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ΣΑΟ ΚΟΤΡΑΚΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Κακκέλνο.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ: Να θαισζνξίζνπκε ηνλ θ. Μειηψλε θαη λα ηνλ
επραξηζηήζνπκε γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ. Σν έξγν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ είλαη εμαηξεηηθά
ζεκαληηθφ. Θα θάλσ πξαθηηθέο, ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο.
Πξψηνλ, πνηνο είλαη ν ζχλδεζκφο ζαο κε ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε; Γελ ην γλσξίδσ,
ζέισ λα ην κάζσ. Γειαδή, πνηνλ ελεκεξψλεηε άκεζα ζηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε γηα ηα
πεπξαγκέλα ή νηηδήπνηε βξίζθεηε ζηνπο ειέγρνπο πνπ θάλεηε;
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΜΜΔΝΟΤ)

Γεχηεξνλ, καο είπαηε φηη ζηελ ΟΛΑΦ, ππήξμαλ 22 πεξηπηψζεηο. Η εξψηεζή κνπ,
είλαη, εάλ ππάξρεη κέζα θαη ειιεληθή εηαηξία; Θα ζέιακε λα ηελ μέξακε.
Δπίζεο, ζα ζέιακε λα μέξακε θαη γηα ηηο 22 εηαηξείεο, εάλ δελ ππάξρεη confident
απνξξήηνπ – θάπνην confidesiality, λα ην γλσξίδνπκε, δηφηη πξέπεη λα μέξεη θαη ν ειιεληθφο
ιαφο θαη Έιιελεο βνπιεπηέο, πνηνη είλαη νη απαηεψλεο ηεο Δπξψπεο. Βέβαηα, εάλ είλαη κέζα
ζ' απηνχο θαη Έιιελεο, λα ηνπο κάζνπκε.
Σξίηνλ, παξαηεξψ ζηηο απνθιίζεηο - πέξα απφ ηα πνζνζηά - ηα νπνία
αληηθαηνπηξίδνπλ πνζά θαη κε πξαθηηθέο πξάμεηο πνπ έθαλα πνιχ γξήγνξα, είλαη γχξσ ζηα 6
δηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Απηά ηα 6 δηο είλαη έλα αξθεηά πςειφ πνζφ. Δξσηψ, ππάξρεη
θάπνηα αλάιπζε κε θάπνηνπο αλζξψπνπο, θάπνηεο εηαηξείεο, κε θάπνηα Α.Φ.Μ., πνπ ιάζνο
θάλαλε - κάιινλ, απαηεψλεο λα ηνπο πσ, επίζεο θάλακε ιάζνο - ηελ εηζήγεζή ηνπο γηα
επηιεμηκφηεηα; Κάπνηνη απαηεψλεο πνπ δήισζαλ βνζθνηφπνπο, αιιά δελ είλαη κφλνλ
Έιιελεο θαη ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ θαη ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο φηη είλαη Σζέρνη,
Γάιινη, Έιιελεο, Πνισλνί, ινβάθνη θαη Ιζπαλνί πνπ έθαλαλ παξαηππίεο ζηνπο
βνζθφηνπνπο. Γειαδή, δελ είλαη κφλνλ Έιιελεο.
Θα ήζεια λα μέξσ, δειαδή, εάλ ππάξρεη θάπνηα αλάιπζε γηα απηά ηα πνζνζηά.
Φαληάδνκαη φηη ππάξρεη θάπνηα αλάιπζε, δειαδή, πνηνο θιάδνο έθαλε ην 5,7 % ζηα
νηθνλνκηθά πνπ είλαη 3 δηο; Θα ην ήζεια απηφ, γηα λα δνχκε ηνπο θιάδνπο θαη πάληνηε ζε θάζε
εξψηεζε πνπ θάλσ, ππάξρεη έλαο θνηλφο παξάγνληαο, ζέισ λα μέξνπκε πνηνη είλαη απηνί νη
Έιιελεο, νη ειιεληθέο νληφηεηεο νη νπνίεο είλαη θαη φρη κφλνλ γηα ηηκσξεηηθνχο ζθνπνχο, αιιά
θαη γηα δηθνχο καο επνπηηθνχο ειεγθηηθνχο. Γηφηη, φπσο είδα κέζα ζηελ κηθξή ζαο αλάιπζε γηαηί έρεηε κηα κεγάιε 300 κε 400 ζειίδεο αλάιπζε - νη πξνηάζεηο ζαο ,είλαη πνιχ ζαθείο θαη
ινγηθέο φηη πξέπεη λα θηηαρηνχλ ειεγθηηθνί κεραληζκνί θαη ζε θάζε θξάηνο θαη ζηελ Δπξψπε,
αιιά θπξίσο φινη λα έρνπλε ηελ ίδηα κεηξήζηκε ηαθηηθή θαη λα κελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ
ηξφπν ειέγρνπ, αλάιπζεο θαη ππνβνιήο ζηνηρείσλ. Απηφο, έλαο ιφγνο πνιχ ζεκαληηθφο, είλαη
θαη ηεο ειιεληθήο ζηαηηζηηθήο αξρήο.
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Σέινο, ζέισ λα πσ φηη φηαλ είκαζηε αλεθηηθνί ζε έλα 2% παξαηππηψλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ., ζα ήζεια λα έρνπκε θαη ράξηλ αζηείνπ έλα 2% ζηνλ Διιεληθφ
Πξνυπνινγηζκφ, ζηνλ Γαιιηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ζηνλ Ιζπαληθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη φπνησλ
άιισλ θίισλ επξσπαίσλ, νη νπνίνη ππνβάιινπλ πξνυπνινγηζκνχο. Γηφηη - θαη εδψ δελ είλαη
αζηείν - φηαλ ηα Α.Δ.Π. ηεο Δ.Δ. δίλνπλ 150 δηο ζηελ Δ.Δ. απφ ην πζηέξεκά ηνπο θαη απφ ηνλ
κφρζν ησλ πνιηηψλ θαη αλερφκαζηε έλα 2% παξαηππίεο - ρσξίο έιεγρν θαηαιαβαίλσ, δηφηη
5,7 ππεξβάιεη ην 2% - πνπ θηάλεη ζηα 6 δηο, αιιά έρνπκε κηα αλνρή ζην 2%, δειαδή, ζηα 3
δηο, ιέκε, δελ πεηξάδεη θαη δελ ην ςάρλσ θαη αληίζηνηρα εκείο ζε απηνχο απφ φηη είδα, έρνπλ
θάεη ηα ρξήκαηα ζε ηαμίδηα, ζε αδηθαηνιφγεηεο δαπάλεο, έρνπλ θάλεη εηαηξείεο κατκνχδεο ή ν
1αο ζπζηήλεη 2 ή 3 ή 5 ή 10 εηαηξείεο γηα λα πάξεη ρξήκαηα πνπ δελ δηθαηνχηαη, νη ίδηνη νη
ππάιιεινη ηεο Δ.Δ. έρνπλ βάιεη δαπάλεο νη νπνίεο δελ ήηαλ επηιέμηκεο. Άξα, φηαλ ν ειεγθηήο
θαη ειεγρφκελνο είλαη ν ίδηνο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη κηα αλνρή ή ηνπιάρηζ ηνλ λα κελ
ππάξρεη κνλνκεξήο αλνρή, αιιά λα ππάξρεη θαη κηα αλνρή πξνο ηα θάησ.
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ, θχξηε Πξφεδξε.
ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΡΑΚΗ (Α΄ Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο – Πξνεδξεχσλ ησλ
Δπηηξνπψλ): αο επραξηζηνχκε πνιχ, θχξηε Κακκέλν.
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