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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0931/2009, του Νικολάου Καγιαόγλου, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη κατάχρηση χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ και τις 
επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου υποδομής στην πόλη 
Νικηφόρος στη βόρεια Ελλάδα (νομός Δράμας)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης Νικηφόρος στη βόρεια Ελλάδα 
(νομός Δράμας), διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνικές υπηρεσίες της Δράμας 
χρησιμοποιούν τους χρηματοδοτικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης για την αναβάθμιση του δικτύου υδροδότησης στον Νικηφόρο. Ο αναφέρων 
διατείνεται ότι στην εν λόγω περίπτωση πρόκειται για νεποτισμό και κατάχρηση εξουσίας, 
όπως έχει ήδη καταγγείλει στην εισαγγελία της Δράμας. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι 
η υλοποίηση του εν λόγω έργου επιφέρει σοβαρές ζημιές στο φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής. Δεδομένου ότι οι επανειλημμένες καταγγελίες του στις αρμόδιες περιβαλλοντικές 
αρχές δεν έχουν αποδώσει κανένα αποτέλεσμα, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων αμφισβητεί τη συμμόρφωση του εκτελούμενου έργου προς την προβλεπόμενη 
τεχνική περιγραφή (ιδίως αναφορικά με το γεγονός ότι τα έργα υποτίθεται ότι θα εκτελούνταν 
χειρωνακτικά και όχι με μηχανικά μέσα). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το πρόστιμο ύψους 
8 500 ευρώ που επιβλήθηκε στην εργολάβο από την τοπική δασική υπηρεσία συνιστά 
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απόδειξη της μη συμμόρφωσης της εργολάβου με την υποχρέωση να εκτελέσει το 
μεγαλύτερο μέρος του έργου με χειρωνακτικές εργασίες.

Επιπλέον, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι πρόκειται για νεποτισμό και κατάχρηση εξουσίας, 
όπως έχει ήδη καταγγείλει στην εισαγγελία της Δράμας. Ο αναφέρων θεωρεί ότι υπάρχει 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του προσώπου που έχει επιφορτιστεί με τον έλεγχο των 
έργων εντός των τεχνικών υπηρεσιών της νομαρχίας της Δράμας και της εργολάβου (που έχει 
συγγένεια με το εν λόγω πρόσωπο).

Ο αναφέρων κάνει λόγο για αρκετές ασυνέπειες που, κατά την άποψή του, υπάρχουν μεταξύ 
των συμβατικών υποχρεώσεων της εργολάβου και του τρόπου με τον οποίο εκπλήρωσε αυτές 
τις υποχρεώσεις, ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, καθώς και ως προς τις 
επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και κοινωνία, αλλά και για τη σύγκρουση συμφερόντων 
που ισχυρίζεται ότι υπάρχει μεταξύ της εργολάβου και ορισμένων προσώπων που εργάζονται 
στην τοπική διοίκηση, συγκεκριμένα συγγενών της εν λόγω εργολάβου.

Κατά συνέπεια, ζητεί τη διενέργεια έρευνας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το 
σύνολο των δημόσιων έργων που εκτελέστηκαν στη νομαρχία της Δράμας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, η υλοποίηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή βασίζεται στην εταιρική σχέση μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Ενώ τα μεγάλα έργα πρέπει να εγκρίνονται από την Επιτροπή, εναπόκειται στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές ενός κράτους μέλους να επιλέγουν και να σχεδιάζουν όλα τα 
υπόλοιπα έργα, όπως το έργο υδροδότησης εν προκειμένω, συμπεριλαμβανομένης της 
διενέργειας ελέγχων για την ορθή υλοποίησή τους. Σχετικά με τους ελέγχους, οι προσπάθειες 
πρέπει να επιμερίζονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους και της Επιτροπής, 
έχοντας κατά νου ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι ανάλογη με τις δημοσιονομικές τους 
επιπτώσεις. Βέβαια, αν υπάρχει υποψία απάτης, εφαρμόζεται πολιτική μηδενικής ανοχής.

Σε ό,τι αφορά το έργο "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της θέσης Πηγών 
Βάγια στον δήμο Νικηφόρου, νομαρχία Δράμας, ανατολική Μακεδονία", η Επιτροπή ζήτησε 
από τις αρμόδιες αρχές τα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξήχθησαν από τους αρμόδιους 
φορείς, και όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους σχετικά με τη σύνθεση της 
επιτροπής αξιολόγησης και την ύπαρξη ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι ελληνικές αρχές παρέσχαν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που ζήτησε μέσω των 
επιστολών τους με ημερομηνία 11 και 26 Νοεμβρίου 2009 και 21 Ιανουαρίου 2010. 
Πράγματι, παρέσχαν αντίγραφα της έκθεσης ελέγχου που διενεργήθηκε από την προσωρινή 
διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος της Μακεδονίας και της Θράκης τον 
Ιανουάριο του 2009 και μια έκθεση ελέγχου που διενεργήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ 
(Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικών Ελέγχων, συμβουλευτικός οργανισμός που ορίστηκε 
από το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών μετά από ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό να ελέγχει 
την ποιότητα της εκτέλεσης των δημόσιων έργων στην Ελλάδα) τον Αύγουστο του 2009. Ο 
ΕΣΠΕΛ προσκόμισε την τελευταία του έκθεση στις 21 Ιανουαρίου 2010.
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Συμπέρανε ότι δεν συμμετείχαν συγγενείς της εργολάβου στην επιτροπή επιλογής που 
ανέθεσε τη σύμβαση των έργων, και ότι ορισμένα θέματα έχρηζαν περαιτέρω επαλήθευσης, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τον υπόγειο αγωγό, σε δειγματοληπτική βάση.

Επιπλέον, ο ΕΣΠΕΛ θεώρησε ότι το τμήμα των έργων που υποτίθεται ότι θα εκτελούνταν 
χειρωνακτικά και όχι με μηχανικά μέσα, προφανώς, δεν εκτελέστηκε όπως προβλεπόταν στην 
άδεια που επικυρώθηκε βάσει των περιβαλλοντικών όρων των έργων. Επίσης, εντοπίστηκαν 
ορισμένα άλλα προβλήματα, σχετικά με την ανιχνευσιμότητα των δειγμάτων που 
αποδεικνύουν την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Οι συστάσεις που 
διατυπώθηκαν από αυτόν τον έλεγχο ποιότητας απαιτούν:

α) να επαληθευτούν τα υπόγεια έργα σε δειγματοληπτική βάση·

β) να επιβεβαιώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος τις παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων 
που επικυρώθηκαν βάσει της άδειας των έργων (μηχανικές έναντι χειρωνακτικών εργασιών) 
και

γ) να παράσχει η εργολάβος ορισμένα στοιχεία που λείπουν σχετικά με τη διαχείριση 
ποιότητας, η οποία υποτίθεται ότι συνιστά μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων. Η μη 
συμμόρφωση προς αυτήν την απαίτηση, κατά τη φάση της τελικής έγκρισης των έργων, 
μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 176 του
εθνικού νόμου 3669/08.

Συμπεράσματα

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΕΣΠΕΛ, εντοπίστηκαν ορισμένα προβλήματα.
Ωστόσο, η επίλυση των προβλημάτων αυτών αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών των 
κρατών μελών, οι οποίες οφείλουν:

 να σχεδιάζουν ένα έργο, περιλαμβανομένης της επαλήθευσης της ορθής υλοποίησής 
του, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα της προσπάθειας ελέγχου προς τους πόρους της 
ΕΕ που ενδέχεται να τίθενται σε κίνδυνο,

 να διασφαλίζουν ότι θα επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών και

 να εγγυώνται τον σεβασμό όλων των εφαρμοστέων κανονιστικών απαιτήσεων της 
ΕΕ και να εφαρμόζουν τις σχετικές δημοσιονομικές διορθώσεις σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης.

Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς όλα τα μέτρα που θα λάβουν οι αρμόδιες 
αρχές μετά τις συστάσεις του ΕΣΠΕΛ.


