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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Καταργείται η προβληµατική διαδικασία επιδοτήσεων  

και παραιτείται ο αρµόδιος υπουργός 

QUEEN'S PARK — Αντιδρώντας άμεσα σε έκθεση του Γενικού Ελεγκτή του Κράτους, η Επαρχία 

του Οντάριο θέλησε σήμερα να διασφαλίσει τις αρχές της ανοιχτότητας, της διαφάνειας και της 

πολιτικής ευθύνης σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν στους καινούργιους 

μετανάστες που καταφτάνουν στο Οντάριο.    

Ο Πρωθυπουργός της Επαρχίας του Οντάριο, Ντάλτον Μακ Γκίντυ, δήλωσε πως η επαρχιακή 

κυβέρνηση θα θέσει τέρμα στην πρακτική της χρησιμοποίησης των χρημάτων που περισσεύουν 

στο τέλος κάθε χρόνου από το Υπουργείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης για την επενδυτική 

ενίσχυση εθνικών και πολιτιστικών ομάδων.   

«Η στήριξη των καινούργιων μεταναστών που καταφτάνουν στο Οντάριο, από κάθε γωνιά του 

κόσμου, αποτελεί έξυπνη και δίκαιη κίνηση. Πρέπει ωστόσο να γίνεται μέσα σε πνεύμα 

ανοιχτότητας, διαφάνειας και πολιτικής ευθύνης», σημείωσε ο επαρχιακός πρωθυπουργός Μακ 

Γκίντυ.   

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γενικό Ελεγκτή του Κράτους, ο οποίος, κατά την έρευνά του, 

διαπίστωσε περιστατικά απαράδεκτης διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος. Θα 

διορθώσουμε την κατάσταση, προσέθεσε ο πρωθυπουργός Ντάλτον Μακ Γκίντυ.  

«Εφεξής, η διαχείριση των επενδυτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στις εθνικές και 

πολιτιστικές κοινότητας θα διέπεται από τις ίδιες αρχές που ισχύουν και στην περίπτωση της 

διαχείρισης των λοιπών προγραμμάτων υποδομής. Με άλλα λόγια, η χρηματοδότησή τους θα 

γίνεται μέσω ενός προκαθορισμένου ταμείου το οποίο θα διαχειρίζεται το Υπουργείο Ανανέωσης 

Δημοσίων Υποδομών, βάσει ιδιαίτερα αυστηρών κριτηρίων και ως θέση του επαρχιακού 

προϋπολογισμού που θα ορίζεται στην αρχή κάθε οικονομικού έτους.»  

Σύμφωνα με το Γενικό Ελεγκτή του Κράτους, Τζιμ Μακ Κάρτερ, η διαδικασία επιδοτήσεων των 

συγκεκριμένων προγραμμάτων «κάθε άλλο παρά ανοικτή, διαφανής και πολιτικά υπεύθυνη ήταν.»  
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Ο επαρχιακός Πρωθυπουργός Μακ Γκίντυ τόνισε πως η επαρχιακή κυβέρνηση θα θέσει σε 

εφαρμογή όλες τις υποδείξεις που έκανε στην έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής του Κράτους. 

Ο επαρχιακός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης την παραίτηση του Υπουργού Ιθαγένειας και 

Μετανάστευσης, Μάικ Κόολ. Στη θέση του ορκίστηκε, σήμερα το απόγευμα, νέος Υπουργός 

Ιθαγένειας και Μετανάστευσης ο Γκέρρυ Φίλιπς, ο οποίος τελεί επίσης χρέη Υπουργού Δημοσίων 

Υπηρεσιών.   

«Ξέρω πως ο Μάικ εργαζόταν πάντοτε σκληρά και πως είχε κάνει προσωπική του δέσμευση την  

εγκατάσταση και την επιτυχία των καινούργιων μεταναστών που καταφτάνουν στο Οντάριο 

στηρίζοντάς τους. Ο Μάικ δεν υποκρίνεται όταν λέει πως στηρίζει τη διαφορετικότητα. Είναι 

στέλεχος του Δημοσίου Τομέας επειδή στηρίζει τη διαφορετικότητα, όπως ακριβώς και η 

κυβέρνησή μας», δήλωσε ο επαρχιακός Πρωθυπουργός Μακ Γκίντυ.   

«Ωστόσο, η κυβέρνηση αυτή πιστεύει επίσης στην αρχή της πολιτικής ευθύνης. Και στην 

παρούσα συγκυρία, τόσο εγώ όσο και ο Μάικ συμφωνούμε πως ο Υπουργός φέρει την πολιτική 

ευθύνη και πως η παραίτηση του κρίνεται ενδεδειγμένη.»  
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