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Μια επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, συνολικού κόστους
75.000 ευρώ ήταν το πιο ακριβό ταξίδι Ευρωπαίου επιτρόπου τούς πρώτους δύο
μήνες του 2016, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το βελγικό περιοδικό «Knack».
Αυτό το συγκεκριμένο δίμηνο τα 261ταξίδια που έκαναν συνολικά τα μέλη της
Κομισιόν στοίχισαν περίπου 500.000 ευρώ στους Ευρωπαίους φορολογούμενους.
Ίσως η πιο ακριβή επίσκεψη ήταν η μία και μόνο διανυκτέρευση στην Αιθιοπία, που
κόστισε 629 ευρώ.
Η δαπάνη ήταν μεγαλύτερη όταν οι επίτροποι χρησιμοποιούσαν ναυλωμένα
αεροσκάφη για τις μετακινήσεις τους, όπως έγινε στην περίπτωση της επίσκεψης
της αρμόδιας για την εξωτερική πολιτική, Φεντερίκα Μογκερίνι, στο Μπακού.
Η Κομισιόν υποστήριξε ότι τα αεροπορικά «ταξί» μπορούν να χρησιμοποιούνται εάν οι

Κατά τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, στη
συνάντηση των προέδρων Ρωσίας και
Τουρκίας -εν προκειμένω στο προεδρικό
παλάτι του Ερντογάν- στόχος των δύο
ηγετών ήταν να «συγχρονίσουν τα
ρολόγια τους σε όλα αυτά τα ζητήματα».
Κοντολογίς, σε... ώρα Αγκυρας, Μόσχας,
Δαμασκού και Ερμπίλ.

Η Κομισιόν υποστήριξε ότι τα αεροπορικά «ταξί» μπορούν να χρησιμοποιούνται εάν οι
κανονικές πτήσεις δεν εξυπηρετούν το πρόγραμμα του επιτρόπου.
Ακριβή ήταν και η διήμερη διαμονή του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στη Ρώμη τον Φεβρουάριο
του 2016, που στοίχισε 27.000 ευρώ, αλλά και τα ταξίδια του Χρήστου Στυλιανίδη αρμόδιου για την ανθρωπιστική βοήθεια- μεταξύ άλλων στη Σομαλία και την Τουρκία,
ύψους συνολικά 11.000 ευρώ.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που δημοσιοποιούνται δαπάνες αυτού του είδους και
μεγέθους, παρότι η Κομισιόν έκανε ό,τι μπορούσε για να εμποδίσει την αποκάλυψή
τους.
Τα έγγραφα για τις ταξιδιωτικές δαπάνες ζήτησε η ισπανική ΜΚΟ για τη διαφάνεια,
Access Info, που αφιέρωσε τρία ολόκληρα χρόνια προστριβών με τις Βρυξέλλες για
το ποια και πόσα έγγραφα μπορεί να δει και να εξετάσει. Κι ακόμα προσπαθεί να δει
τα στοιχεία για άλλες χρονικές περιόδους.
«Απλώς ζητήσαμε τις ελάχιστες πληροφορίες για το πώς η Κομισιόν διαχειρίζεται τα
δημόσια κονδύλια», δήλωσε στο «Knack» η Ελεν Ντάρμπισιρ, επικεφαλής της Access
Info Europe. «Κάθε φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να μάθει πώς ξοδεύονται τα
χρήματά του».
Αυτό που υποστηρίζει δικαιολογώντας την κωλυσιεργία η Κομισιόν είναι ότι η
δημοσιοποίηση των ταξιδιωτικών δαπανών για τους υπόλοιπους μήνες του 2016
μπορεί να αποτελέσει «μεγάλο βάρος» για τις διοικητικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι
έτσι κι αλλιώς ο ευρωπαϊκός θεσμός είναι ήδη «ένας από τους πλέον ελεγχόμενους
οργανισμούς παγκοσμίως» αφού υποβάλλει τις δαπάνες που και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Σώμα των Ελεγκτών.
✕

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Αυτοαποθέωση Γιούνκερ για τη σωτηρία της ευρωζώνης
Στα 150 δισ. δολάρια οι «καμπάνες» της κρίσης

ΣΧΕΤΙΚΑ - ΕΥΡΩΠΗ
Σύνοδος κορυφής για τους...
νεοφώτιστους Μέρκελ και
Μακρόν (09:00)
«Κίτρινες κάρτες» στον Μακρόν
(23:33)

Νεοφασίστες εμπόδισαν είσοδο
μεταναστών σε εργατική
πολυκατοικία (21:20)
Μία χώρα που δεν θέλει τους
ομοφυλόφιλους (21:03)
Εκβιαστής μόλυνε βρεφικές
τροφές και ζήτησε 10 εκατ. ευρώ
(20:38)

Μαζική διαδήλωση Καταλανών
φοιτητών για την ανεξαρτησία
(19:47)

Φιλελεύθερος ή
Χριστιανοδημοκράτης ο
διάδοχος του Σόιμπλε; (10:30)
Ο Μακρόν στην... ατζέντα της
συνόδου κορυφής (09:27)
Γερμανικός Τύπος: Ο Σόιμπλε θα
βασανίζει το AfD, όχι τους
Έλληνες (07:45)
Το δίλημμα της καταλανικής
Αριστεράς (06:00)

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του
σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη
επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να
μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον
λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή
σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των
Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες
εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε
ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας
έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ'
ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας
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Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: contact@efsyn.gr
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