσχυση η ΜΚΟ του
γραμματέα ms Néas Δημοκρατία Ανδρέα
Παπαμιμίκου γνωστοποίησε στη Βουλή ο
unoupYÔs Εξωτερικών Nîkos Κοτζιάε Το
ΣΔΟΕ μελετά την υπόθεση από τον Ιούλιο
του 2014 ενώ από tis apxés του 2015 είχαν
αποκαλυφτεί οι ύποπτε5 ΜΚΟ που είχαν
στήσει στελέχη ms ΟΝΝΕΔ στη βόρεια Α.Παπαμιμίκοβ
Ελλάδα μεταξύ αυτών κι ο Avôpéas Πα
παμιμίκο3.0 unoupYÔs Εξωτερικών ενημέρωσε τη Βουλή για
θέμα μέσω ms απάντησήε του σε ερώτηση που είχε καταθέσει
ο βουλευτή5 των Ανεξάρτητων Ελλήνων Δημήτρη5 Καμμένο5
σχετικά με τον έλεγχο ms χρηματοδότηση3 ms ΜΚΟ Δίκτυο
για τη Δημοκρατία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ΔΙ.ΔΗ.ΝΕ
Oncos προκύπτει από το έγγραφο του υπουργού ο Αν
ôpéas Παπαμιμίκοε του Ιωάννη παρείχε στο παρελθόν υπη
ρεσίε5 επ αμοιβή npos τη ΜΚΟ ΔΙΔΗΝΕ Σύμφωνα με'Εκ
θεση Ορκωτών Ελεγκτών για Tis χρηματοδοτήσει προγραμμάτων
ελληνικών ΜΚΟ κατά τα έτη 2000-2010 αναρτημένη
στην ιστοσελίδα ms ΥΔΑΣ www.hellenicaicfgr από τον Απρίλιο
2015 το συνολικό ποσό που εκταμιεύθηκε για τη ΔΙ ΔΗ
NE ανέρχεται σε 2.492.728 ευρώ
Ο βουλευτήε των ΑΝ.ΕΛ ζητούσε να ενημερωθεί σε ποια
φάση βρίσκεται η έρευνα του ΣΔΟΕ mQùs αφορούσε τα
ms υπεξαίρεση3 σε ßäpos του Δημοσίου ms κατ εξα¬
αδικήματα

κολούθηση anâms οε ßäpos του Δημοσίου
ms νομιμοποίησηΞ εσόδων από εγκλη
paiiKés δραστηριότητε5 και ms έκδοσηε
πλαστών και εικονικών τιμολογίων Επί
ons ο βουλευτήε ανέφερε ότι το ΣΔΟΕ
είχε αρχικά ζητήσει από την ΥΔΑΣ Υπηρεσία
Διεθνούε ΑναπτυξιακήΞ Συνεργασί
as του υπουργείου Εξωτερικών να απαντήσει
αν μέλοε ms ΜΚΟ Αποκατάσταση
ms Δημοκρατία στα Νότια και Δυτικά
Βαλκάνια είναι ο Avôpéas Παπαμιμίκοε
του Ιωάννη και ακόμη δύο πρόσωπα Στη
συνέχεια το ΣΔΟΕ είχε κάνει και δεύτερο έγγραφο npos την
ΥΔΑΣ και ζητούσε στοιχεία για την ΜΚΟ ΔΙ.ΔΗ.ΝΕ Ο ερωτών
βουλευτή5 ζητούσε επίση5 από τον υπουργό να απαντήσει
αν ο κ Παπαμιμίκο5 είναι ο Γραμματέα5 ms Πολιτικήε Επι
τροπή5 του κόμματοΒ ms Néas Δημοκρατία
Ο Nîkos Κοτζιάε αναφέρει ότι το υπουργείο Εξωτερικών
δεν γνωρίζει σε ποια φάση βρίσκεται η έρευνα του ΣΔΟΕ και
πότε θα ολοκληρωθεί αρμοδιότητα υπουργείου Οικονομικών
Σημειώνει ôpcos ότι ο iôios έδωσε εντολή npos τη Γενική
Διεύθυνση ΥΔΑΣ από την 16η Απριλίου 2015 και διενερ
γείται ήδη επανεξέταση προγραμμάτων ΜΚΟ που έχουν
από το υπουργείο Εξωτερικών και τα πορίσματα
θα δοθούν στη δημοσιότητα μόλιε ολοκληρωθούν Oncos
αναφέρει επίση5 διερευνώνται κατά προτεραιότητα υποθέσει
για s onoÎ8S υφίσταται εισαγγελική παραγγελία ôncos η
συγκεκριμένη σ.σ εννοεί τη ΜΚΟ ΔΙ ΛΗ NE
χρηματοδοτηθεί
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