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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0185/2009, του Migel Ángel Gea Rifá, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Izquerda Unida Los Verdes - Andalucia, σχετικά με 
ισχυρισμούς για απάτη και κακοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων από την 
ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural Integral de la Costa 
Occidental de Huelva)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural Integral de la 
Costa Occidental de Huelva), η αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των κοινοτικών 
κονδυλίων που χορηγούνται στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του LEADER, πιθανόν έχει κάνει 
κατάχρηση αυτών. Ζητεί επίσης να γίνει διερεύνηση των μεθόδων που χρησιμοποίησε η 
ADRICOH για να επιλέξει τα προκριθέντα σχέδια. Ο αναφέρων αναφέρεται σε μια υπόθεση 
απάτης στην οποία εμπλέκεται ο πρώην διευθυντής της ADRICOH, δηλώνοντας ότι η 
οικογένειά του ήταν υπεύθυνη για ένα από τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, διενεργείται έρευνα σε βάρος του πρώην διευθυντή για 
υπεξαίρεση. Αμφισβητεί την πολιτική προσωπικού της ADRICOH και εκφράζει αμφιβολίες 
για τον τρόπο που η ADRICOH επιλέγει, χρηματοδοτεί και εποπτεύει τα χρηματοδοτούμενα 
από την ΕΕ σχέδια. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινήσει έρευνα για 
τη δραστηριότητα της ADRICOH.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η ADRICOH (Associación de Desarrollo Rural e Integral de la Costa occidental de Huelva)
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είναι ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης της υπαίθρου στη 
δυτική ακτή της επαρχίας Huelva.

Την 1η Δεκεμβρίου 2007, ο αναφέρων υπέβαλε καταγγελία στην οποία υποστηρίζει ότι έχουν 
διαπραχθεί ατασθαλίες από τη διοίκηση της ADRICOH. Ο αναφέρων δηλώνει, ειδικότερα, 
ότι:
- η ADRICOH διαχειρίζεται διάφορα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τα 
προγράμματα PRODER και LEADER της ΕΕ·
- σύμφωνα με γραπτή ομολογία του πρώην διευθυντή της ADRICOH ενώπιον ισπανικού 
ποινικού δικαστηρίου, στις 8 Οκτωβρίου 2007 καταχράστηκε 480 000 ευρώ τα οποία 
απέσυρε από τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του εν λόγω φορέα, πλαστογραφώντας τις 
υπογραφές του προέδρου και του ταμία της ADRICOH·
- υπάρχουν ενδείξεις βάσει των οποίων άτομα που κατέχουν θέσεις πολιτικής και τεχνικής 
ευθύνης στην ADRICOH ενδέχεται να έχουν καταχραστεί πόρους τους οποίους έχει διαθέσει 
η ΕΕ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντηση που έδωσε στη γραπτή ερώτηση E-5508/2007, με 
ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την καταγγελλόμενη παράνομη ιδιοποίηση 
ευρωπαϊκών πόρων από την ADRICOH. Στην εν λόγω γραπτή απάντηση αναφέρθηκε ότι, 
καθώς η διαχείριση των προγραμμάτων PRODER και LEADER πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο συνδιαχείρισης με τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη είναι πρωτίστως υπεύθυνα για την 
ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων και την ανάκτηση τυχόν παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών από τους τελικούς αποδέκτες. Στην απάντηση της Επιτροπής επισημάνθηκε επιπλέον 
ότι στο πλαίσιο της συνδιαχείρισης η Επιτροπή δεν πραγματοποιεί τακτικούς λογιστικούς 
ελέγχους για επιμέρους δικαιούχους, αλλά εστιάζει αντ’ αυτού τις προσπάθειές της στην 
εποπτεία της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών. 
Τέλος, η Επιτροπή είχε επίσης επισημάνει στην απάντησή της ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση όλων των 
λαμβανομένων πληροφοριών αυτού του είδους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπίπτουν 
στο πεδίο αρμοδιότητάς της.

Ανταποκρινόμενος προφανώς στην πρόσκληση που του απηύθυνε η Επιτροπή στην 
απάντησή της, της 31ης Ιανουαρίου 2008, ο αξιότιμος βουλευτής που είχε υποβάλει τη 
γραπτή κοινοβουλευτική ερώτηση, στις 3 Απριλίου 2008, υπέβαλε απευθείας στη Γενική 
Διεύθυνση Γεωργίας ορισμένα συμπληρωματικά έγγραφα προς επίρρωση των καταγγελιών 
του επί του θέματος. Αφού εξετάστηκαν αρχικώς από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, τα εν 
λόγω έγγραφα διαβιβάστηκαν επισήμως στην OLAF στις 14 Μαΐου 2008, η δε OLAF
ξεκίνησε διαδικασία αξιολόγησης των πληροφοριών τις οποίες έλαβε, προκειμένου να 
διερευνήσει το κατά πόσον έπρεπε να κινηθεί επίσημη έρευνα επί του θέματος.

Συμπεράσματα
Η επίσημη εκτίμηση της OLAF για το συγκεκριμένο θέμα ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουλίου
2009. Στην αξιολόγησή της και με βάση τα επίσημα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τις 
ισπανικές αρχές, η OLAF κατέληξε στην απόφαση ότι, καθόσον οι ισπανικές αρχές 
διερευνούν το θέμα σε επίπεδο χρηματοδότησης, προκειμένου να προστατέψουν τους 
επίμαχους κοινοτικούς πόρους, και οι ισπανικές δικαστικές αρχές διερευνούν επίσης την 
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υπόθεση, δεν είναι σκόπιμο να ξεκινήσει η ίδια επιπλέον έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα. 
Εντούτοις, σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε παρόμοιες υποθέσεις, 
η OLAF θα βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ισπανικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι θα δοθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο συνέχεια στις ενέργειες ανάκτησης των επίμαχων 
πόρων. Οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε δικαστικό επίπεδο υπάγονται στο πεδίο 
αρμοδιότητας των ισπανικών δικαστικών αρχών.


