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ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’
Κυριακή 15 Δεκεµβρίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 15 Δεκεµβρίου 2019, ηµέρα Κυριακή και
ώρα 10.17’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής, κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σας και καλή αρχή, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020».
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θόδωρος Ρουσόπουλος για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Πριν από τον προϋπολογισµό του 2020, επιτρέψτε µου έναν
µικρό απολογισµό των τελευταίων µηνών. Από την ηµέρα της ορκωµοσίας της, µέχρι σήµερα αυτή η Κυβέρνηση, όχι µόνο τήρησε
στο ακέραιο τις δεσµεύσεις της –µετρηµένες δεσµεύσεις και σοβαρές έναντι όλων των πολιτών- αλλά προχώρησε και ακόµη παραπέρα. Θυµίζω: άρση των capital controls, αναπτυξιακός και
φορολογικός νόµος, αλλαγές στο ασφαλιστικό, ρυθµίσεις για τα
κόκκινα δάνεια, εµπροσθοβαρείς παρεµβάσεις που έγιναν εφικτές, καθώς η σηµερινή Κυβέρνηση κατάφερε, όχι µόνο να καλύψει το δηµοσιονοµικό κενό των 396.000.000 ευρώ, που
κληρονόµησε αλλά και να δηµιουργήσει το απαιτούµενο δηµοσιονοµικό περιθώριο.
Αυτή η µεγάλη ποιοτική αλλαγή αποτυπώνεται σταθερά στο
οικονοµικό κλίµα. Την αισθάνονται οι πολίτες ήδη στην καθηµερινότητά τους και την αναγνωρίζουν οι διεθνείς µας εταίροι. Θυµίζω µόνο την προχθεσινή δήλωση της κ. Κριστίν Λαγκαρντ, της
νέας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζαs, η οποία
χαρακτήρισε εντυπωσιακή την πρόοδο της Ελλάδας, τόσο στα
δηµοσιονοµικά, όσο και στο µέτωπο της ανάπτυξης, ενώ για
πρώτη φορά στην ιστορία το κόστος δανεισµού της χώρας έχει
πέσει σε τόσο χαµηλά επίπεδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σύνταξη ενός προϋπολογισµού είναι πάντα µία δύσκολη άσκηση ισορροπίας, ανάµεσα
στην αναπτυξιακή διάσταση, την κοινωνική προστασία, τις δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις και φυσικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια,
τους περιορισµούς της χώρας.
Η προηγούµενη κυβέρνηση είχε επιλέξει ένα καθεστώς υπερφορολόγησης και συνειδητής στοχοποίησης της µεσαίας τάξης.
Είχε επιλέξει να ακυρώσει µε τον τρόπο της κάθε προοπτική ανά-

πτυξης, προκειµένου να εγκλωβίσει τους αδύναµους, στη φτώχεια, στην ανεργία, στον αποκλεισµό, κρατώντας τους οµήρους
µίας αδιέξοδης, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, πολιτικής επιδοµάτων.
Εµείς επιδιώκουµε µία νέα δυναµική ισορροπία ανάπτυξης και
προκοπής, µειώνοντας ουσιαστικά τα φορολογικά βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενισχύουµε έτσι την πραγµατική οικονοµία και ενθαρρύνουµε τις επενδύσεις για τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας. Ποιος αµφισβητεί αυτή την αλήθεια που ισχύει
στην αγορά;
Μειώνουµε το συνολικό φορολογικό βάρος, µε έµφαση, κυρίως, στην ανακούφιση της πολύπαθης µεσαίας τάξης και ταυτόχρονα αυξάνουµε τις πραγµατικές δαπάνες στους κρίσιµους
τοµείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης και
της άµυνας. Μειώνουµε τη σπατάλη του κράτους και ταυτόχρονα
διασφαλίζουµε την έγκαιρη και ουσιαστική αξιοποίηση αναπτυξιακών κονδυλίων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων,
όπου όποιος ξέρει να διαβάζει προϋπολογισµούς και απολογισµούς των τελευταίων ετών θα δει ότι έχει απαξιωθεί πλήρως
από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Λιγότεροι φόροι, περισσότερες δουλειές, ενίσχυση των εισοδηµάτων, ευκαιρίες για δηµιουργία και προκοπή για όλους. Αυτά
δεσµευθήκαµε προεκλογικά, αυτά υλοποιούµε µε σοβαρότητα
και αποτελεσµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη δεκαετία του ‘70 ο Αµερικανός Πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν κάλεσε στον Λευκό Οίκο τον
διάσηµο Αµερικανό οικονοµολόγο Άρθουρ Λάφφερ και είχαν µία
πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία αποτυπώθηκε στις εφηµερίδες της εποχής. Τον ρώτησε, λοιπόν, ο Ρέιγκαν, µέχρι ποίου
σηµείου µπορεί να αυξήσει τους φόρους; Όσο θέλετε, Πρόεδρε,
του απάντησε αυτός. Μπορώ να πάω και στο 60% και στο 70%;
Βεβαίως και µπορείτε να πάτε. Και πότε ο κόσµος θα σταµατήσει
να πληρώνει, πότε δεν θα µπορεί πλέον να πληρώνει, ήταν το
ερώτηµα προς τον Λάφφερ. Και βεβαίως αυτό γέννησε την καµπύλη Λάφφερ, για την οποία έγινε γνωστός ο οικονοµολόγος και
η οποία δείχνει ότι από ένα σηµείο και µετά η αύξηση της φορολόγησης καταλήγει ολοένα και σε µικρότερα εισοδήµατα για το
κράτος.
Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνοντας συνεχώς τους φόρους,
αγνοώντας τις επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία, γιατί το
µόνο, που έδειχνε να τον ενδιαφέρει ήταν τα υπερπλεονάσµατα.
Τα µατωµένα, όπως κάποτε τα έλεγε ο κ. Τσίπρας, υπερπλεονάσµατα, τα οποία εάν δεν έκρυβαν άγνοια για το πώς καταρτίζεται
σοβαρά ένας προϋπολογισµός, τότε µόνο από σκοπιµότητα τιµωρητικής διάθεσης προς τον πολίτη και ειδικά προς τη µεσαία
τάξη, επαναλαµβάνω, µπορούν να ερµηνευθούν.
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Το παράδειγµα της σηµερινής Κυβέρνησης είναι διαφορετικό.
Με χαµηλότερους φόρους, µε αποτελεσµατικότερο κράτος, µε
πίστη στις δηµιουργικές δυνάµεις των Ελλήνων, µε φροντίδα για
όσους έχουν πραγµατική ανάγκη, θεµελιώνουµε µία νέα πορεία
ανάπτυξης και προκοπής για όλους. Σε µία δύσκολη εθνική συγκυρία και σε µια δύσκολη διεθνή συγκυρία, µε διάσπαρτες προκλήσεις και απειλές, δηµιουργούµε προϋποθέσεις, ώστε η
Ελλάδα να µπορεί να ξανακοιτάξει το µέλλον µε αυτοπεποίθηση
και αισιοδοξία. Η αισιοδοξία προκύπτει από τη γνώση, η αυτοπεποίθηση από την εµπειρία και το ιστορικό παράδειγµα της δικής
µας παράταξης είτε µιλάµε για οικονοµία είτε υπερασπιζόµαστε
τα εθνικά µας δίκαια, δυναµικά, µε σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα και µε σεβασµό στις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών.
Ο προϋπολογισµός του 2020 µας εισάγει στην τρίτη δεκαετία
του 21ου αιώνα, ευελπιστώντας να δώσει στον λαό µας κάτι, που
ξέχασε τα τελευταία χρόνια. Ότι µπορεί να σταθεί στα πόδια του
υπερήφανος και ισότιµος έναντι των εταίρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κυρίως, µε την αξιοπρέπεια που του αρµόζει και του
αξίζει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εξαιρετικό παράδειγµα έδωσε ο κ. Ρουσόπουλος ως προς τον χρόνο.
Προχωρούµε µε τον κ. Νικόλαο Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ και
προαναγγέλλω τους επόµενους τέσσερις, τον κ. Κεγκέρογλου
από το Κίνηµα Αλλαγής, τον κ. Μαρίνο από το Κοµουνιστικό
Κόµµα, τον κ. Μπούµπα από την Ελληνική Λύση και την κ. Σακοράφα από το ΜέΡΑ25.
Ορίστε, κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να παρακαλέσω, ακολουθώντας τον κ. Ρουσόπουλο
στο Βήµα, τους Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να
µην υποκρίνονται ότι είµαστε στην φάση των προγραµµατικών
δηλώσεων. Η ώρα της αλήθειας έχει φτάσει και έχετε καταθέσει
προϋπολογισµό και τα «περί τήρησης» των δεσµεύσεων δεν ξέρω πως τα εννοείτε. Εκτός αν είχατε δεσµευθεί να κόψετε το µέρισµα από τρία εκατοµµύρια συµπολίτες µας, να κόψετε την 13η
σύνταξη, να µην περιορίσετε την προκαταβολή φόρου, να διατηρήσετε την εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό το πλέγµα µέτρων φέρνετε αυτή τη στιγµή.
Πρέπει να αντιληφθείτε ότι καλείστε να λύσετε µία εξίσωση
άλυτη. Διότι είστε καταδικασµένοι, από την κίνηση που έκανε ο
κ. Μητσοτάκης να επαναφέρει τα απαιτούµενα πλεονάσµατα στο
3,5%, να είστε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ πίσω από το δικό µας σχεδιασµό για το 2020. Και αυτό ούτως ή άλλως δεν αλλάζει. Ήταν
µία κίνηση που στην αρχή µας εξέπληξε, αλλά καταλάβαµε µετά
ότι είστε έτοιµοι να το κάνετε, ακριβώς για να έχετε τη δικαιολογία ότι κυνηγάτε τη µείωση των πλεονασµάτων για µετά, για να
επιβάλλετε άλλου τύπου µέτρα.
Έχετε µία πορεία πολιτικής µέχρι στιγµής. Έχει βοηθήσει την
οικονοµία ό,τι έχετε κάνει; Στην αγορά εργασίας µόνο τον Οκτώβριο έχουµε απώλεια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων θέσεων εργασίας. Θα βοηθήσουν τη µεσαία τάξη, για την οποία κόπτεστε
και την οποία εµείς, υποτίθεται, υπερφορολογήσαµε, οι αυξήσεις
στα τιµολόγια της ΔΕΗ ή µήπως θα τη βοηθήσουν οι αυξήσεις
στις ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες θα υποστεί το 85% των
ασφαλισµένων;
Τα σηµάδια της διακυβέρνησής σας δεν είναι θετικά. Η ανάπτυξη για το δεύτερο τρίµηνο του έτους ήταν στο 1,3% και για
το τρίτο τρίµηνο πήγε στο 0,6%. Στοχεύετε -λέτε- στο 2,8% ανάπτυξη για το 2020. Κανένας διεθνής οργανισµός δεν συµφωνεί
µε αυτή την εκτίµηση. Και ήρθε προχθές ο ΣΕΒ να πει -µπορεί
να αισθάνεστε και λίγο προδοµένοι εδώ, γιατί κάνατε όλα τα χατίρια στο ΣΕΒ- ότι µάλλον είναι άπιαστος ο στόχος και για το
2019 και για να «πιαστεί», προϋποτίθεται αύξηση των επενδύσεων 8,8% και της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8%, πράγµα
το οποίο, επίσης, είναι ανέφικτο.
Όµως, εµείς εδώ δεν ήρθαµε να αντιπαρατεθούµε µε τις υποθέσεις σας, όπου µπορεί να πιάσετε, µπορεί και να µην πιάσετε
τους στόχους.
Σηµειώνω, δε, ότι έχετε καταθέσει έναν προϋπολογισµό, ο
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οποίος θα βγει αν και µόνο αν -αν και µόνο αν!- πιάσετε 800 εκατοµµύρια από εξοικονόµηση πόρων της λειτουργίας του δηµοσίου, 550 εκατοµµύρια από τη φοροδιαφυγή, 2,8% ανάπτυξη και
2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις.
Κοντά σε αυτά έχουµε και αποπληθωρισµό. Αυτό είναι ένα
πάρα πολύ αρνητικό σηµάδι για µία οικονοµία που πασχίζει να
βγει από την κρίση, η οποία βιώνει και µείωση της βιοµηχανικής
παραγωγής κατά 7,7% τον Οκτώβριο σε σχέση µε το Σεπτέµβριο.
Δεν µιλάω και για την πιστωτική επέκταση, η οποία και αυτή επιβραδύνεται.
Άρα, τα πρώτα σηµάδια είναι αρνητικά. Και είναι αρνητικά,
διότι δεν µπορεί η πολιτική σας να διατηρήσει τη χώρα στην τροχιά της δίκαιης και βιώσιµης ανάπτυξης, όπως αυτή είχε ξεκινήσει.
Και να σταθώ λίγο στα ζητήµατα τα αναπτυξιακά. Φέρατε έναν
αναπτυξιακό νόµο. Άκουσον-άκουσον, τον φέρατε πριν καταθέσετε τη δική σας αναπτυξιακή στρατηγική. Θεωρείτε ότι ο ρόλος
της πολιτείας είναι απλώς -λέει- να βγάζει τις νάρκες µπροστά
από τους επενδυτές. Καµµία προτεραιοποίηση, κανένας σχεδιασµός, καµµία επιλογή κλάδων, που να έχουν πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσµα και στην παραγωγικότητα της οικονοµίας και στη
συνολική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη των µεγάλων υποδοµών
και, βεβαίως, στο πέρασµα της οικονοµίας µας στην αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών.
Κοντά σε αυτά, «παγώνετε» και τα µεγάλα έργα. «Παγωµένος»
ο ΟΑΚ, «παγωµένο» το µετρό της Θεσσαλονίκης, παγωµένη η
Πύργου - Πατρών. Από που θα έρθει η ανάπτυξη; Από τον τουρισµό και την οικοδοµή; Τα έδειξε τα όρια του αυτό το µοντέλο.
Βεβαίως, και ο τουρισµός έχει την εξαιρετική του πορεία και η
οικοδοµή έχει παίξει το ρόλο της. Όµως, έχουν αποδείξει αυτοί
οι δύο κλάδοι ότι δεν µπορούν από µόνοι τους την οικονοµία να
την βγάλουν από την κρίση. Και δεν φαίνεται να έχετε πάρει κανένα µάθηµα. Πραγµατικά! Είναι εντυπωσιακό!
Είναι απολύτως εντυπωσιακό και το τι κάνατε και σε σχέση µε
το τραπεζικό σύστηµα, το οποίο φαίνεται ότι είστε διατεθειµένοι
να πάτε να το εξυγιάνετε ακόµα και εις βάρος της οικονοµίας,
διότι η αναγκαία βελτίωση των ισολογισµών των τραπεζών και
των βιβλίων τους, έρχεται χωρίς καµµία πρόνοια για το τι θα γίνει
στην πραγµατική οικονοµία.
Ξεκινάτε, λοιπόν, και βλέπετε, όπως όλοι οι νεοφιλελεύθεροι,
τον κόσµο ανάποδα.
Δεν χρειάζεται, λοιπόν, επιστροφή στο ξεπερασµένο µοντέλο
ανάπτυξης, στο µοντέλο που µας οδήγησε στη χρεοκοπία. Αυτό
που απαιτείται είναι µία ολιστική στρατηγική για την ανάπτυξη,
αυτό που απαιτείται είναι περισσότερη δικαιοσύνη. Ο δικός σας
προϋπολογισµός αυξάνει τις αδικίες. Οι τράπεζες πρέπει να υπηρετούν την οικονοµία και όχι το αντίστροφο. Η δηµόσια περιουσία πρέπει να υπηρετεί και να διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον.
Για αυτό πρέπει να παραµείνει σε κρίσιµες υποδοµές ο δηµόσιος
έλεγχος. Το ρεύµα, το φυσικό αέριο, η έρευνα για τους υδρογονάνθρακες, τα κοιτάσµατα πρέπει να παραµείνουν στον έλεγχο
της πολιτείας για λόγους κοινωνικούς, αναπτυξιακούς, εθνικούς
και ενεργειακής ασφάλειας.
Πρέπει να παρακολουθείτε λίγο και το τι γίνεται διεθνώς.
Υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγµατα, µε βάση τα οποία οι περιφερειακές διοικήσεις, οι δηµοτικές διοικήσεις, επιχειρούν να
επαναφέρουν το δηµόσιο έλεγχο σε κρίσιµες υποδοµές. Ο ιδιωτικός τοµέας έχει αποδείξει ότι δεν αναπτύσσει τα δίκτυα αυτά
επαρκώς διασφαλίζοντας το βέλτιστο για την κοινωνία. Το βέλτιστο για την κοινωνία είναι ο απόλυτος και αντικειµενικός στόχος.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας λόγος να επιµείνουµε σε αυτές
τις πολιτικές, οι οποίες κατά τεκµήριο έχουν αποτύχει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αληθινή ευηµερία, η διατηρήσιµη ευηµερία, είναι µία ευηµερία που αφορά όλους. Και την ώρα
που τα γεγονότα χαλάνε την εικονική πραγµατικότητα της Κυβέρνησής σας, όπως την έχουν δηµιουργήσει κάποια µέσα ενηµέρωσης, εµείς σας υποσχόµαστε ότι οι προοδευτικές δυνάµεις,
πολιτικές και κοινωνικές, θα σταθούµε απέναντι στην καταστροφή η οποία δύναται να έρθει µέσω της πολιτικής σας. Πρέπει να καταλάβετε και εσείς, ότι η χώρα βγήκε από τα µνηµόνια,
να µη φέρνετε µνηµονιακές πολιτικές χωρίς εξωτερικούς κατα-
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ναγκασµούς και σας διαβεβαιώνουµε ότι ούτε η Αριστερά και η
προοδευτική παράταξη θα κινηθεί πάνω στις µνηµονιακές ράγες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχουµε ξεκινήσει
πολύ καλά.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχουµε τονίσει πολλές φορές ότι η Ελλάδα µετά από την πολύχρονη κρίση, µετά από τη στασιµότητα και την υπερφορολόγηση, είχε ανάγκη από ένα συνεκτικό σχέδιο µε επείγουσες προτεραιότητες την ανάπτυξη και την αντιµετώπιση των κοινωνικών
αδικιών και των ανισοτήτων, οι οποίες διευρύνθηκαν το προηγούµενο διάστηµα και χρήζουν αντιµετώπισης, ένα σχέδιο που θα
επαναφέρει στο επίκεντρο της πολιτικής τον άνθρωπο και την
ποιότητα ζωής του, την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισµό και τη
δηµιουργία.
Αυτά, όµως, προϋποθέτουν ριζική αλλαγή από την πολιτική
που ακολούθησε ο κ. Τσίπρας, την οποία υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά, αλλά στη συνέχεια διατηρεί το σκληρό
πυρήνα της πολιτικής των επιλογών του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ
και µόνο επιδερµικά διαφοροποιείται: Υψηλά πλεονάσµατα,
υπερταµείο και δηµόσια περιουσία υπό ξένη διοίκηση και διαχείριση, υπερφορολόγηση των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων,
φιλοδωρηµατική αντιµετώπιση των αδύναµων.
Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020 θα µπορούσε κάλλιστα
να υπογράφεται από τους συνεταίρους Τσίπρα - Καµµένο και
από τον δήθεν αριστερό λογιστή τους. Το 2015-2019 τα υπερπλεονάσµατα αφαίρεσαν 29 δισεκατοµµύρια από την αναιµική
ελληνική οικονοµία και το 2020 θα αφαιρέσουν 7 δισεκατοµµύρια
ακόµη από µία κοινωνία, που τα έχει ανάγκη για να ορθοποδήσει.
Ο κρατικός προϋπολογισµός είναι κοινωνικά άδικος για δυο
κυρίως λόγους:
Πρώτον, οι όποιες φοροελαφρύνσεις είναι αδιάφορες για τη
µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, αφού εξουδετερώνονται από
τις αυξήσεις στα βασικά κοινωνικά αγαθά και την επερχόµενη
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στα χαµηλά εισοδήµατα.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι επιδεινώνεται ο λόγος έµµεσων και
άµεσων φόρων, που πλήττει περισσότερο τα χαµηλά και µεσαία
εισοδήµατα. Θυµίζω ότι το 2014 ήταν 1,15, επί ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε
στο 1,47 και τώρα χειροτερεύει, στο 1,50. Δηλαδή, το 63%, περίπου, των φόρων που πληρώνει ένα νοικοκυριό είναι έµµεσοι ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, εισφορές κ.λπ.- αντίθετα από
ό,τι ισχύει σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μειώνει τους φόρους των επιχειρήσεων, βεβαίως, και των διανεµοµένων κερδών, αλλά εντελώς ασύνδετα από επενδύσεις στη
σύγχρονη τεχνολογία και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το Κίνηµα Αλλαγής, ως υπεύθυνη δύναµη, δεν κάνει µόνο κριτική. Επεξεργάστηκε το σχέδιο «ΕΛΛΑΔΑ» και διατυπώνει, στο
πλαίσιο αυτού, συγκεκριµένες προτάσεις για τη δίκαιη µείωση
των φόρων και τη σύνδεση αυτής της µείωσης µε την επανεκκίνηση της οικονοµίας, τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Ενδεικτικά αναφέρω τη µείωση όλων των συντελεστών του
ΦΠΑ κατά µία µονάδα, ως πρώτο βήµα για την αποκατάσταση
της κοινωνικής αδικίας σε βάρος των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων. Για τους ίδιους λόγους, άµεση κατάργηση της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµατος. Μείωση
της φορολογίας κατά 150% για τις επιπλέον µισθολογικές δαπάνες των επιχειρήσεων, που αφορούν τη δηµιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης, τη µετατροπή θέσεων ηµιαπασχόλησης σε
πλήρη και τις καλύτερες αµοιβές. Άµεση απόσβεση επενδύσεων
στην τεχνολογία και στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικής κρίσης
ενίσχυση και στήριξη των νέων δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα της
νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας, µε πλήρη απαλλαγή από φόρους και εισφορές τα τρία πρώτα χρόνια και καταβολή αυτών κατά 50% για τα επόµενα δύο. Τόνωση της αγροτικής παραγωγής µέσα από την φοροελάφρυνση των ίδιων των
αγροτών.
Ο προϋπολογισµός του 2020 είναι άτολµος στο αναπτυξιακό
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πεδίο. Διατηρεί χαµηλό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στα
6,7 δισεκατοµµύρια, το οποίο χρήζει αλλαγής, στοχοθέτησης και
βέβαια χρήζει αποκέντρωσης. Η περιφερειακή ανάπτυξη έχει τεράστιες δυνατότητες για την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας και
πρέπει να µπει ξανά σε προτεραιότητα µε βάση την ταυτότητα
της κάθε περιοχής. Αυτό προϋποθέτει τη γενναία αποκέντρωση
των πόρων, την περιφερειοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων και όλων των αναπτυξιακών και κοινωνικών χρηµατοδοτήσεων.
Στην Κρήτη, παραδείγµατος χάριν, των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και της προοπτικής, το µεγαλύτερο έλλειµµα αφορά
τις υποδοµές. Το νέο διεθνές αεροδρόµιο µπήκε στον δρόµο της
υλοποίησης, αλλά µετά από πολύ µεγάλη καθυστέρηση και αδικαιολόγητη πολλές φορές. Επείγουσα ανάγκη είναι και ένα σύγχρονο οδικό σύστηµα, που έχει χρέος η ελληνική πολιτεία να
χρηµατοδοτήσει τώρα για το νησί, αφού τα προηγούµενα χρόνια,
καλώς ή κακώς, δόθηκε προτεραιότητα στην ηπειρωτική χώρα.
Από το 2012 έχει να δηµοπρατηθεί έργο στο εθνικό δίκτυο της
Κρήτης. Και η Κυβέρνηση, δυστυχώς, ανακοίνωσε ότι ο ΒΟΑΚ
δεν µπορεί να ξεκινήσει, κατά την άποψή της, πριν το 2022. Συνεχίζει, δηλαδή και χρονοκαθυστέρηση, το ροκάνισµα χρόνου,
όπως έκανε ο κ. Σπίρτζης. Οι αναγκαίοι πόροι πρέπει να δεσµευτούν τώρα, ώστε το έργο να υλοποιηθεί µε σύµπραξη δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, αλλά σε ωφέλεια της κοινωνίας και της ανάπτυξης και σε συνέργεια µε τον τουρισµό και την αγροτική παραγωγή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό είναι ένα µείζον οικονοµικό και κοινωνικό ζήτηµα και η Κυβέρνηση µέχρι τώρα κρύβεται πίσω από τις δικαστικές αποφάσεις. Η εξασφάλιση αξιοπρεπών συντάξεων και η αποκατάσταση
των αδικιών, ταυτόχρονα µε τη θέσπιση δίκαιων εισφορών για
τους νέους και τους ασφαλισµένους που δεν θα τους πνίγουν,
προϋποθέτει την ενίσχυση της τριµερούς χρηµατοδότησης και
την ανάδειξη του πυλώνα της επαγγελµατικής ασφάλισης. Μετά
τη θεσµοθέτηση του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενεών από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων ήρθε η ώρα
να επεξεργαστούµε το σχέδιο για την χρηµατοδότηση από το
υπερταµείο, αφού αλλάξει φυσικά ο χαρακτήρας του και µπει ελληνική διοίκηση, προκειµένου µέρος των πόρων από την αξιοποίηση της περιουσίας να ενισχύσει το ασφαλιστικό.
Η Νέα Δηµοκρατία, δυστυχώς, η µόνη αλλαγή που έκρινε αναγκαία για το υπερταµείο ήταν να επαναφέρει τις χρυσές αµοιβές
των προέδρων, διευθυνόντων συµβούλων, εντεταλµένων των δεκάδων δηµοσίων επιχειρήσεων που υπάγονται σε αυτό.
Σε αντίθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δηµοκρατία για το
ποιος εφαρµόζει καλύτερα τη φιλοδωρηµατική πολιτική από τα
µατωµένα πλεονάσµατα, στην οποία δεν χωρούν ούτε τα άτοµα
µε αναπηρία, το Κίνηµα Αλλαγής αντιπαραθέτει την επαναφορά
της κανονικής δέκατης τρίτης σύνταξης ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση των αδικιών και βέβαια την ανάγκη
για µία ολοκληρωµένη κοινωνική πολιτική, που θα διασφαλίζει τα
κοινωνικά αγαθά, ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους,
αλλά ταυτόχρονα που θα διασφαλίζει την εργασιακή ένταξη και
επανένταξη µε νέες θέσεις εργασίας, ποιοτικές θέσεις εργασίας,
νέες ευκαιρίες και νέες δουλειές. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούµαστε και θεωρούµε ότι πραγµατικά υπάρχουν οι προϋποθέσεις,
αλλά δεν υπάρχει η βούληση σε αυτή την κατεύθυνση, προκειµένου, µε αλλαγή πολιτικής, να µπορέσουµε να πετύχουµε οι δυνατότητες που έχει η χώρα να γίνουν και αποτελέσµατα επ’
ωφελεία της κοινωνίας και των πολιτών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γιώργος Μαρίνος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού αναφέρεται πως οι κίνδυνοι του µεταβαλλόµενου
διεθνούς περιβάλλοντος παραµένουν απειλή για την παγκόσµια
οικονοµία. Αυτό, όµως, που καταγράφει η Κυβέρνηση είναι το
καπιταλιστικό σύστηµα που σηµαδεύεται από αντιθέσεις και ανταγωνισµούς µονοπωλιακών συµφερόντων και καπιταλιστικών
κρατών, πολέµους κρίσης, φτώχεια και προσφυγιά. Αυτή τη βαρ-
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βαρότητα διαχειρίζονται η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα
άλλα αστικά κόµµατα.
Η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική, που εφαρµόζεται στη
χώρα µας υπηρετούν τον ίδιο στόχο: Την καπιταλιστική ανάπτυξη
και τη γεωστρατηγική αναβάθµιση των οικονοµικών οµίλων για
να επεκτείνουν τη δράση τους. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί και ο
προϋπολογισµός, που προσθέτει νέα βάρη στον λαό, για να ενισχυθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου, όπως ανέλυσαν οι ίδιοι οι
εισηγητές του ΚΚΕ. Το χαρακτηριστικό στοιχείο της εξωτερικής
πολιτικής είναι η βαθύτερη ενσωµάτωσή της στο ΝΑΤΟ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενσωµάτωση των σχέσεων µε τις ΗΠΑ, η
εµπλοκή στους σχεδιασµούς τους, που έχει οδηγήσει στη συµµετοχή της χώρας µας σε είκοσι µία ιµπεριαλιστικές αποστολές.
Ο λαός µας βιώνει πολλά προβλήµατα και οι αστικές κυβερνήσεις καταβάλλουν πάνω από 4 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο
για τις νατοϊκές ανάγκες. Αυτό είναι πρόκληση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το µνηµόνιο κατανόησης της
Τουρκίας µε τη λεγόµενη, «κυβέρνηση της Λιβύης» είναι επικίνδυνο και ανοίγει νέες πληγές. Η αστική τάξη της γειτονικής χώρας κλιµακώνει την επιθετικότητα πολύµορφα στο πλαίσιο του
ανταγωνισµού µε την ελληνική και τις αστικές τάξεις των κρατών
της περιοχής, για τον έλεγχο των υδρογονανθράκων, σε περιβάλλον που το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και οι ενεργειακοί
αγωγοί τραβούν ισχυρές ιµπεριαλιστικές δυνάµεις σαν µαγνήτης
στην περιοχή, διαµορφώνοντας πολύ επικίνδυνη κατάσταση.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζει την πολιτική
του ΣΥΡΙΖΑ. Καλλιέργεια εφησυχασµού όµως, ο εφησυχασµός
δεν έχει αντικειµενική βάση και µπορεί ανά πάσα στιγµή να πάρει
τυχοδιωκτικά χαρακτηριστικά. Ήδη καλλιεργείται ύπουλος εθνικισµός, πληθαίνουν οι αναφορές στην εθνική οµοψυχία για να
εγκλωβιστεί ο λαός, να αποδεχτεί ως µονόδροµο την εµπλοκή
της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς. Η βάση του
εφησυχασµού είναι η προσδοκία πως η Ελλάδα ως υπάκουος
σύµµαχος του ΝΑΤΟ, των Ηνωµένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απολαµβάνει την εύνοιά τους έναντι της νατοϊκής Τουρκίας. Αυτό, όµως, έχει καταρρεύσει παταγωδώς. Οι
δυνάµεις αυτές κρίνουν µε βάση τα δικά τους συµφέροντα. Οι
κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ασκούν κριτική στον Ερντογάν,
αλλά και οι δυο τους έχουν καθίσει µαζί του στις Συνόδους Κορυφής του ΝΑΤΟ και συναποφασίζουν για τη συγκρότηση δυνάµεων κρούσης κατά των λαών, εκσυγχρονισµό του πυρηνικού
οπλοστασίου και µέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισµού µε
τη Ρωσία και την Κίνα. Η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν
δώσει πολλά στους Αµερικανούς, τις βάσεις στη Σούδα, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκειο, στην Αλεξανδρούπολη και ό,τι άλλο
έχουν ζητήσει.
Να κάνουµε τον λογαριασµό: Προσδοκάτε στήριξη αλλά το
ΝΑΤΟ λέει «κόφτε τον λαιµό σας, δεν ανακατεύοµαι», διαφυλάσσει την ενότητα η νοτιοανατολική του πτέρυγα, δεν αναγνωρίζει
σύνορα στο Αιγαίο. Οι Αµερικανοί παρεµβαίνουν χρόνια για να
µην ανακηρυχθεί η ελληνική Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη, να
γίνουν συµβιβασµοί που µεταβάλλουν ακόµα και συνοριακές
γραµµές.
Οι πανηγυρισµοί της Κυβέρνησης µετά τη Σύνοδο Κορυφής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού πως έχουµε ισχυρούς συµµάχους, είναι εκτός πραγµατικότητας. Δεν µπορούν να δώσουν απάντηση στο πώς φτάσαµε
εδώ, πώς τροφοδοτείται η τουρκική επιθετικότητα. Οι Αµερικάνοι
και το ΝΑΤΟ σφυρίζουν αδιάφορα για τις τουρκικές γεωτρήσεις
στην κυπριακή ΑΟΖ, για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο. Με ευθύνη
τους διατηρείται η κατοχή στην Κύπρο για σαράντα πέντε χρόνια
και σήµερα ετοιµάζεται διχοτοµική λύση.
Οι Αµερικανοί και το ΝΑΤΟ σφυρίζουν αδιάφορα για τις τουρκικές γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, για τις παραβιάσεις στο
Αιγαίο. Με ευθύνη τους διατηρείται η κατοχή στην Κύπρο για σαράντα πέντε χρόνια και σήµερα ετοιµάζεται διχοτοµική λύση. Τα
ευχολόγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξανακουστεί, αλλά η
κατάσταση επιδεινώθηκε. Ισχυρές ιµπεριαλιστικές χώρες πουλούν όπλα στην Τουρκία, επενδύουν δισεκατοµµύρια ευρώ, προσπαθούν να βάλουν σφήνες στις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Όσοι
µιλούν για αποµόνωση της Τουρκίας, εθελοτυφλούν και έχουν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διαψευστεί πολλές φορές.
Τι κάνουν οι σύµµαχοί µας; Παζαρεύουν µε την Τουρκία. Δουλεύουν για την συνεκµετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο. Κι εδώ πατάνε ορισµένες επιλογές για προσφυγή στο
Δικαστήριο της Χάγης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο δρόµος της συνεκµετάλλευσης
θα περιπλέξει ακόµα περισσότερο την κατάσταση, θα οξύνει αντιθέσεις, γιατί ακουµπά κυριαρχικά δικαιώµατα και σύνορα. Καµµιά µοιρασιά µεταξύ αστικών τάξεων και ιµπεριαλιστικών κέντρων δεν είναι δίκαιη και δεν οδηγεί σε λύση προς το συµφέρον
των λαών. Ο λαός µας να απορρίψει το ψεύτικο δίληµµα «συµβιβασµός, συνεκµετάλλευση ή πόλεµος».
Υπάρχει λύση. Η πολιτική του ΚΚΕ βάζει µπροστά τις λαϊκές
ανάγκες για να ζήσει ο λαός καλά, ειρηνικά, να έχει αυτός στα
χέρια του την εξουσία και τον πλούτο που παράγει. Καλούµε
τους εργαζόµενους να κάνουν δική τους αυτή την υπόθεση. Η
πολιτική του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας στρέφεται κατά
των ιµπεριαλιστικών πολέµων και των αιτιών που τους γεννούν.
Επιδιώκει την καλή γειτονία και αντιπαλεύει τον εθνικισµό, υποστηρίζει τη µη αλλαγή των συνόρων και πρωταγωνιστεί για το
ξήλωµα των αµερικανονατοϊκών βάσεων και την αποδέσµευση
από τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς. Η λύση βρίσκεται στην
πάλη των λαών και των λαϊκών κινηµάτων, σε σύγκρουση µε τις
λαϊκές τάξεις, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αναπτυχθούν αµοιβαία επωφελείς σχέσεις στην περιοχή µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ. Τον λόγο έχει
ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας από την Ελληνική
Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προϋπολογισµός για µία ακόµη
χρονιά. Στο σχέδιο για τις τράπεζες είχατε δώσει το όνοµα «ΗΡΑΚΛΗΣ». Εδώ θα µπορούσατε να δώσετε το όνοµα «ΣΙΣΣΥΦΟΣ»,
διότι θα είναι µία από τα ίδια. Όχι υπό την έννοια ότι δεν έχετε
καλές προθέσεις. Μπορεί οι προθέσεις σας να είναι καλές. Το
θέµα είναι τι στόχους θα πετύχουµε.
Ο προϋπολογισµός, όπως ξέρετε, είναι µία έκφραση σχεδιασµού για να δούµε τα έσοδα, τα έξοδα και να καλύψουµε τις ανελαστικές δαπάνες, αλλά πρέπει να έχει και έναν γεωχωρικό και
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Να µην µπούµε στη λογική ότι
όπου ευηµερούν οι αριθµοί, υποφέρουν οι άνθρωποι, αλλά ότι οι
αριθµοί υπηρετούν τον άνθρωπο.
Και τι θέλω να πω; Θα πάω και µε νούµερα, αν θέλετε, απέναντι
στον προϋπολογισµό, ο οποίος διακρίνεται στον τακτικό προϋπολογισµό και στον προϋπολογισµό επενδύσεων, όπου έχει µία λειτουργική θα έλεγα ταξινόµηση, οργανική και οικονοµική. Εκεί
πρέπει να δούµε πώς γίνεται η κατανοµή κονδυλίων, αλλά να δώσουµε και ένα όραµα στον προϋπολογισµό, ο οποίος µπορεί να
είναι σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όπως κάνει µία επιχείρηση, για να µπορέσει να ισοσκελίσει και να ανταπεξέλθει στις
λειτουργικές της ανάγκες, πρέπει όµως να βάζει και κάποια θεµέλια, προκειµένου δηµιουργώντας τον προϋπολογισµό επενδύσεων και συγκεκριµένων κονδυλίων να δώσει ένα όραµα και µία
ελπίδα και για τα επόµενα χρόνια, δηλαδή να γίνει ένα ορόσηµο.
Θα µπορούσατε να κάνετε µία πρόταση, που σας προτείνει η
Ελληνική Λύση, ένα ειδικό ταµείο νεανικής επιχειρηµατικότητας.
Τι σηµαίνει αυτό; Μία αρµόδια επιτροπή µπορεί να κρίνει και να
βαθµολογήσει και να µοριοδοτήσει συγκεκριµένες καινοτόµες
ιδέες και προτάσεις νέων επιχειρηµατιών, ανάλογα τί επιχείρηση
θέλουν να κάνουν, τιί καινοτόµο πρόταση καταθέτουν, αλλά και
σε ποια περιοχή θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά.
Είναι ένας καλός άξονας προκειµένου να κρατήσουµε τα παιδιά
εδώ και όχι να είναι η πανάκεια της όλης κατάστασης ότι τους
δίνουµε 3.000 ευρώ για ένα χρόνο, ενώ διαβάζω σήµερα ότι σε
τέσσερις χιλιάδες επιστήµονες δεν ανανεώνεται η σύµβασή τους
και πολλά νοσοκοµεία, όπως και το Νοσοκοµείο των Σερρών
ακόµα, µένουν χωρίς ειδικότητες γιατρών, γιατί δεν ανανεώθηκαν εκ νέου οι συµβάσεις τους.
Ο προϋπολογισµός σίγουρα θα πρέπει να εναρµονιστεί και να
προσαρµοστεί στο νέο λογιστικό περιβάλλον µε το νέο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Αυτό είναι αλήθεια. Ο τακτικός προϋπο-
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λογισµός είναι διαφορετικό πράγµα από τον προϋπολογισµό
επενδύσεων. Υπάρχει βέβαια ένα ειδικό αποθεµατικό µε το
άρθρο 18 που δίνει στο Υπουργείο Οικονοµικών τη δυνατότητα
να έχει αποθεµατικό, αρκεί να µην ξεπερνάει το 3% του τακτικού
προϋπολογισµού και να γίνεται µεταφορά δαπανών.
Προσέξτε, όµως, τα λάθη που έχουν γίνει τα προηγούµενα
χρόνια. Είναι οι πολλοί φορείς που εµπλέκονται προκειµένου να
γίνει ένα έργο. Σήµερα, ένα έργο για να υλοποιηθεί εµπλέκονται
µέσα δέκα φορείς. Γιατί γίνεται αυτό, κυρίες και κύριοι; Γιατί αλλάζουν κωδικοί. Είµαστε στη λογική της αλλαγής κωδικών. Δεν
υπάρχει συγκεκριµένος φορέας για να διεκπεραιώσει ένα έργο.
Θέλω να πάω σε αυτό το ειδικό αποθεµατικό ταµείο που λέτε,
για την υγεία, την παιδεία, για τις στρατιωτικές αµυντικές δαπάνες. Πώς θα φορολογηθεί ο Έλληνας πολίτης; Ποιο θα είναι το
ύψος της φορολογίας, προκειµένου να καλυφθεί το συγκεκριµένο ταµείο;
Οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ έχασαν πολύτιµο έδαφος –µπορεί να µην
πρόλαβαν- από το εταιρικό σχέδιο πλαισίου ανάπτυξης, που
αφορά το οδικό δίκτυο. Τώρα το ΕΣΠΑ αλλάζει µε χρονικό ορίζοντα το 2027. Επενδύει στον άνθρωπο, στην «πράσινη» ανάπτυξη και επενδύει και ενεργειακά.
Και έρχοµαι στο σκέλος που λέτε ότι θα έχει µία φοροαπαλλαγή από τον κύκλο εργασιών ο Έλληνας πολίτης και θα προχωρήσει σε µία ενεργειακή αποκατάσταση του οικήµατος. Τι γίνεται
εκεί, όµως; Όσον αφορά τα δοµικά υλικά, που θα προωθήσουν
συγκεκριµένες κατασκευαστικές εταιρείες τα επόµενα χρόνια και
θα επιβάλλουν να αλλάξει η ενεργειακή δοµή των κτηρίων, όπως
για παράδειγµα, τουριστικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και
στην Ελλάδα, για να είναι στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης λόγω και της κλιµατικής αλλαγής, δεν τον απαλλάσσετε
από τα δοµικά υλικά. Τον απαλλάσσετε µόνο από τον κύκλο εργασιών που είναι λιγότερος.
Υποχρεώνετε να πάει ο Έλληνας φορολογούµενος πολίτης
στο 30% της ηλεκτρονικής συναλλαγής, που είναι καλό για να
καταποντιστεί η φοροδιαφυγή. Τι γίνεται, όµως; Νοµίζετε ότι ο
Έλληνας έχει καταναλωτική δύναµη; Μη βλέπετε που τα µαγαζιά
είναι γεµάτα. Όλοι οι Έλληνες χρωστάνε. Είµαστε σε ένα φαύλο
παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα -δεν είναι µόνο η Ελλάδα, η Ελλάδα είναι ένα κοµµάτι του παζλ- το οποίο το βολεύει να του χρωστάς και όχι να το ξοφλάς. Αυτός που χρωστά έχει σκυµµένο
κεφάλι, είναι όµηρος και δέσµιος των µεγάλων παγκοσµιοποιηµένων οικονοµικών κύκλων. Αυτό συµβαίνει µε την Ελλάδα στα
χρόνια των µνηµονίων.
Ξέρετε, ο οικογενειακός προϋπολογισµός είναι µία µικρογραφία του κρατικού προϋπολογισµού στη µεγάλη οικογένεια της
Ελλάδας. Άρα, λοιπόν, εκεί ο πατέρας και η µάνα, τι πρέπει να
κάνει; Να προστατεύσει το µικρό παιδί, να πάει στα φροντιστήρια, να µην του λείπει η παιδεία, η εκπαίδευση, η καλή διατροφή.
Ή αν υπάρχει κάποιος υπερήλικας, να τον προστατεύσει. Αυτό
κάνει και η µάνα πατρίδα απέναντι στον φορολογούµενο πολίτη.
Πού είναι, κυρίες και κύριοι, οι δείκτες διαφάνειας και αξιολόγησης των τελευταίων ετών; Γιατί ο Έλληνας θέλει να ξέρει πού
πάνε τα λεφτά του, πώς φορολογείται και ακριβώς πώς κατανέµονται.
Να πάµε τώρα στο θέµα του 30% που λέγαµε και από την άλλη
πλευρά θέλετε να κτυπήσετε τη φοροδιαφυγή. Να έχετε την
τόλµη να φορολογήσετε το κόκκινο πετρέλαιο στα λιµάνια. Βλέπετε τι γίνεται µε το λεγόµενο «λιµανίσιο κόκκινο πετρέλαιο». Μεγάλη φοροδιαφυγή, διότι δεν ενεργοποιήσατε όπως πρέπει, το
σύστηµα εισροών-εκροών. Δεν απευθύνοµαι µόνο στη Νέα Δηµοκρατία, γιατί γίνεται τα τελευταία χρόνια. Το λέω, αν θέλουµε
να πατάξουµε τη φοροδιαφυγή.
Η γραφειοκρατία καλά κρατεί. Σήµερα είχαµε είκοσι εννέα φόρους και πάλι είκοσι εννέα φόρους έχουµε. Μειώνουµε τη φορολογία από 29% σε 24%, µειώνουµε τη διανοµή κερδών από το
10% στο 5%, αλλά ζητάτε από τη µικροµεσαία επιχείρηση, κυρίες
και κύριοι, να καταβάλει το 5% του φόρου προκαταβολικά. Αν
είναι δυνατόν! Σήµερα να ξέρετε ότι ένας µικροµεσαίος ελεύθερος επαγγελµατίας, που είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας,
απασχολεί δέκα εργαζοµένους. Άµα του δίνατε τα εχέγγυα και
τα κίνητρα για πέντε παραπάνω, θα το έκανε. Έτσι θα χτυπηθεί
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και η «µαύρη», ανασφάλιστη εργασία.
Αυτή τη στιγµή τι κάναµε; Ναι µεν, είναι καλό αυτό της Νέας
Δηµοκρατίας, γιατί ήταν και ρατσιστικό ο νέος κάτω των είκοσι
πέντε ετών να αµείβεται χαµηλότερα από τον άλλον των είκοσι
πέντε, αλλά δώστε και ένα κίνητρο στον νέο επιχειρηµατία, δηµιουργήστε φορολογικές ζώνες. Είναι ανθρωποκεντρικό και γεωχωρικό το κάθε ζήτηµα του προϋπολογισµού, για να µπορεί ο
άλλος να πάει να κάνει µία µικροµεσαία επιχείρηση σε αποµακρυσµένη περιοχή, για να του δώσεις µία βοήθεια. Ο νέος χρειάζεται µία βοήθεια στο ξεκίνηµα, στα πρώτα του βήµατα. Εάν
δεν του δώσεις αυτή τη βοήθεια, πώς θα τα καταφέρει;
Για το θέµα τώρα των αµυντικών δαπανών. Όταν η πόρτα του
σπιτιού µπάζει, κοιτάει ο νοικοκύρης να τη θωρακίσει. Μακάρι να
µην είχαµε αυτή την ανάγκη να θωρακίσουµε αµυντικά τη χώρα,
όµως την έχουµε και βλέπω ότι τα κονδύλια είναι λιγότερα σε
σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές. Θα πρέπει εκεί, κυρίες και
κύριοι, να θωρακίσουµε τη χώρα σε ό,τι αφορά την άµυνα.
Και κάτι τελευταίο. Δίνετε 2.000 ευρώ σε κάθε παιδί που θα
γεννηθεί. Γιατί, φοβάστε να πείτε ότι είναι για τα ελληνόπουλα;
Είναι ρατσιστικό αυτό; Η ΕΛΣΤΑΤ τι έλεγε πέρυσι; Υπήρξαν
ογδόντα έξι χιλιάδες γεννήσεις και εκατόν είκοσι χιλιάδες θάνατοι. Η ΕΛΣΤΑΤ ελέγχεται από τη Βουλή. Δείτε τα στοιχεία. Είναι
2.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι, ναι, για κάθε ελληνόπουλο. Για να
µη µιλήσω ότι αυτά τα χρήµατα στη βιοµηχανία της καισαρικής
ούτε θα φτάσουν για έναν γιατρό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μία συµβουλή, θα
µου επιτρέψετε. Επειδή τα µικρόφωνα, µετά την αλλαγή τους,
είναι πολύ ευαίσθητα, δεν χρειάζεται να χτυπάµε τα χέρια γιατί
δεν ακούγεται ο λόγος. Ακούγεται ο θόρυβος από το έδρανο και
δεν ακούγεται ο λόγος.
Η κ. Σακοράφα, από το ΜέΡΑ25, έχει το λόγο και κλείνουµε αισίως τον πρώτο κύκλο των κατά προτεραιότητα οµιλητών. Θα
σας πω µετά πώς θα συνεχίσουµε.
Ορίστε, κυρία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός κάθε κυβέρνησης είναι ουσιαστικά η ταυτότητά της. Ο φετινός προϋπολογισµός, όµως, έχει µία ιδιαίτερα βεβαρηµένη σηµειολογία. Είναι ο
δέκατος µνηµονιακός προϋπολογισµός, που υπακούει ακριβώς
σε όσα έχουν ψηφιστεί και µε τα τέσσερα µνηµόνια.
Εδώ θα παρακαλέσω, αφ’ ενός τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ
να πάψουν να µηρυκάζουν το παραµύθι της εξόδου από τα µνηµόνια και αφ’ ετέρου την Κυβέρνηση, να πάψει να αφηγείται το
παραµύθι της εφαρµογής δήθεν δικής της πολιτικής.
Σε αυτά τα δέκα χρόνια όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις
ανήλθαν στην εξουσία µε σηµαία τους την καταγγελία των µνηµονίων και την υπόσχεση εφαρµογής µιας άλλης πολιτικής. Σηµαία που την άλλη µέρα των εκλογών υποστέλλοταν άρον-άρον
και εφαρµόζοταν η ίδια καταστροφική πολιτική, µε το σύνολο των
κοινωνικών οµάδων να είναι απέναντι. Με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς, λειτούργησε η δηµοκρατία µας τους κρίσιµους αυτούς
καιρούς για τη χώρα µας. Με αλλεπάλληλες εξαπατήσεις και µε
εφαρµογή πολιτικών σε πλήρη αντίθεση µε το λαϊκό αίσθηµα.
Ο στόχος ήταν συγκεκριµένος, όχι απλά να πειστεί ο ελληνικός
λαός ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πολιτικής, αλλά να του αφαιρεθεί και η δυνατότητα επιλογής άλλης πολιτικής, εξοβελίζοντας
και δαιµονοποιώντας οποιαδήποτε διαφορετική φωνή για να ακυρωθεί κάθε ελπίδα. Η σηµερινή συζήτηση, λοιπόν, αντανακλά µε
τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο αυτή την πραγµατικότητα.
Η νέα Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, που σε τίποτα δεν
είναι νέα, αντιπαρατίθεται µε την απελθούσα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ -λείπουν οι ΑΝΕΛ- της «πρώτης φοράς αριστερά», σε µία
αντιπαράθεση χωρίς περιεχόµενο. Πέρα από την απογοήτευση
που µπορεί να γεννά αυτή η εικόνα, είναι και επικίνδυνο για τη
λειτουργία της δηµοκρατίας, θα µου επιτρέψετε να πω.
Τα δύο µεγάλα κόµµατα, τα οποία, υποθετικά, εκφράζουν διαφορετικά κοινωνικά και για τους παλιούς συντρόφους, ταξικά
συµφέροντα, συµπεριφέρονται ως εξής: Η Νέα Δηµοκρατία καυ-
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χιέται ότι προωθεί την κοινωνική ατζέντα, πατώντας πάνω στα
συντρίµµια που άφησε το τέταρτο µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να µας πείσει ότι αν δεν είχε χάσει τις εκλογές
θα ήταν µία «καλύτερη Νέα Δηµοκρατία».
Πέρα, όµως, από ιλαροτραγικό, είναι και ύβρις προς τον ελληνικό λαό. Είναι ύβρις όταν, παραδείγµατος χάριν, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τη Νέα Δηµοκρατία για επιθετικές ιδιωτικοποιήσεις
µέσω του ΤΑΙΠΕΔ - αλήθεια είναι- το οποίο, όµως, ο ίδιος δηµιούργησε, εκχωρώντας το σύνολο της δηµόσιας περιουσίας τους
δανειστές για εκατό χρόνια.
Είναι ύβρις, παραδείγµατος χάριν, όταν καταψηφίζει σήµερα
το εγκληµατικό σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ», που χαρίζει 12 δισεκατοµµύρια στα κοράκια των ίδιων τραπεζιτών, που χρεοκόπησαν τις
τράπεζες τους, όπως η «INTRUM» της Πειραιώς, η «CEPAL» της
Alpha και η «FPC» της Eurobank, έχοντας χθες, ως κυβέρνηση ο
ΣΥΡΙΖΑ, ακυρώσει το νόµο Κατσέλη, έχοντας επιτρέψει στις τράπεζες να πουλάνε τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια κι έχοντας νοµοθετήσει τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό.
Είναι υποκρισία να εγκαλεί σήµερα τη Νέα Δηµοκρατία για αντιφάσεις και αµηχανία στο χειρισµό των ελληνοτουρκικών, το
οποίο είναι σωστό. Ο ίδιος που χθες είχε τρεισήµισι ώρες ιδιωτική συζήτηση αγνώστου περιεχοµένου µε τον Ερντογάν, ο ίδιος
που συµµάχησε µε το φίλο του τον «Μπίµπι», τον Νετανιάχου,
όπως θυµόσαστε συνάδελφοί του ΣΥΡΙΖΑ, του κράτους-τροµοκράτη της Μέσης Ανατολής.
Όταν, τέλος, αφού παρέδωσε χθες πανηγυρικά υπογεγραµµένες όλες τις συµβάσεις για εξορύξεις στη Νέα Δηµοκρατία
αναρωτιέται σήµερα µήπως έκανε λάθος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσα να συνεχίσω επί
µακρόν, αλλά δεν έχω το χρόνο. Επιτρέψτε µου, λοιπόν, σαν επιστέγασµα όλων αυτών που θέλω να πω, να µνηµονεύσω ένα
στίχο του Μπρεχτ: «Έτσι το Παλιό έκανε την εµφάνισή του, µασκαρεµένο σε Νέο. Μα, έφερε το Νέο αλυσοδεµένο µαζί του, να
το παρουσιάσει σαν Παλιό».
Αυτό ακριβώς αντανακλά ο σηµερινός προϋπολογισµός, που
συζητάµε. Την διαχρονική εξυπηρέτηση, απ’ όλες τις κυβερνήσεις, µιας παρασιτικής εγχώριας ολιγαρχίας, η οποία είναι και
ταυτόχρονα και υπεύθυνη για την κατάντια της χώρας, αλλά και
προκλητικά ωφελούµενη από αυτή την κατάσταση, µε την εφαρµογή των µνηµονιακών πολιτικών.
Όσο και να διαφέρουν η συσκευασία και οι ονοµασίες, το περιεχόµενο είναι το ίδιο. Ο λαός συνεχίζει να χειµάζεται και οι ελάχιστοι να πλουτίζουν. Δυστυχώς, το υπερβάλλον διακύβευµα σε
αυτή την εξίσωση είναι ο διαγραφόµενος κίνδυνος για τα εθνικά
µας ζητήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη στιγµή που αντιτάχθηκα στα µνηµόνια στήριξα την πολιτική µου στάση στη
βαθιά µου πίστη ότι και υπάρχει εναλλακτική πολιτική και είναι
εφικτή και υλοποιήσιµη στην παρούσα συγκυρία. Είµαι ιδιαίτερα
υπερήφανη και ευγνώµων για την εµπιστοσύνη, που έδειξε ο ελληνικός λαός στο ΜέΡΑ25 ώστε να υπάρχει σήµερα µία διαφορετική φωνή στο ελληνικό Κοινοβούλιο, µια διαφορετική φωνή
που ακυρώνει στην πράξη την απόπειρα φίµωσης οποιασδήποτε
άλλης πολιτικής πρότασης εκτός από την πρόταση του εξτρεµιστικού νεοφιλελευθερισµού.
Η σηµερινή συζήτηση επιβεβαιώνει την εκτίµησή µας ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό έκφρασης µιας πολιτικής που αντιστοιχεί
στις πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες. Αυτή θέλουµε κι αυτή δεσµευόµαστε να εκφράσουµε µε εντιµότητα και συνέπεια, προσπαθώντας σε κάθε ευκαιρία να τεκµηριώσουµε ότι η ρεαλιστική
ανυπακοή είναι µία πολιτική πρόταση που δίνει διέξοδο στο
παρόν και πραγµατικό όραµα για το αύριο.
Δίνει διέξοδο στο παρόν, παραδείγµατος χάριν όταν απέναντι
στην ανασφάλεια µε τις λοβιτούρες στις πλάτες των ανίσχυρων
δανειοληπτών, που προτείνει η Κυβέρνηση, αντιπροτείνουµε τη
δηµιουργία της «κακής τράπεζας», που θα εκκαθαρίσει τα κόκκινα δάνεια, χωρίς κανένα πλειστηριασµό και καµία έξωση και µε
ισχυρή αίσθηση ασφάλειας για τον κάθε δανειολήπτη ότι δεν θα
χάσει το σπίτι ή το µαγαζί του.
Δίνει διέξοδο στο παρόν, παραδείγµατος χάριν όταν προτείνουµε την κατάργηση της προκαταβολής του 100% του φόρου
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εισοδήµατος, που κοροϊδευτικά έγινε 95%, µε αντιστάθµισµα την
ελάχιστη φορολόγηση των κολοσσών του διαδικτύου Facebook,
Google, Amazon, Netflix, κλπ., που κερδίζουν βέβαια τεράστια
ποσά και στη χώρα µας δεν αφήνουν ούτε ένα ευρώ.
Είναι µία πολιτική πρόταση, που δίνει διέξοδο στο παρόν και
πραγµατικό όραµα για το µέλλον, όταν λέµε ρητά και ξεκάθαρα
«όχι» στις εξορύξεις που καταστρέφουν το περιβάλλον και είναι
αποδεδειγµένα αιτίες αντιπαραθέσεων και κινδύνου για την ειρήνη.
Δίνει διέξοδο στο παρόν και για το µέλλον, όταν µιλάµε για την
πράσινη µετάβαση, το Green New Deal, καλώντας για ριζικό αναπροσανατολισµό πολιτικών και δράσεων, µέσα από το πανευρωπαϊκό κίνηµα του Diem25. Στο παρόν και στο µέλλον, µε την
Προοδευτική Διεθνή, µαζί µε όλους όσους συστρατεύονται παγκοσµίως κι έχουν τις ίδιες αγωνίες µε εµάς, όπως ο Μπέρνι Σάντερς, η Ναόµι Κλάιν, η Πρωθυπουργός της Ισλανδίας, ο Μπράιαν
Ίνο και πάρα πολλοί άλλοι.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, ο Γραµµατέας του ΜέΡΑ25
και πρώην Υπουργός Οικονοµικών θα τεκµηριώσει την πολιτική
µας θέση και µε συγκεκριµένα οικονοµικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν το αδιέξοδο του προϋπολογισµού, αν και είµαι βέβαιη ότι
τα γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά.
Η αντίθεση µας, λοιπόν, και η καταψήφιση του προϋπολογισµού από την πλευρά µας, δεν αφορά απλά στις προβλέψεις και
τους αριθµούς του παρόντος προϋπολογισµού, αλλά εκφράζει
την κάθετη αντίθεσή µας µε την ουσία της εφαρµοζόµενης πολιτικής. Δεν καταγγέλλουµε απλά αυτή την πολιτική. Καταθέτουµε
στον ελληνικό λαό συνολική, τεκµηριωµένη πρόταση ανατροπής
της και θα παλέψουµε µε όλες µας τις δυνάµεις να γίνει κτήµα
του, πεποίθησή του και απόφασή του.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ ευχαριστώ.
Εάν συνεχίσουµε µε τον ίδιο σεβασµό εις τον χρόνο, νοµίζω
ότι σήµερα -και ζητώ τη συναίνεσή σας- κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει
λόγος να πάει η συνεδρίαση πέραν της δέκατης νυχτερινής. Με
έναν πρόχειρο υπολογισµό που έχω κάνει και βάζοντας και τους
χρόνους των Υπουργών, που θα µιλήσουν σήµερα, µπορούµε να
συµπληρώσουµε τους τέσσερις πρώτους κύκλους και µέρος και
του πέµπτου κύκλου. Εποµένως, δεν νοµίζω ότι χρειάζεται, κατ’
αρχάς λέω, πέραν της δεκάτης νυκτερινής. Το απόγευµα θα γίνει
µία επανεκτίµηση και το βλέπουµε. Απλά σας ενηµερώνω για να
καθορίσετε κι εσείς το χρόνο και τις δουλειές σας.
Τώρα αναγιγνώσκω τους πρώτους πέντε οµιλητές του πρώτου
κύκλου. Είναι ο κ. Τσαβδαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Ηγουµενίδης, ο κ. Κοντογιώργος, ο κ. Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής και ο κ. Βασίλειος Γιόγιακας από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Μόλις τελειώσει ο κ. Γιόγιακας, µετά είναι άλλοι έξι για να κλείσει ο πρώτος κύκλος, θα δώσω το λόγο στον Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Δένδια που είναι ο πρώτος Υπουργός στον κατάλογο,
που έχει στείλει σήµερα η Κυβέρνηση.
Ελάτε, κύριε Τσαβδαρίδη, έχετε τον λόγο.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις χθες από αυτό εδώ το Βήµα η γενική εισηγήτρια του
ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον προϋπολογισµό του 2020 ως βαθιά ιδεοληπτικό και νεοφιλελεύθερο. Θεώρησε, µάλιστα, σωστό να συµβουλέψει την Κυβέρνηση ότι η µόνη ρεαλιστική προοπτική είναι
η δίκαιη ανάπτυξη χωρίς οικονοµική και κοινωνική ανισότητα µε
προστασία των µισθών, µε κοινωνικό κράτος, µε αναλογική φορολόγηση.
Όλα αυτά τα όµορφα τα είπε –επαναλαµβάνω- η γενική εισηγήτρια και πρώην Υφυπουργός Οικονοµικών του ΣΥΡΙΖΑ, ενός
ΣΥΡΙΖΑ που στα τεσσεράµισι χρόνια της διακυβέρνησής του
έκλεισε τις τράπεζες και έφερε τα capital controls, επέβαλλε είκοσι εννιά νέους φόρους, µείωσε δύο φορές το αφορολόγητο,
περιέκοψε δεκαεπτά φορές τις συντάξεις, πετσόκοψε το ΕΚΑΣ,
καταδίκασε τις συντάξεις χηρείας, τσεκούρωσε το πετρέλαιο
θέρµανσης, έπνιξε την παραγωγική Ελλάδα, κυνήγησε την υγιή
επιχειρηµατικότητα, στραγγάλισε τον κόσµο της πρωτογενούς
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παραγωγής, δέσµευσε τη χώρα σε υπερπλεονάσµατα. Και έρχεστε να κάνετε µαθήµατα οικονοµίας σε αυτή την Κυβέρνηση.
Λίγο ντροπή δεν βλάπτει.
Την απάντηση, όµως, στα έωλα αφηγήµατά σας τη δίνει κάθε
µέρα η νέα Κυβέρνηση, υλοποιώντας µε απτές πράξεις τις προγραµµατικές της δεσµεύσεις. Απτή πράξη είναι η γενναία µόνιµη
µείωση του ΕΝΦΙΑ. Απτή πράξη είναι η σηµαντική βελτίωση του
πλαισίου ρυθµίσεων οφειλών των πολιτών προς την εφορία. Απτή
πράξη είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για την προστασία
της πρώτης κατοικίας. Απτή πράξη είναι η κατάργηση των κεφαλαιακών περιορισµών, που είχαν επιβληθεί το 2015.
Απτές πράξεις είναι η προκαταβολή διευρυµένου επιδόµατος
θέρµανσης, η έκτακτη ενίσχυση σε περισσότερους από εννιακόσιους πενήντα χιλιάδες οικονοµικά αδύναµους συµπολίτες µας,
η ψήφιση ενός φιλοαναπτυξιακού φορολογικού νοµοσχεδίου, η
ψήφιση του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ», που δίνει οριστική λύση στα
κόκκινα δάνεια των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Αυτά τα λίγα για την οικονοµία έπραξε σε λίγους µόνο µήνες
η Νέα Δηµοκρατία και έχουµε τον ΣΥΡΙΖΑ του «είχαµε αυταπάτες», του «µας το επέβαλαν», του «δεν προκάναµε» να µας ψέγει.
Ας είναι.
Ερχόµαστε µε τον φετινό προϋπολογισµό να διασφαλίσουµε
και να µεγεθύνουµε ακόµη περισσότερο τις προοπτικές σε δυο
κοµβικούς άξονες της πολιτικής µας αφ’ ενός την κινητοποίηση
των εγχώριων και ξένων επενδύσεων και του υγιούς επιχειρείν
που θα εκτοξεύσει την οικονοµική ευηµερία και θα δηµιουργήσει
νέες θέσεις εργασίας, αφ’ ετέρου την προστασία των ασθενέστερων οικονοµικά τάξεων µέσω της περαιτέρω ελάφρυνσης των
φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών. Και αυτό το επιτυγχάνουµε καλύπτοντας παράλληλα το δηµοσιονοµικό κενό που κληρονόµησε η νέα Κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σε αντίθεση, λοιπόν, µε τις εκθέσεις ιδεών και φαντασιώσεων
των προηγούµενων τεσσάρων ετών, η Νέα Δηµοκρατία φέρνει
έναν προϋπολογισµό ρεαλιστικής προοπτικής, που επιτυγχάνει
τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσµατος µε µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων,
χωρίς ταυτόχρονα να µειώνει τη χρηµατοδότηση σε κανέναν
τοµέα της πολιτικής.
Ο προϋπολογισµός του 2020 δεν τάζει τον ουρανό µε τα άστρα. Προβλέπει, όµως, επιτέλους, έναν ουρανό καθαρό χωρίς βαρυσυννεφιές. Είναι ένας προϋπολογισµός, που προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ, υποχώρηση της ανεργίας, αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης, εκτόξευση των επενδύσεων, µεγέθυνση των εξαγωγών, υποχώρηση του χρέους, έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις,
που επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονταν σε ελεύθερη πτώση,
µέτρα στήριξης των πολιτών, των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων
και των επιχειρήσεων που αγγίζουν τα 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Κυρίως, όµως, ο προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει πρόσθετες πραγµατικές δαπάνες για την υγεία, την παιδεία και την
κοινωνική ασφάλιση, πιστοποιώντας έτσι τη µεγάλη σηµασία που
δίνει η κυβέρνηση στην κοινωνική πολιτική.
Προβλέπει, επίσης, αυξηµένες δαπάνες για την εθνική άµυνα,
ενέργεια όχι συµβολική, αλλά συνειδητά ουσιαστική, σε καιρούς
αυξηµένης έντασης, ειδικά µε την εξ ανατολών γείτονα, που
απειλεί ευθέως τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα, αύξηση δαπανών
που περνούν το µήνυµα ότι είµαστε αποφασισµένοι να πράξουµε
το δέον υπέρ βωµών και εστιών απέναντι σε κάθε επίβουλο.
Εδώ, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε
να κάνω µία αναφορά σ’ έναν κλάδο, που αφέθηκε στη µοίρα του
από τον ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούµενα χρόνια. Μιλάω για τον κλάδο
της πρωτογενούς παραγωγής που η φορολογική και ασφαλιστική αφαίµαξη και η γιγάντωση του κόστους παραγωγής από
την προηγούµενη κυβέρνηση σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις
της κλιµατικής αλλαγής, που πλήττουν τις παραγωγές την οδήγησε σε αδιέξοδα.
Ειδικά ο Νόµος Ηµαθίας είναι ο πρώτος νοµός πανελλαδικά
σε παραγωγή ροδάκινων µε πάνω από 65% αγροτικό πληθυσµό,
πέραν των προαναφερθέντων εµποδίων, υφίσταται και τις διογκούµενες χρόνιες επιπτώσεις του ρωσικού εµπάργκου και των
δασµών από τις ΗΠΑ, που έχει ως αποτέλεσµα την κατακόρυφη
πτώση των τιµών, καθιστώντας τις καλλιέργειες ασύµφορες.
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Αυτά τα τεράστια εµπόδια σε συνδυασµό µε την αβελτηρία µέχρι
πρότινος του ΕΛΓΑ, που στις καταστροφές από τα δυσµενή καιρικά φαινόµενα αργεί υπερβολικά να καταβάλει αποζηµιώσεις,
έχουν επιφέρει την οικονοµική εξαθλίωση σε χιλιάδες οικογένειες ροδακινοπαραγωγών.
Είναι απαραίτητο, λοιπόν, η νέα Κυβέρνηση να κάνει την εντυπωσιακή διαφορά σε σχέση µε το παρελθόν. Είναι κάτι που οι
αγρότες µας το ελπίζουν, το φωνάζουν, το ζητούν, το παρακαλούν, θα έλεγα, από την Κυβέρνηση αφ’ ενός να προβλέψει και
να προχωρήσει στην ταχεία καταβολή ενίσχυσης µέσω de minimis σε ροδάκινα, νεκταρίνια και συµπύρηνα, ξεπερνώντας την
ντροπή των προηγούµενων ετών όπου τα ποσά, που δίνονταν
ανά στρέµµα δεν κάλυπταν ούτε το 20% των πραγµατικών ζηµιών, αφ’ ετέρου να δώσει οικονοµική ένεση στον ΕΛΓΑ, έτσι
ώστε αυτός να επισπεύσει τις διαδικασίες πληρωµής των αποζηµιώσεων των ροδακινοπαραγωγών µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τίθεται θέµα επιβίωσης, κύριοι Υπουργοί. Παρακαλώ και είµαι
βέβαιος ότι θα το δείτε µε ευαισθησία κατανοώντας την αίσθηση
του επείγοντος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε µε τον
συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαο Ηγουµενίδη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό ως µια συζήτηση όπου
στον πολιτικό διάλογο προστίθεται και η αµείλικτη γλώσσα των
αριθµών, για να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει όσα λέµε, κυρίως
για να αποκαλύψει όσα δεν λέτε και να αναδείξει τον πολιτικό
προσανατολισµό της οικονοµικής πρότασης της Κυβέρνησης.
Ο προηγούµενος από µένα στο Βήµα Βουλευτής µίλησε για
εκθέσεις ιδεών και φαντασιώσεων της προηγούµενης τετραετίας. Για να δούµε, λοιπόν, τι παραδώσατε στην κυβέρνηση της
Αριστεράς και τι παραλαµβάνεται από αυτή.
Παραδώσατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µία χώρα µε τον
σουγιά των µνηµονίων στο κόκκαλο. Παραλαµβάνετε µία χώρα
απαλλαγµένη από νέες µνηµονιακές υποχρεώσεις, παραλαµβάνετε µία χώρα έξω από τα µνηµόνια.
Παραδώσατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, άδεια ταµεία,
που έκαναν τον εναγκαλισµό από το λουρί των δανειστών στον
σβέρκο ασφυκτικό. Την είχατε καλά στηµένη τη δουλειά. Για αριστερή παρένθεση δίµηνης διάρκειας µιλούσατε τότε. Παραλαµβάνετε µία χώρα µε 35 δισεκατοµµύρια ασπίδα προστασίας της
ελληνικής οικονοµίας από τις όποιες πιέσεις των διεθνών εξελίξεων.
Παραδώσατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µία χώρα µε υποχρέωση για πλεονάσµατα 4%, 5% και 6%. Παραλαµβάνετε µία
χώρα µε υποχρέωση πλεονασµάτων 3,5%.
Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς το πιστεύει και αν το πιστεύει
κάποιος από όσους θα µε ακολουθήσουν στο Βήµα, ας το πει ότι
το 6% είναι µικρότερο από το 3,5%. Ωστόσο και το 3,5% για εµάς
είναι υψηλό.
Επαναλαµβάνετε, παράλληλα, λοιπόν, ένα οικονοµικό µαξιλάρι
5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, για να µπορέσετε να προχωρήσετε,
εάν το αξιοποιούσατε, στην απαίτηση για µικρότερου ύψους πλεονάσµατα.
Εν πάση περίπτωση -θα µπορούσα να πω πολλά- παραλαµβάνετε µία χώρα σε ισορροπία εσόδων και εξόδων και έρχεστε µιλώντας για µείωση της φορολογίας, µιλώντας για λιγότερο
κράτος.
Αυτό –κατά τη γνώµη µας- απαιτεί µείωση των εξόδων, απαιτεί
µείωση των παροχών. Να το πω αλλιώς: Οι λιγότεροι φόροι, που
επαγγέλλεστε και επαγγελθήκατε είναι το τυράκι στη φάκα του
λιγότερου κοινωνικού κράτους. Από πού θα κόψετε; Αρνηθήκατε
να τοποθετηθείτε προεκλογικά. Αποφύγατε να τοποθετηθείτε το
πεντάµηνο που πέρασε. Ε, τώρα έφτασε ο κόµπος στο χτένι, οι
αριθµοί αποκαλύπτουν.
Δεν θα σταθώ σε όλες τις πτυχές, αλλά σε δύο αντιπροσωπευ-
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τικά παραδείγµατα.
Κοινωνικό κράτος: Οι εκθέσεις ιδεών και φαντασιώσεων που
είπε ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας, που προηγήθηκε από
εµένα είναι οι εξής: «Μας παραδώσατε ένα κοινωνικό κράτος 1,5
δισεκατοµµυρίου ευρώ, κοινωνικό κράτος- εκτροφείο ρουσφετολογικών καλύψεων των “ηµετέρων”». Παραλαµβάνετε ένα κοινωνικό κράτος 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, διαφανές, δίκαιο,
αδιάβλητο, αξιόπιστο και το πρώτο µέτρο σας είναι η περικοπή
369 εκατοµµυρίων ευρώ, είναι το πρώτο που υπόκειται σε αφαίµαξη από τον προϋπολογισµό σας.
Δεν θα σταθώ στην εργασία, δεν θα σταθώ στη σύνταξη και
στα υπόλοιπα.
Οικονοµία: Προτείνετε υπέρµετρη µείωση στις αγορές των
αγαθών και των υπηρεσιών για το δηµόσιο. Αυτό θα οδηγήσει σε
ελλείψεις και προβλήµατα σε όλο το φάσµα και τις λειτουργίες
του δηµοσίου. Αυτό ήταν µία υποχρέωση, που επέβαλαν οι δανειστές µας, ήταν µία µνηµονιακή υποχρέωση, που τη βρήκαµε
µπροστά µας µε το πρώτο µνηµόνιο και την αφήσαµε πίσω µας
στις 18 Αυγούστου.
Με την πρόταση που κάνετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
ουσιαστικά επιβεβαιώνετε ότι η φράση «και αν δεν είχαµε τρόικα,
έπρεπε να βρούµε» δεν είναι µία παραξενιά του Αντιπροέδρου
σας, είναι η πολιτική σας επιλογή για συγχρονισµό του οικονοµικού σας βηµατισµού µε τον νεοσυντηρητικό, νεοφιλελεύθερο βηµατισµό των δανειστών µας.
Εν πάση περιπτώσει, κάνετε αυτές τις περικοπές προκειµένου
να µειωθούν οι φόροι. Τι κερδίζει η µεσαία τάξη; Ποιος κερδίζει
από την περικοπή των φόρων; Πολλά θα µπορούσε να πει κανείς. Η µείωση του φόρου από το 28% στο 24% αφορά το 2,5%
των επιχειρήσεων. Είναι αυτό η πλειοψηφία; Το 40% του οφέλους
αυτής της ρύθµισης, που προτείνετε αφορά διακόσιες επιχειρήσεις, το 0,07% των επιχειρήσεων. Είναι αυτό η πλειοψηφία; Και
αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν κέρδη πάνω από 7,5 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτή είναι η µεσαία τάξη για εσάς;
Επίσης, είπε ο προλαλήσας από εµένα συνάδελφος ότι και
λίγη ντροπή δεν βλάπτει. Είναι καλός ή κακός ο προϋπολογισµός
της Νέας Δηµοκρατίας; Προσωπικά, δεν χρησιµοποιώ αυτές τις
εκφράσεις στον πολιτικό διάλογο, δεν είναι θέµα καλού ή κακού.
Ο προϋπολογισµός που προτείνετε, εικόνα και οµοίωση της οικονοµικής σας πολιτικής, είναι υποταγµένος στη νεοφιλελεύθερη
ιδεοληψία σας. Αυξάνει τον πλούτο των λίγων και επιδεινώνει την
οικονοµική θέση των πολλών. Αυξάνει, εποµένως, τις οικονοµικές
ανισότητες και κατ’ επέκταση, εµποδίζει την ανάπτυξη. Είναι προϋπολογισµός µε ταξική µεροληψία υπέρ των λίγων και εναντίον
των πολλών.
Με αυτή την έννοια, εδώ είναι η καρδιά της διαφωνίας µας,
εδώ είναι ο λόγος για τον οποίο θα καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό σας, πέρα από τα συγκεκριµένα νούµερα όπως εκφράζονται εδώ ή εκεί, γιατί η πολιτική της Αριστεράς έχει ένα εκ
διαµέτρου αντίθετο κοινωνικό αποτύπωµα, εκφράζει ταξική µεροληψία υπέρ των πολλών, υπέρ ευρύτερων κοινωνικών δυνάµεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου επιτρέψετε να ολοκληρώσω σε λίγα δευτερόλεπτα και
ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
Να σταθώ λίγο στον πρωτογενή τοµέα. Και εδώ κόβετε, τίποτα
δεν γλιτώνει. Κόβετε 50 εκατοµµύρια ευρώ από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, η επαφή
µου µε τους αγρότες µου δηµιουργεί –και γι’ αυτό θα ήθελα να
το αναφέρω και από αυτό το Βήµα- τη σκέψη ότι µάλλον µε την
πολιτική σας τη συνολική, όµως, όχι µόνο στο συγκεκριµένο κοµµάτι του προϋπολογισµού ευνοείτε τον πρωτογενή τοµέα, ωθείτε
τον κόσµο να ασχοληθεί µε τον πρωτογενή τοµέα και άρα, µε
αυτή την έννοια, τον ενισχύετε.
Διάλογος δύο ανθρώπων στη γειτονιά µου, γειτόνων µου, οι
οποίοι δεν µε έχουν αντιληφθεί και δεν µιλούν σκόπιµα για εµένα:
Λέει ο ένας: «Σε βλέπω κουρασµένο, έχω καιρό να σε δω». Απαντάει: «Δεν σταµατώ, είµαι συνεχώς από το πρωί µέχρι το βράδυ
στο χωράφι, να σκάψω, να λιπάνω, να ποτίσω, να κλαδέψω, πολλές οι αγροτικές δουλειές και τα λοιπά». Ο πρώτος λέει: «Ρε, εσύ,
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ηρέµησε λίγο, έχουν µια προθεσµία οι αγροτικές εργασίες, αλλά
όχι τόσο αυστηρό ωράριο. Γιατί είσαι από το πρωί µέχρι το
βράδυ στο χωράφι;». «Γιατί δεν αντέχω να βλέπω άλλο στην τηλεόραση τα καλά που κάνει ο Μητσοτάκης για εµάς», του απαντά.
Έλληνες, ψηλά το κεφάλι, η Αριστερά είναι εδώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Προχωρούµε µε τον συνάδελφο κ. Κοντογεώργο από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νιώθω µεγάλη την ανάγκη και
τον πειρασµό να απαντήσω στον κατελθόντα εκ του Βήµατος συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ µε δύο ερωτήµατα. Το πρώτο: Γιατί µε υπέβαλε σε µια εξωπραγµατική κατάσταση; Ισχυρίστηκε ο προηγούµενος συνάδελφος ότι πριν πέντε µήνες µας παρέδωσαν µια
χώρα-επίγειο παράδεισο. Και το απλό ερώτηµα που γεννιέται:
Κατ’ αρχάς, τα πιστεύετε αυτά που λέτε, κύριε συνάδελφε; Και
αν τα πιστεύετε πραγµατικά, δεν σας γεννάται η απορία γιατί ο
ελληνικός λαός σας καταψήφισε τέσσερις φορές συνεχόµενα,
αφού παραδώσατε µια χώρα-παράδεισο;
Τα άλλα που είπατε δεν αξίζει καν να τα σχολιάσω, εκτός από
το να πω για την τελευταία ατάκα σας µε την οποία απευθυνθήκατε στον ελληνικό λαό «λαέ, ψηλά το κεφάλι, η Αριστερά είναι
εδώ», ότι βεβαίως, εκπροσωπείτε την Αριστερά του τίποτα, όπως
ένας συνάδελφός σας είπε στο παρελθόν πριν περίπου τέσσερα
χρόνια.
Τώρα, αναφερόµενος και στον κατελθόντα εκ του Βήµατος
προηγουµένως, τον κ. Παππά, Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
µε περίσσιο θράσος µας έκανε συστάσεις να επανέλθουµε στην
πραγµατικότητα, του επισηµαίνω και εκείνου ότι ο λόγος του
είναι πλέον ξεπερασµένος. Ξεχνά ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ καταδικάστηκε µε οµοβροντία εκλογικών αναµετρήσεων τέσσερις
φορές, η πολιτική του Χότζα που εφάρµοσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική
των υπερπλεονασµάτων και των φόρων, η πολιτική που οδήγησε
όλους τους Έλληνες στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Όπως, επίσης, µας µίλησε µε περίσσιο θράσος για προστασία
της δηµόσιας περιουσίας. Ποιος; Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκχώρησε
το σύνολο της δηµόσιας περιουσίας για εκατό χρόνια στους δανειστές.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για κρατισµό µιλάτε, έναν κρατισµό ένοχο,
έναν κρατισµό-θερµοκήπιο σκανδάλων και έναν κρατισµό-πεδίο
βολέµατος των συγγενών σας.
Και έρχοµαι στην οµιλία µου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός του κράτους οικονοµικού έτους 2020 είναι ο πρώτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας ο οποίος
περιλαµβάνει τις προεκλογικές της δεσµεύσεις έναντι της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και τις ελπίδες ολόκληρου του έθνους
για ένα νέο ξεκίνηµα και καλύτερες µέρες για όλους.
Παρά το γεγονός ότι η διεθνής οικονοµία δείχνει στοιχεία επιβράδυνσης -αν όχι στασιµότητας- και παρά την πολιτική ρευστότητα που επικρατεί στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η ελληνική
οικονοµία προβλέπεται να κινηθεί µε διπλάσιους ρυθµούς ανάπτυξης του µέσου όρου της Ευρωζώνης και να επιτυγχάνει τους
στόχους της. Η νέα ελληνική Κυβέρνηση µέσα σε ελάχιστο χρόνο
κατάφερε να ανακτήσει τη χαµένη αξιοπιστία της χώρας και να
εµπνεύσει κλίµα εµπιστοσύνης τόσο στο εσωτερικό της όσο και
στις διεθνείς αγορές.
Είναι γεγονός ότι τα ελληνικά οµόλογα έχουν ανακτήσει την
πραγµατική τους αξία και φερεγγυότητα και απολαµβάνουν χαµηλά επιτόκια για πρώτη φορά στην ιστορία µας. Οι διεθνείς
οίκοι αξιολόγησης –ο ένας κοντά στον άλλο- αναβαθµίζουν την
αξιοπιστία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας.
Το ενδιαφέρον για επενδύσεις συνεχώς αυξάνεται και είναι
θέµα χρόνου να εκδηλωθεί, σε συνδυασµό πάντα µε τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης και την ανασυγκρότηση
του κράτους, το οποίο πλέον δεν θα αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε
επενδυτική προσπάθεια.
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Η πρόβλεψη του προϋπολογισµού του 2020 για οικονοµική
ανάπτυξη είναι σηµαντικά αυξηµένη σε σχέση µε το πρόγραµµα
σταθερότητας. Αναµένεται στο 2,8%. Είναι απολύτως ρεαλιστική
και θα είναι διπλάσια του µέσου όρου της Ευρωζώνης.
Με κύριο µοχλό την αναµόρφωση της φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων που πρόσφατα ψηφίστηκε
από τη Βουλή εδραιώνεται κλίµα εµπιστοσύνης και σταθερότητας µε θετική επίδραση σε όλα τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της
ελληνικής οικονοµίας.
Η µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% µέσο όρο για όλους τους Έλληνες, η καθιέρωση χαµηλού συντελεστή φορολογίας σε 9% από
22% για µισθωτούς και συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελµατίες, φυσικά πρόσωπα και αγρότες, η µείωση της φορολογίας σε
συνεργατικά αγροτικά σχήµατα σε 10%, η αύξηση του αφορολόγητου κατά 1 εκατοµµύριο ευρώ για κάθε προστατευόµενο
τέκνο, η απαλλαγή των ΑΜΕΑ από την εισφορά αλληλεγγύης για
ποσοστά πάνω από 80%, η µείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% στα
βρεφικά είδη, η µείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% στα παιδικά
καθίσµατα και τα κράνη ποδηλατιστών και µοτοσικλετιστών θα
αυξήσουν το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών και τη ζήτηση
στην οικονοµία.
Τα δηµοσιονοµικά µέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε
συνδυασµό µε τη νοικοκυροσύνη των δηµοσίων δαπανών και τις
ιδιωτικοποιήσεις θα συµβάλουν αποτελεσµατικά στη µεγέθυνση
του ΑΕΠ.
Ο νέος αναπτυξιακός νόµος, η µείωση του συντελεστή φορολογίας από 28% σε 24% µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων, η µείωση σε πρώτη φάση της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος, η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων των εταιρικών οµολόγων εισηγµένων στις
χρηµατιστηριακές αγορές, η µείωση του συντελεστή φορολογίας από 10% σε 5% των µερισµάτων, η θέσπιση ξεκάθαρου
πλαισίου φορολογικών κατοίκων της Ελλάδας, ο εναλλακτικός
τρόπος φορολόγησης εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης δηµιουργούν το απαραίτητο περιβάλλον ευδοκίµησης επενδύσεων
για τη δηµιουργία υγειών θέσεων απασχόλησης, µείωση της
ανεργίας σε ποσοστό τουλάχιστον 1,8% που προβλέπεται στον
προϋπολογισµό, µεγέθυνση της οικονοµίας και αύξηση τελικά
των εσόδων του κράτους, για την άσκηση της πραγµατικής κοινωνικής πολιτικής και όχι καθρεφτάκια σε ιθαγενείς που µοίραζε
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η αναστολή του φόρου υπεραξίας στις µεταβιβάσεις ακινήτων, η αναστολή του ΦΠΑ 24% που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στις οικοδοµές µε άδειες από 1-1-2006 για µια τριετία, η χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες ενεργειακής και αισθητικής αναβάθµισης των κτηρίων ενεργοποιούν έναν βασικό κλάδο της εθνικής οικονοµίας των κατασκευών µε µεγάλη συνεισφορά στο
ΑΕΠ, ο οποίος υπέστη τεράστια καθίζηση τα χρόνια της κρίσης.
Η χορήγηση κινήτρων στους εργαζόµενους από τις επιχειρήσεις, η ενεργειακή πολιτική µε την ενίσχυση των ΑΠΕ, η φορολογική ένωση κοινωνικών δαπανών των επιχειρήσεων ενισχύουν
αποτελεσµατικά την προσπάθεια της Κυβέρνησης για προστασία
του περιβάλλοντος από την κλιµατική αλλαγή και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Η πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής, ο νέος
ασφαλιστικός νόµος που θα ψηφιστεί τον ερχόµενο Ιανουάριο,
η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από 20% σε 30% των
πραγµατικών δαπανών θα αυξήσουν την ιδιωτική κατανάλωση σε
συνδυασµό µε την αναµενόµενη αύξηση των επενδύσεων και τον
εξορθολογισµό των δηµοσίων επενδύσεων, µε αποτέλεσµα όλοι
οι δείκτες της οικονοµίας να πλησιάζουν τους προ κρίσης ρυθµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η συνταγµατική Αναθεώρηση, που διασφαλίζει την πολιτική
σταθερότητα στη χώρα σε ορίζοντα τετραετίας, η µείωση της
γραφειοκρατίας µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών απλοποίησης και κωδικοποίησης του θεσµικού πλαισίου της χώρας, η
επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και η απελευθέρωση της οικονοµίας από τον κρατισµό εντάσσουν την πατρίδα µας ισότιµα στο
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διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον ως µια σύγχρονη χώρα που
εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στους πολίτες της.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσο και να προσπαθήσει κανείς
να διαστρεβλώσει την πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας δεν µπορεί να κλείσει τα µάτια στην πραγµατικότητα.
Κανένας µας δεν ισχυρίζεται ότι λύσαµε όλα τα προβλήµατα.
Εκείνο όµως που µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα είναι ότι βάλαµε το νερό στο αυλάκι και οι πολίτες το βλέπουν ,το αισθάνονται στην καθηµερινότητά τους και το επικροτούν.
Τέλος, απευθυνόµενος στο άξιο οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, θέλω να του υπενθυµίσω ότι οι ορεινές και αποµονωµένες περιοχές της πατρίδας µας αναµένουν την ειδική και
επαυξηµένη µέριµνα της πολιτείας τόσο σε επίπεδο αυξηµένων
προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων όσο και σε ενισχύσεις
ιδιωτικών επενδύσεων.
Και για να µην παρεξηγηθούµε, για παράδειγµα η ιδιαίτερη πατρίδα µου η Ευρυτανία συνεισφέρει στην εθνική οικονοµία µε
τους πλούσιους φυσικούς της πόρους από τους οποίους «υδρεύεται» η πρωτεύουσα της χώρας και όχι µόνον και παράγεται
το 10% της καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα.
Κατόπιν τούτων, ψηφίζω τον προϋπολογισµό του κράτους του
2020.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, συζητάµε σήµερα τον
προϋπολογισµό του 2020, έναν προϋπολογισµό που αποκαλύπτει και συγκαλύπτει τις νάρκες που άφησε πίσω της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Και τούτο διότι όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασµα, ο δηµοσιονοµικός στόχος παραµένει υψηλός στο 3% του ΑΕΠ έως
το 2022. Κι εδώ, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν τηρείτε τις προεκλογικές δεσµεύσεις για διαπραγµάτευση µε τους δανειστές και µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων, ώστε η οικονοµία της
χώρας να αποκτήσει ξανά µια κανονικότητα και η κοινωνία ρευστότητα.
Τα υψηλά, αγαπητοί συνάδελφοι, πρωτογενή πλεονάσµατα
υπηρετούν και συνεχίζουν τις δεσµεύσεις και την πολιτική των
προκατόχων σας. Ξεχάσατε ότι τα πλεονάσµατα του 2015 αφαίρεσαν από την οικονοµία της χώρας 22 δισεκατοµµύρια ευρώ
κατά την περίοδο 2015-2018 και προσπερνάτε ότι µέχρι το 2020
θα αφαιρέσουν ακόµη 14 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Συµπερασµατικά, πρόκειται για µια «µυωπική» πολιτική που την
εφάρµοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και την ακολουθείτε σήµερα κι εσείς. Υπερφορολογείτε κάθε παραγωγική δραστηριότητα και κάθε µορφή
περιουσίας. Υπερφορολογείτε και πάλι τη µεσαία τάξη που σηκώνει πάντα το βάρος της χώρας. Οι Έλληνες καταναλωτές θα
επιβαρυνθούν µε πρόσθετα 638 εκατοµµύρια ευρώ στον ΦΠΑ και
88 εκατοµµύρια ευρώ σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
Παρ’ όλο που τον Μάιο του 2019 θεσµοθετήθηκε ένα πακέτο
µείωσης του ΦΠΑ, το οποίο έχει κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε 667 εκατοµµύρια ευρώ για το 2020, θυµίζω τη µείωση από το 24% στο 13% σε βασικά είδη διατροφής
και εστίασης και από το 13% στο 6% στην ηλεκτρική ενέργεια,
το φυσικό αέριο και την τηλεθέρµανση.
Ωστόσο, οι Έλληνες φορολογούµενοι θα πληρώσουν 323 εκατοµµύρια ευρώ σε φόρο εισοδήµατος και 84 εκατοµµύρια ευρώ
σε περισσότερους φόρους ακίνητης περιουσίας. Κάνετε φοροελαφρύνσεις. Δεν αρκούν. Ωστόσο τα εισοδήµατα, θα έλεγα, επιβαρύνονται ακόµη περισσότερο, αλλά αφορούν κυρίως τις
επιχειρήσεις χωρίς κανένα αναπτυξιακό αποτύπωµα, δηλαδή δεν
ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και φυσικά την απασχόληση.
Καµµία µέριµνα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Απουσιάζει η
στήριξη µεσαίων εισοδηµατικών στρωµάτων. Καµµία µέριµνα για
τα ευάλωτα κοινωνικά στρώµατα, τα άτοµα µε αναπηρία, τους
συνταξιούχους, τους ανέργους. Και µάλιστα, εδώ να τονιστεί ότι
περικόπτεται η δαπάνη για τα προνοιακά επιδόµατα, όπως για
τα άτοµα µε αναπηρία που η δαπάνη από τα 913 εκατοµµύρια
ευρώ το 2019 µειώνεται στα 740 εκατοµµύρια ευρώ.
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Επίσης, τα οικογενειακά επιδόµατα µειώνονται κατά 139 εκατοµµύρια ευρώ, από το 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ του 2019 στα
961 εκατοµµύρια ευρώ για το 2020.
Μην λέτε, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, ότι η πολιτική σας ενισχύει
την οικογένεια και την τεκνοποιία και µάλιστα µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας να είναι τεράστιο, οι γεννήσεις να λιγοστεύουν, η χώρα να γηράσκει και χωρίς κανένα φως στο τούνελ
για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Και µια απογοητευτική µάλιστα διαπίστωση, κύριοι Υπουργοί
και αγαπητοί συνάδελφοι, για την ανεργία. Η ανεργία παραµένει
ο ασθενής κρίκος της οικονοµίας και µόνιµη πηγή προβληµατισµού. Οι δείκτες φαίνεται να παρουσιάζουν µείωση. Ωστόσο
αυτό δεν οφείλεται στην αύξηση της απασχόλησης και την ευρωστία της οικονοµίας. Οφείλεται, δυστυχώς, στην εξαγωγή εργατικού δυναµικού σε χώρες του εξωτερικού, καθώς και στην
ύπαρξη µεγάλου ποσοστού υποαπασχόλησης. Κι ενώ φαίνεται
ότι το δεύτερο τρίµηνο του 2019 η ανεργία έχει υποχωρήσει κατά
δύο ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε το 2018, οι άνεργοι
παραµένουν κατά τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες περισσότεροι σε
σχέση µε το 2008.
Ποντάρετε λοιπόν στη ρύθµιση µε το τριχίλιαρο, θα έλεγα, και
στις άλλες προτάσεις για να νικήσετε το brain drain και την ανεργία. Δεν αρκεί, αγαπητοί Υπουργοί. Φοβάµαι ότι θα χάσετε τη
µάχη και µε το brain drain αλλά και µε την ανεργία.
Οι ρίζες του προβλήµατος είναι βαθύτερες και δεν είναι µόνο
µισθολογικές. Σχετίζονται µε το γενικότερο βιοτικό επίπεδο στην
Ελλάδα, µε τη γραφειοκρατία, την απαρχαιωµένη δηµόσια διοίκηση, το εχθρικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, τις απαρχαιωµένες
δοµές κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, τη διαφθορά και τις
αδιαφανείς διαδικασίες.
Γιατί δεν τολµάµε -και αυτή είναι µια πραγµατικότητα- να τα
βάλουµε πλέον στο χρονοντούλαπο. Η διαφθορά και οι αδιαφανείς διαδικασίες στερούν σήµερα επενδύσεις από τη χώρα και
γενικότερα, µε όσα συνδιαµορφώνουν τη δύσκολη καθηµερινότητα του Έλληνα πολίτη.
Συµπερασµατικά, ρωτώ το εξής: Θα γυρίσει ένα παιδί στην Ελλάδα όταν δεν βλέπει υποδοµές και προοπτική στο να γυρίσει
και να χτίσει τη ζωή του στη χώρα του; Μάλλον όχι.
Έρχοµαι στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Μέχρι και
τα τέλη του Σεπτέµβρη του 2019 η υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων περιοριζόταν στο 38,3%. Κι εσείς,
κύριε Υπουργέ, επαναπαύεστε µε τη δικαιολογία ότι κάτι τέτοιο
είναι σύνηθες τη χρονική αυτή στιγµή, διότι για τα έτη 2017 και
2018 δαπανήθηκαν σωρευτικά 1,3 δισεκατοµµύριο λιγότερα από
αυτά που θα µπορούσαν να δαπανηθούν. Συµπέρασµα: Θα πρέπει να εφαρµοστούν αποφασιστικές πολιτικές για την πλήρη
απορρόφηση όλων των κονδυλίων, από τον κοινωνικό προϋπολογισµό. Ως προς τις δαπάνες για δηµόσιες επενδύσεις, η πρόβλεψη, θα έλεγα, των δαπανών για το 2020 είναι στο ίδιο επίπεδο
µε το 2019, δηλαδή στα 6,7 δισεκατοµµύρια. Εποµένως άλλο ένα
χαρακτηριστικό του προϋπολογισµού είναι ότι δεν προωθεί δηµόσιες επενδύσεις και δεν έλκει ιδιώτες για να έρθουν στη χώρα
µας να επενδύσουν.
Πώς µπορείτε, λοιπόν, να µιλάτε για ανάπτυξη, όταν όλος ο
δηµόσιος πλούτος είναι υποθηκευµένος για ενενήντα εννέα ολόκληρα χρόνια στους δανειστές και όταν µάλιστα η µοναδική αλλαγή που φέρατε ως αναγκαία ήταν να αυξήσετε τα ανώτατα
όρια των αµοιβών των προέδρων, των διευθυντών και των εντεταλµένων συµβούλων των δηµόσιων επιχειρήσεων και των θυγατρικών τους, των οποίων οι µετοχές ανήκουν στο υπερταµείο,
όταν έχετε ένα νέο γενναίο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων;
Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι για να πετύχουµε την ανάπτυξη
χρειαζόµαστε χαµηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, υψηλό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το αντίθετο δηλαδή από αυτό
που βλέπουµε σήµερα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στον τοµέα της
παιδείας έρχεστε µε περικοπές στον προϋπολογισµό από τα 441
εκατοµµύρια το 2019 στα 386 εκατοµµύρια για το 2020. Εποµένως δεν προβλέπεται κανένα κονδύλι για µόνιµους διορισµούς
των εκπαιδευτικών. Άρα, συνεχίζουµε µε την οµηρία των αναπληρωτών µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Και έρχοµαι στον πρωτογενή τοµέα, που είναι το µεγάλο στοί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χηµα για όλους µας. Άλλωστε, ο πλούτος πρέπει να είναι πλέον
εγχώριος και όχι δανεικός. Υπάρχουν µεγάλες καθυστερήσεις
στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θυµίζω ότι τα σχέδια βελτίωσης δεν έχουν εγκριθεί. Τα προγράµµατα για το νερό ακόµα εκκρεµούν, ενώ µεγάλα είναι τα
προβλήµατα στο ελαιόλαδο, καθώς και στο βαµβάκι και στις
ελιές καλαµών. Οι κτηνοτρόφοι είναι αντιµέτωποι µε τις ελληνοποιήσεις των προϊόντων, µε το γάλα και το κρέας να πωλούνται
σε εξευτελιστικές τιµές. Για όλα αυτά δεν υπάρχει καµµία, µα
καµµία πρόβλεψη. Ενώ για όλους µας παραµένει στοίχηµα ο
πρωτογενής τοµέας, σήµερα δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες για
να τον βγάλουµε από το αδιέξοδο.
Κλείνω, λοιπόν, µε την εξής διαπίστωση: Ο προϋπολογισµός
που φέρνετε, αγαπητοί Υπουργοί, δεν στηρίζει τα µικροµεσαία
εισοδηµατικά στρώµατα, δεν στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας. Δεν προστατεύει τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, δεν προωθεί τις επενδύσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κωνσταντόπουλε, θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι προϋπολογισµός που θα στηρίξει την ανάπτυξη της
χώρας µας και θα κάνει τους νέους να θέλουν να έρθουν, να µείνουν και να επενδύσουν στη χώρα. Γι’ αυτό και τον καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε και
εµείς για τη σχετική τήρηση του χρόνου, κύριε Κωνσταντόπουλε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Βασίλειος Γιόγιακας από τη Νέα Δηµοκρατία. Μετά θα διακοπεί η ροή των οµιλιών των συναδέλφων
και θα παρέµβει για να µιλήσει ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νικόλαος Δένδιας.
Ορίστε, κύριε Γιόγιακα, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Είµαι τυχερός που προηγούµαι του
κυρίου Υπουργού.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
τελευταίο που θα µπορούσε να πει κάποιος για τη σηµερινή Κυβέρνηση είναι ότι δεν τηρεί τον λόγο της. Για τριάµισι χρόνια
µέχρι τις εκλογές του Ιουλίου, µιλήσαµε για το πώς πιστεύουµε
ότι η χώρα θα ξαναµπεί στον δρόµο της ευηµερίας και της ασφάλειας.
Ως Κυβέρνηση πλέον κάνουµε πράξη τον λόγο µας για µια διαφορετική οικονοµική πολιτική που πολύ χονδρικά έχει τρεις άξονες: λιγότεροι φόροι, περισσότερες επενδύσεις, δαπάνες που
πιάνουν τόπο. Αυτοί οι άξονες καθορίζουν τη φιλοσοφία του κρατικού προϋπολογισµού για το 2020. Λένε ότι οι υπερβολικοί
φόροι σκοτώνουν τους φόρους. Πράγµατι, στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ο λογαριασµός των νέων φόρων έφτασε τα
5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Την ίδια περίοδο, τα ληξιπρόθεσµα
χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 18,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εµείς µε αυτόν τον προϋπολογισµό βάζουµε
τέλος στην υπερφορολόγηση, βάζουµε τέλος στα υπερβολικά
πρωτογενή πλεονάσµατα που στηρίχτηκαν στην υπερφορολόγηση, δηµιουργούµε εκείνο το περιθώριο, ώστε να ελαφρύνουµε
τα φορολογικά βάρη κατά 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ µε µείωση
του ΕΝΦΙΑ και µάλιστα µεγαλύτερη για τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, µε µείωση του εισαγωγικού συντελεστή εισοδήµατος,
µείωση του αφορολογήτου για κάθε παιδί, µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης.
Την ίδια στιγµή, έχουµε τη δυνατότητα να αυξήσουµε τις δαπάνες σε τοµείς µε ιδιαίτερη κοινωνική σηµασία. Προβλέπουµε
120 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω στην εκπαίδευση, 200 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερα στα νοσοκοµεία σε σχέση µε τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν το 2019, 108 εκατοµµύρια ευρώ
επιπλέον στον ΕΟΠΥΥ. Διατηρούµε, όπως δεσµευτήκαµε, τη λε-
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γόµενη «δέκατη τρίτη σύνταξη» και την επόµενη χρονιά. Περίπου
250 εκατοµµύρια αυξηµένες και οι δαπάνες του ΟΠΕΚΑ που δίνει
τις προνοιακές παροχές. Λιγότεροι φόροι, λοιπόν, που δίνουν
ανάσα και επιτρέπουν ενέσεις εκεί που χρειάζεται περισσότερο.
Επίσης, για να πάµε στον δεύτερο άξονα της πολιτικής µας για
την οικονοµία δίνουµε κίνητρα για περισσότερες επενδύσεις.
Γνωρίζοντας ότι η ελάττωση του φόρου εισοδήµατος και της φορολογίας των κερδών για τις επιχειρήσεις από µόνη της δεν
αρκεί, θέλουµε να ενισχύσουµε µεγάλες επενδύσεις, να δώσουµε πνοή στην οικοδοµή, να τονώσουµε τη ρευστότητα µε πιο
επιθετική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων, µε µείωση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου, µε σταδιακή
βελτίωση της χρηµατοδότησης από τις τράπεζες.
Θέλουµε, και ο πρόσφατος επενδυτικός νόµος είναι µία καλή
αρχή, να απελευθερώσουµε επενδυτικά σχέδια από την ασφυκτική αγκαλιά της γραφειοκρατίας. Διότι, ας το επαναλάβουµε,
περισσότερες και καλύτερες δουλειές θα έρθουν πρώτα και κυρίως από τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, µεγαλύτερης και
µικρότερης, και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι οι επιχειρήσεις που επενδύουν, είναι οι νέες καλύτερα αµειβόµενες δουλειές εκείνες που θα βγάλουν περισσότερους συµπολίτες µας
από τη φτώχεια, αλλά και εκείνες που θα χρηµατοδοτήσουν πολιτικές προστασίας και φροντίδας αυτών που έχουν πραγµατικά
ανάγκη.
Ο τρίτος άξονας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, έχει
σχέση µε το ότι νοικοκυρεύουµε τον τρόπο µε τον οποίο διαχειριζόµαστε τα δηµόσια οικονοµικά. Προβλέπουµε απόθεµα 300
εκατοµµυρίων ευρώ, για να µπορούµε να ενισχύσουµε τα Υπουργεία για προγραµµατισµένες δράσεις που χρειάζονται επιπλέον
χρηµατοδότηση. Επεκτείνουµε σε όλους τους φορείς του δηµοσίου τον έλεγχο του τι µπορεί να εξοικονοµηθεί και τι µπορεί να
εισπραχθεί, προκειµένου να διαθέσουµε περισσότερα σε πολιτικές µε αναπτυξιακό αντίκρισµα. Βάζουµε στόχο να εισπράξουµε
500 εκατοµµύρια ευρώ που θα έρθουν αποκλειστικά και µόνο
από τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. Το βασικό µέσο γι’ αυτό
είναι το 30% του εισοδήµατος που θα πρέπει να ξοδεύονται µέσω
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα στοιχεία των τραπεζών δείχνουν
ότι είναι ένα απόλυτα ρεαλιστικό όριο που ήδη υπερκαλύπτουν
τουλάχιστον οκτώ στους δέκα φορολογούµενους, ενώ υπάρχουν
και οι αναγκαίες εξαιρέσεις για τους ηλικιωµένους συµπολίτες
µας και για ειδικές περιπτώσεις.
Στέλνουµε το µήνυµα στην κοινωνία ότι η φοροδιαφυγή είναι
και ατοµική ευθύνη και ότι λιγότερη φοροδιαφυγή σηµαίνει ακόµα λιγότερους φόρους στο µέλλον και περισσότερα χρήµατα για
κοινωνικές ανάγκες. Ανάλογο σκοπό έχει η αλλαγή των αντικειµενικών αξιών σε ορισµένες περιοχές. Θέλουµε αξίες που να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, ανεξάρτητα από το πού
βρίσκεται το ακίνητο και όχι να ευνοούνται σκανδαλωδώς ιδιοκτήτες ακινήτων σε τουριστικά θέρετρα µε αντικειµενική αξία
πολύ πιο χαµηλή από την εµπορική σε βάρος εκείνων που σηκώνουν υπέρµετρο φορολογικό βάρος για την ακίνητη περιουσία
τους. Θέλουµε, λοιπόν, να συνεισφέρουν περισσότεροι, αλλά και
να αξιοποιούνται τα δηµόσια έσοδα, ώστε να πιάνουν περισσότερο τόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός δεν
εκφράζει µόνο το σχέδιό µας για λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις και καλύτερη απόδοση του δηµοσίου χρήµατος. Είναι σηµαντικό ότι αποτελεί ένα ακόµα σκαλοπάτι, ένα
ακόµα εργαλείο για να χτίσουµε ξανά την αξιοπιστία της χώρας
µας, για να είµαστε σε θέση να ζητήσουµε την κατάλληλη στιγµή
και να πετύχουµε τη µείωση του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσµατα, για να απελευθερώσουµε πόρους που θα διατεθούν
για τη στήριξη της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας,
της εκπαίδευσης, της καινοτοµίας, της καλύτερης ποιότητας
ζωής.
Με τη συµφωνία αλήθειας παρουσιάσαµε το σχέδιό µας στην
κοινωνία και εκείνη µας τίµησε µε την εµπιστοσύνη της. Ο προϋπολογισµός του 2020 είναι ένα ακόµα δείγµα ότι είµαστε αποφασισµένοι αυτή την εµπιστοσύνη να την ανταποδώσουµε, όχι
σε λίγους ούτε απλά στους πολλούς, αλλά σε όλους.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας πενήντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.
Καλώς ήρθατε στη Βουλή των Ελλήνων.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας. Είναι
γνωστό ότι οι χρόνοι των Υπουργών είναι δέκα λεπτά, αλλά νοµίζω ότι τα τρέχοντα εθνικά θέµατα έχουν την αξία τους και θα
υπάρξει µια ανοχή στον κ. Δένδια, προκειµένου να µας ενηµερώσει όλους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα επιχειρήσω να µην εκµεταλλευτώ τη δεδοµένη καλοσύνη και ανοχή σας. Ούτως ή άλλως
είναι βαρύ για µένα το ότι διαδέχοµαι τον κ. Γιόγιακα στο Βήµα
αυτό της Βουλής των Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς η συζήτηση του προϋπολογισµού είναι διαδικασία νοήµονος διαλόγου. Έχουµε όλοι
ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία µέσα στην Αίθουσα
σαφή αντίληψη του τι πήγε στραβά στα τρία χρόνια και χρέος
µας είναι να εξαλείψουµε τις αιτίες που οδήγησαν τη χώρα και
την κοινωνία στη δεκαετή οικονοµική κρίση, από την οποία εξερχόµαστε. Η νέα Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να το επιχειρήσει
αυτό. Έχουµε τη δυνατότητα να µετατρέψουµε την Ελλάδα σε
πόλο έλξης επενδύσεων. Έχουµε τη δυνατότητα να ενισχύσουµε
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Έχουµε τη δυνατότητα να δώσουµε κίνητρα για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Έχουµε τη
δυνατότητα να µετατρέψουµε την Ελλάδα σε έναν χώρο καινοτοµίας, σε έναν χώρο που λέξεις όπως «νεοφυείς επιχειρήσεις»,
«θερµοκοιτίδες», θα είναι λέξεις της καθηµερινότητας των νέων
ανθρώπων. Έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε τις απαραίτητες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, να φέρουµε πίσω πολλούς από αυτούς που εγκατέλειψαν τη χώρα µας στα χρόνια της
κρίσης, µε ένα µοντέλο ανάπτυξης που θα έχει έναν κύριο στόχο,
καλά αµειβόµενες δουλειές για όλους, σε ένα σύγχρονο πλαίσιο,
που θα στηρίζει τον εργοδότη, αλλά βεβαίως απαραίτητα θα
προστατεύει τον εργαζόµενο, σε µια κοινωνία που κάθε πολίτης
µπορεί να έχει τις ευκαιρίες του, να δηµιουργήσει, να ονειρεύεται
ένα καλύτερο µέλλον, να αισθάνεται ασφαλής και να απολαµβάνει αυτά που κάθε ευρωπαϊκή ευνοµούµενη πολιτεία του οφείλει.
Οι πολιτικές της νέας Κυβέρνησης τείνουν προς αυτήν την κατεύθυνση και αυτό υπηρετεί και ο προϋπολογισµός που τίθεται
προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
Έρχοµαι τώρα στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, την ευθύνη της οποίας µου έκανε τη µεγάλη τιµή να µου αναθέσει ο
Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα εξής. Το ξέρετε, η κατάσταση είναι η πλέον
πολύπλοκη των τελευταίων δεκαετιών, πλήρης αστάθεια στην
Ανατολική Μεσόγειο, προβληµατική ενταξιακή προοπτική των βόρειων γειτόνων µας, αµφισβήτηση της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης, υλοποίηση του Brexit, µεταναστευτικό, νέες πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίση ταυτότητας του ΝΑΤΟ, κλιµάκωση
έντασης από τους εξ ανατολών γείτονες σε πρωτοφανή επίπεδα.
Η ελληνική πολιτική καλείται να επανατοποθετηθεί εν όψει των
νέων προκλήσεων. Για να το κάνει αποτελεσµατικά οφείλει να εγκαταλείψει τα στερεότυπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας συµφωνήσουµε στο θεµελιώδες. Η απραξία δεν συνιστά πολιτική και ο στρουθοκαµηλισµός δεν συνιστά πατριωτισµό. Είναι ο καιρός των επιλογών,
είναι ο καιρός της ανάληψης ευθύνης και αν χρειαστεί είναι ο καιρός της ανάληψης πολιτικού κόστους. Πρέπει, επίσης, επί τη
βάση της παραδοχής των υπαρκτών και ρεαλιστικών παραµέτρων να κινούµαστε µε πνεύµα εθνικής οµοψυχίας. Πατριώτες
για εµάς είναι όλοι οι Βουλευτές, όλοι οι Έλληνες. Η Κυβέρνηση
Μητσοτάκη και οι Βουλευτές οι οποίοι τη στηρίζουν, αποποιούνται το προνόµιο έκδοσης πιστοποιητικών πατριωτισµού. Η οµόνοια είναι ο απαραίτητος παράγων εθνικής επιβίωσης. Δεν έχουµε, δυστυχώς, την υπαρξιακή πολυτέλεια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Είµαστε, µαζί µε την Κύπρο, τα µόνα κράτη της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιµετωπίζουν πρόβληµα εθνικής
ασφάλειας εξαιτίας της επιθετικότητας του εξ ανατολών γείτονος. Η Κυβέρνησή µας επιδιώκει να κατοχυρώσει το κεκτηµένο
της ευρωπαϊκής συναίνεσης στις κύριες γραµµές της εξωτερικής
µας πολιτικής, κεκτηµένο που δοµήθηκε επί των ιστορικών αποφάσεων του Κωνσταντίνου Καραµανλή για τον δυτικό και ευρωπαϊκό χαρακτήρα της χώρας, κεκτηµένο που διατηρήθηκε και
δικαιώθηκε, ανεξαρτήτως της εναλλαγής στην εξουσία κοµµάτων µε ριζικά διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές: συµµετοχή
στο ΝΑΤΟ, ενίσχυση της σχέσης µε το Ισραήλ, εµβάθυνση της
ευρωπαϊκής προοπτικής, κατοχύρωση του ρόλου µας στα Βαλκάνια, ενίσχυση της επιρροής µας στον αραβικό κόσµο. Με αυτό
το κεκτηµένο, προσαρµόζουµε την εθνική µας στρατηγική στις
απαιτήσεις των καιρών.
Ήδη, τους πέντε πρώτους µήνες, η Ελλάδα επανατοποθετείται
ως µέλος του στενού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν
θέτει ως αυτοσκοπό την αχρείαστη διάσπαση των κοινών θέσεων
της Ένωσης προς όφελος τρίτων χωρών. Έτσι µπορούµε -και το
έχουµε ήδη πράξει- να επικαλούµαστε µε επιτυχία την κοινοτική
αλληλεγγύη σε θέµατα εθνικής σηµασίας.
Βαλκάνια: Επανατοποθετούµε την Ελλάδα ως τη σταθερή και
ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα, ως πυλώνα σταθερότητας. Υλοποιούµε
την εµβάθυνση της συνεργασίας µε όλες τις χώρες της περιοχής, και σε διµερές και πολυµερές επίπεδο. Όπως ξέρετε έχω
ήδη µεταβεί στα Σκόπια, στα Τίρανα, στη Σόφια, στο Βελιγράδι,
έχω επανειληµµένα συναντηθεί µε τον Ρουµάνο οµόλογό µου για
την ενίσχυση του πολιτικού και οικονοµικού αποτυπώµατός µας
στην περιοχή. Υποστηρίζουµε έµπρακτα την ενταξιακή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ως κύριο άξονα της
πολιτικής µας. Εµβαθύνουµε τις σχέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, στο πλαίσιο της αµοιβαίας, επωφελούς συνεργασίας, έχοντας όµως καταστήσει σαφές ότι δεν θα ανεχτούµε φαινόµενα µη
πλήρους συµµόρφωσης και ορθής ερµηνείας των συµπεφωνηµένων. Το ίδιο ισχύει και για την Αλβανία, προϋποθέτει όµως τον
απόλυτο και πλήρη σεβασµό στα δικαιώµατα της εθνικής ελληνικής µειονότητας. Στόχος µας είναι όχι µόνο η εµπέδωση της
ασφάλειας και της σταθερότητας, αλλά και η οικοδόµηση πραγµατικής, στέρεης φιλίας µεταξύ των λαών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Χάρτα του Ρήγα δεν έχει τοποθετηθεί κατά τύχη στο
Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, από την πρώτη µέρα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, είµαστε σε πολύ στενή επικοινωνία και συνεργασία µε την κυπριακή πλευρά, για την προάσπιση των κοινών
συµφερόντων µας. Επιδιώκουµε την εµβάθυνση της ούτως ή
άλλως εγκάρδιας συνεργασίας µας. Έχω συναντηθεί αµέτρητες
φορές µε τον Κύπριο συνάδελφό µου και φίλο µου, τον κ. Νίκο
Χριστοδουλίδη. Ο συντονισµός των δράσεων µεταξύ µας αφορά
πρωτίστως τις προσπάθειες για την επίτευξη της στρατηγικής
επιδίωξης της χώρας µας, που είναι η λύση του Κυπριακού.
Στο πλαίσιο των συζητήσεων, όπως ξέρετε, διεξήχθη πρόσφατα τριµερής συνάντηση του Γενικού Γραµµατέα κ. Γκουτιέρες µε τους δύο ηγέτες, η πρώτη µετά το τέλος των διαπραγµατεύσεων το 2017. Επίσης, σε συνεννόηση µε την κυπριακή
πλευρά πετύχαµε την καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση των
παράνοµων δραστηριοτήτων της Τουρκίας. Η οµόφωνη αντίδραση της Ένωσης µεταφράστηκε στη διαµόρφωση καθεστώτος κυρώσεων. Σύµφωνα µε αυτές, θα απαγορεύεται πλέον η
είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δεσµεύονται περιουσιακά στοιχεία φυσικών και νοµικών προσώπων που εµπλέκονται
στις παράνοµες γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας.
Απέναντι στην πολιτική των κανονιοφόρων συνεχίζουµε και θα
συνεχίσουµε να προτάσσουµε την πολιτική της διεθνούς νοµιµότητας.
Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καταστήσαµε
ευθύς εξαρχής σαφές προς την Τουρκία ότι βασικός µας στόχος
είναι η προώθηση µιας πολιτικής, βασισµένης στις αρχές της
καλής γειτονίας, του σεβασµού του Διεθνούς Δικαίου και των διεθνών συνθηκών. Καταστήσαµε σαφές ότι για εµάς πλαίσιο ενεργειών είναι το Διεθνές Δίκαιο, που δεν ανέχεται προκλητικές
ενέργειες, δεν ανέχεται απειλές πολέµου, δεν ανέχεται µονοµερείς διεκδικήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Ελλάδα είναι µια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν θα µας παρασύρει η
Τουρκία στο επίπεδο του βαλκάνιου καβγατζή.
Καταστήσαµε, επίσης, απολύτως σαφές και σε όλους τους τόνους, και χωρίς µεγαλοστοµίες ότι θα υπερασπιστούµε, κατά τη
συνταγµατική µας υποχρέωση, τον εθνικό µας χώρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και όπως ξέρετε µετράω πολύ
τα λόγια µου- αν απαιτηθεί και παρ’ ότι µπορούµε και µόνοι, δεν
θα είµαστε µόνοι.
Έρχοµαι τώρα στο άκυρο µνηµόνιο µε την κυβέρνηση της Τρίπολης. Εξελίσσεται διπλωµατική εκστρατεία, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η στήριξη της διεθνούς κοινότητας των συµµάχων
και εταίρων µας, απέναντι στις παράνοµες πράξεις της Τουρκίας,
οι οποίες αντιβαίνουν καθαρά και στη διεθνή νοµιµότητα και στο
Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά επιτρέψτε µου να πω και στην κοινή
λογική.
Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εκδόθηκε κείµενο συµπερασµάτων που δικαιώνει πλήρως τις ελληνικές θέσεις.
Την πλήρη στήριξή του επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε. Είχαµε ήδη πετύχει την πλήρη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα στα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου στις 3 Δεκεµβρίου.
Επιπλέον, κατόπιν ενεργειών εκδόθηκαν ανακοινώσεις στήριξης από τον ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από
τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο, από τις ΗΠΑ, τη
Ρωσία, το Ισραήλ, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και την Αίγυπτο.
Επισκέπτοµαι αυτήν την εβδοµάδα, στο πλαίσιο της περαιτέρω
στήριξης των θέσεών µας, τη Σαουδική Αραβία, τα Εµιράτα και
την Ιορδανία. Θα συνεχίσουµε µέχρι η Τουρκία να αντιληφθεί ότι
η παραβατικότητα έχει µόνο ένα αποτέλεσµα, τη διεθνή αποµόνωση. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι δεν θα συνεχίσουµε να διατηρούµε δίαυλο επικοινωνίας ανοιχτό µε την τουρκική πλευρά.
Και δεν θα παύσουµε να ελπίζουµε, πρέπει να πω µε µειούµενες
πιθανότητες ότι η Τουρκία επιτέλους θα επιλέξει στην προσέγγιση στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο ως στόχο της πολιτικής της.
Ως προς τις σχέσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες ενισχύσαµε
σηµαντικά τις σχέσεις µας, έναν παραδοσιακό σύµµαχο µε την
MDCA, µια συµφωνία την οποία υπογράψαµε µετά από πυρετώδεις διαπραγµατεύσεις δυόµισι µηνών. Θα κατατεθεί σε λίγες
µέρες στην Εθνική Αντιπροσωπεία υπό την κρίση σας.
Όπως ξέρετε, έχω συναντηθεί τέσσερις φορές νοµίζω πια µε
τον κ. Ποµπέο. Σε λίγες µέρες ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνει δεκτός στον Λευκό Οίκο.
Όσον αφορά τη Ρωσία στο πλαίσιο επανενδυνάµωσης των δεσµών µας πήγα στη Μόσχα, συνάντησα τον κ. Λαβρώφ, ο οποίος
θα έρθει στην Αθήνα και ο Πρωθυπουργός και θα επισκεφθεί τη
Μόσχα.
Ως προς την Κίνα, διευρύνουµε τις οικονοµικές και εµπορικές
µας σχέσεις, ειδικά στον τοµέα των υποδοµών. Ο Πρόεδρος Σι
ήταν στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός πήγε στη Σαγκάη. Έχω συναντήσει τρεις φορές, αν θυµάµαι καλά, τον Κινέζο Υπουργό
Εξωτερικών κ. Γουάνγκ Γι.
Δραστηριοποιούµαστε στις αναδυόµενες αγορές της Ασίας,
οι οποίες έχουν και µια συνάντηση µε το µεταναστευτικό. Έχω
ήδη συναντηθεί µε τους Υπουργούς της Ινδονησίας και του
Μπαγκλαντές, όπως και µε Υπουργούς χωρών της Κεντρικής
Ασίας και του Καυκάσου.
Σε σχέση µε τον αραβικό κόσµο, ενισχύουµε τους δεσµούς
µας. Έχω ήδη επισκεφθεί, όπως σας είπα, τα Ηνωµένα Εµιράτα
και το Κουβέιτ. Είχαµε διευρυµένες συζητήσεις µε τους πρέσβεις
των κρατών-µελών του Αραβικού Συνδέσµου. Έχω συναντήσει
δύο φορές τον Γενικό Γραµµατέα του Αραβικού Συνδέσµου, τον
Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού Ισλαµικής Συνεργασίας και
τον οµόλογό µου του Κατάρ. Επεκτείνουµε τα τριµερή σχήµατα
συνεργασίας Ελλάδος και Κύπρου µε χώρες της Μέσης Ανατολής.
Θα συνεργαστούµε στενά µε τις φιλικές προς εµάς χώρες της
περιοχής. Οι ισχυροί δεσµοί και η στενή συνεργασία µε την Αίγυπτο αναδεικνύονται καθηµερινά στο διµερές και το πολυµερές
επίπεδο. Ήδη έχω συναντηθεί άνω των τεσσάρων φορών µε τον
κ. Σούκρι. Διεκδικούµε παρέµβαση στα τεκταινόµενα στη Συρία
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και τη Λιβύη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε να είµαστε παρατηρητές όταν κυοφορούνται απειλές για τα συµφέροντά µας
και τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Παράλληλα, οι σχέσεις µε το
Ισραήλ εµβαθύνονται τόσο σε διµερές όσο και σε τριµερές επίπεδο. Έχω επισκεφθεί το Ισραήλ, έχω δει τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον κ. Γκαντς, τον οµόλογό µου Υπουργό, ο οποίος
έχει έρθει και στην Αθήνα, αλλά η εξωτερική µας πολιτική έχει
και µία επιπλέον διάσταση. Μια διάσταση που αφορά το περιβάλλον και την αντιµετώπιση του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής.
(Στο σηµείο αυτό, την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Το 2020 θα συγκληθεί στην Αθήνα συνάντηση σε επίπεδο Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, µε στόχο την υιοθέτηση διακήρυξης που θα περιλαµβάνει την ελληνική πρόταση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς από τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.
Ως προς την οικονοµική διπλωµατία, το Υπουργείο Εξωτερικών
ήδη πλέον, εκτός από φορέας άσκησης της εξωτερικής πολιτικής, είναι και φορέας της οικονοµικής διπλωµατίας, µε σκοπό
την ενίσχυση της εξωστρέφειας, των εξαγωγών και των επενδύσεων.
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού αναδιοργανώνουµε
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, το σχέδιο νόµου θα
κατατεθεί αµέσως µετά τις γιορτές, θα αναδιατάξουµε πλήρως
τις αντιπροσωπείες της χώρας στο εξωτερικό, ώστε να υπηρετούν το σύνολο της πολιτικής µας. Έχουµε ενισχύσει τον ρόλο
του Enterprise Greece, έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων
ο νέος κανονισµός λειτουργίας του, θα ενισχύσουµε το νοµικό
πλαίσιο του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων µε
νέο νοµοθέτηµα, ώστε να µπορέσει να εξυπηρετήσει τις ελληνικές εξαγωγές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά, κινούµαστε
µε βάση συγκεκριµένες αρχές. Η Νέα Δηµοκρατία, η πλειοψηφία
της στη Βουλή, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι αποφασισµένη.
Έχει γυρίσει την πλάτη στην πατριδοκαπηλία, έχει γυρίσει την
πλάτη στον αυτοπεριορισµό στα στερεότυπα του λαϊκισµού, έχει
γυρίσει την πλάτη στον βαλκανικό επαρχιωτισµό, στη µιζέρια του
διαρκώς αδικούµενου, στην µεµψιµοιρία του ανίσχυρου, στην
ψευδαίσθηση του ανάδελφου έθνους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε πολιτισµικά ανάδελφοι. Η συντριπτική πλειοψηφία της ανθρωπότητας µετέχει
του πολιτισµού, που οι πρόγονοί µας θεµελίωσαν. Άρα, δυνάµει
αδελφοί µας και συνοµιλητές µας είναι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φυλής ή χρώµατος.
Η εξωτερική µας πολιτική υπηρετεί αυτή την ανοικτή αντίληψη
για τον κόσµο. Τείνει χείρα φιλίας, τείνει χείρα συνεργασίας προς
όλους. Πιστεύουµε σε µια Ελλάδα ευρωπαϊκή, σύγχρονη, εξωστρεφή, νεωτερική, ανοιχτή στην καινοτοµία, φιλική προς τους
γείτονές της, υπόδειγµα για την περιοχή της. Μια Ελλάδα φιλόδοξη, µια Ελλάδα υπερήφανη, µια Ελλάδα µε αυτοπεποίθηση,
µια Ελλάδα ανεξάρτητη, µια Ελλάδα ισχυρή µε γέφυρες προς
όλους, µια Ελλάδα µε δυνατότητα να αντιµετωπίσει µε ψυχραιµία
και αποτελεσµατικότητα κάθε επιβουλή.
Επ’ ονόµατι αυτής της Ελλάδας διαµορφώνουµε µια εξωτερική
πολιτική που λαµβάνει υπ’ όψιν της τη νέα παγκόσµια πραγµατικότητα του 21ου αιώνα, µε αίσθηµα πατριωτικής ευθύνης, αλλά
και µε αίσθηµα εθνικής και κοινωνικής συναίνεσης και οµοψυχίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Σαντορινιός από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί ο κ. Χαρακόπουλος από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω
απόλυτα και µόνο για τον προϋπολογισµό, αλλά διαδεχόµενος
τον κ. Δένδια στο Βήµα, δεν µπορώ να µην κάνω δύο σχόλια.
Προφανώς –και συµφωνούµε- πρέπει να καταδικαστούν πλήρως οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Ωστόσο, τον Ιούνιο
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του 2019, η δική µας Κυβέρνηση είχε πετύχει ένα πλαίσιο κυρώσεων για τις παράνοµες ενέργειες στην ΑΟΖ. Τίποτα δεν ενεργοποιήθηκε από αυτά. Τι έχετε κάνει για όλα αυτά;
Δεύτερο ζητούµενο. Σήµερα έχουµε µία δεύτερη προκλητική
ενέργεια της Τουρκίας. Αυτήν την άκυρη συµφωνία Τουρκίας Τρίπολης. Ζητήσατε επέκταση των κυρώσεων και για την περιοχή
αυτή που προβλέπεται στη συµφωνία αυτή; Γιατί δεν µπορεί να
µιλάµε µόνο για τις κυρώσεις µόνο για την περιοχή της Κύπρου.
Πρέπει να µιλήσουµε και γι’ αυτήν την περιοχή.
Ένα δεύτερο σχόλιο. Μας είπατε ότι γυρίσατε την πλάτη στην
πατριδοκαπηλία. Δηλαδή, γυρίσατε την πλάτη στον προεκλογικό
σας εαυτό, γιατί µε την πατριδοκαπηλία πήρατε τις εκλογές.
Αυτό ακριβώς κάνατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα πάω, όµως, στον προϋπολογισµό. Όπως ξέρουµε αυτός
είναι ο δεύτερος προϋπολογισµός των µνηµονίων. Γιατί αντίθετα
µε όσα λέγατε πάλι προεκλογικά, η χώρα βγήκε από τα µνηµόνια
την 21η Αυγούστου 2018, παρά το γεγονός ότι µας λέγατε ότι
έχουµε φέρει τέταρτο µνηµόνιο. Άλλωστε, και η έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισµό, το πιστοποιεί αυτό. Ωστόσο, είναι
ένας προϋπολογισµός που περιλαµβάνει µνηµονιακές πολιτικές
σε συνθήκες εκτός µνηµονίου.
Γιατί λέω ότι έχει µνηµονιακές πολιτικές; Γιατί η ιδεοληψία σας
-η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία σας- δεν σας επιτρέπει να αντιληφθείτε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στις δαπάνες
για το κοινωνικό κράτος και την ελάφρυνση της φορολογίας.
Αυτός ο προϋπολογισµός δεν είναι ούτε κοινωνικός, ούτε αναπτυξιακός.
Το µεγάλο µέρος της ελάφρυνσης, της επέκτασης του προϋπολογισµού, πηγαίνει στη φορολογία των επιχειρήσεων εις
βάρος του κοινωνικού κράτους. Σε όλες τις επιχειρήσεις; Όχι,
γιατί το 60% των επιχειρήσεων δεν πρόκειται να ωφεληθεί τίποτα
από αυτές τις φοροελαφρύνσεις. Πηγαίνει στις µεγάλες επιχειρήσεις. Διότι το 80% της φοροελάφρυνσης από το φορολογικό
συντελεστή πηγαίνει στο 2,5% των επιχειρήσεων, ενώ ακόµα πιο
συνταρακτικό είναι ότι το 40% του οφέλους πηγαίνει µόλις στο
0,07% των επιχειρήσεων, δηλαδή σε διακόσιες επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν µεγάλα κέρδη. Στις µικρές επιχειρήσεις, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις πόση είναι η ελάφρυνση; Από 1 ευρώ
ως 17 ευρώ το µήνα. Μπράβο! Μεγάλη φοροελάφρυνση πετύχατε. Όσο για τους µισθωτούς; Δύο ευρώ το µήνα. Συγχαρητήρια!
Στο προσχέδιο που καταθέσατε στην Κοµισιόν, η αλήθεια είναι
σαφής. Είναι σαφής η ταξική σας µεροληψία. Αύξηση 72 ευρώ
για το φτωχότερο 10% του πληθυσµού και 353 ευρώ αύξηση για
το πλουσιότερο 10% του πληθυσµού. Ποιος ωφελείται περισσότερο; Οι πλούσιοι. Μπράβο! Συγχαρητήρια!
Τι προβλέπει, λοιπόν, ο προϋπολογισµός που επιβαρύνει τη
µεσαία τάξη; Αύξηση του φόρου των φυσικών προσώπων κατά
323 εκατοµµύρια ευρώ, µείωση του φόρου των νοµικών προσώπων -δηλαδή των επιχειρήσεων- κατά 446 εκατοµµύρια ευρώ,
έσοδα από το πρόστιµο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και το
airbnb 702 εκατοµµύρια ευρώ. Αλήθεια, το πιστεύετε αυτό; Μάλλον θα φορολογήσετε πολύ αυτούς που δεν θα έχουν πετύχει
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και τι άλλο προβλέπει; Αύξηση του
ΕΝΦΙΑ κατά 142 εκατοµµύρια. Που πήγε, αλήθεια, αυτή η µείωση
του ΕΝΦΙΑ; Τα 200 εκατοµµύρια, εκ των οποίων τα 100 εκατοµµύρια, πήγαν στο πλούσιο 3,5% του πληθυσµού. Συγχαρητήρια!
Το µειώσατε και τώρα το αυξάνετε πάλι.
Εµείς, από την άλλη, είχαµε πει ότι έπρεπε ο ΕΝΦΙΑ να µειωθεί
30% µεσοσταθµικά και 50% στις χαµηλές και µεσαίες περιουσίες. Γιατί δεν χρησιµοποιείτε την πρόβλεψη της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου να µειωθεί το πρωτογενές πλεόνασµα στο
2,5%, χρησιµοποιώντας το µαξιλαράκι; Γιατί δεν φέρνετε κατάργηση τέλους επιτηδεύµατος; Γιατί δεν καταργείτε την εισφορά
αλληλεγγύης; Γιατί δεν φέρνετε προκαταβολή φόρου 50%;
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να πάω και στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου εκεί ο προϋπολογισµός είναι
µία γκρίζα ζώνη. Και εξηγούµαι:
Ενώ οι άγονες γραµµές µέχρι σήµερα καλύπτονταν από τον
τακτικό προϋπολογισµό, µεταφέρθηκαν στο ΠΔΕ. Συµφωνήσαµε
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σε αυτό και το ψηφίσαµε. Ο προϋπολογισµός, λοιπόν, πέρυσι για
τις άγονες γραµµές ήταν 88,3 εκατοµµύρια. Στον τακτικό προϋπολογισµό φέτος γράφει 9 εκατοµµύρια, το οποίο είναι λογικό
λόγω των πολυετών συµβάσεων. Δηλώσατε, όµως, ότι θα δώσετε
136 εκατοµµύρια ευρώ για τις άγονες γραµµές, δηλαδή 125 εκατοµµύρια ευρώ από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για
τις άγονες. Επιπλέον, έχει δεσµευτεί ποσό 157 εκατοµµυρίων για
το µεταφορικό ισοδύναµο από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Για τις ανάγκες της λιµενικής πολιτικής εµείς πέρυσι δώσαµε 12 εκατοµµύρια, από το ΠΔΕ και πάλι. Για τα έργα και τις
δράσεις της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 7 εκατοµµύρια. Για το Αρχηγείο ένα εκατοµµύριο.
Συνολικά, λοιπόν, οι απαιτήσεις χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι 313 εκατοµµύρια. Ξέρετε
πόσα εγγράφονται στον προϋπολογισµό; Εκατό εκατοµµύρια.
Λείπουν 213 εκατοµµύρια. Πού είναι αυτά τα εκατοµµύρια; Πώς
θα υλοποιήσετε αυτές τις δράσεις; Μήπως θα κόψετε το µεταφορικό ισοδύναµο; Ήδη δεν ανανεώνεται τη ρύθµιση για τα καύσιµα στα µικρά νησιά. Μήπως θα κόψετε τα έργα στα λιµάνια, θα
κόψετε τις δράσεις για τα νησιά; Πείτε µας, τελικά, τι θα κάνετε,
γιατί ο προϋπολογισµός σας δεν βγαίνει. Για αυτό λέω ότι είναι
γκρίζος και είναι και πολιτική εξαπάτηση.
Για να πάµε στα έσοδα, είχατε καταψηφίσει το Τέλος Πλόων
Πλοίων Αναψυχής και µας καταγγείλατε για αυτό. Εγγράψετε,
όµως, 12 εκατοµµύρια. Επίσης, αυξάνετε το φόρο πλοίων. Τι
είναι αυτή η αύξηση; Δεκαπέντε εκατοµµύρια, τα οποία θα πληρώσουν οι Έλληνες ψαράδες, Συγχαρητήρια, µε αυτό τον τρόπο
βοηθάτε τον πρωτογενή τοµέα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στον προϋπολογισµό προβλέπεται, επίσης, ο νέος κωδικός
διαχείρισης προσφυγικών ροών ύψους 2,6 εκατοµµυρίων. Αυτός
ο κωδικός δεν υπήρχε. Τι θα τα κάνετε αυτά τα χρήµατα και µε
ποια διαδικασία; Γιατί νοµίζω ότι θα πάνε σε κάποιους κολλητούς
να µεταφέρουν πρόσφυγες, ενώ υπάρχουν τακτικές γραµµές.
Επίσης -µια και δεν έχει συζητηθεί αυτό- πηγαίνετε για ξεπούληµα των λιµανιών. Εµείς καταφέραµε να κάνουµε υποπαραχωρήσεις, όπως το 86% όλης της Ευρώπης. Εσείς πάτε να ξεπουλήσετε τα λιµάνια. Μην το κάνετε αυτό.
Κλείνοντας, όπως σας είπα και πριν, ο προϋπολογισµός σας
δεν είναι ούτε αναπτυξιακός ούτε ο κοινωνικός Το µόνο που καταφέρνει είναι να εντείνει τις ταξικές ανισότητες. Δίνετε λίγα
στους πολλούς και πολλά στους λίγους. Εµείς δεν το κάναµε
ποτέ αυτό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Δένδια,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Κύριοι συνάδελφοι, µε συγχωρείτε που παίρνω τον λόγο. Απλώς
θα ήθελα να σας πω µία άποψη και την υιοθετείτε αν θέλετε ή
την απορρίπτετε.
Εάν επί των συνολικών τοποθετήσεων του διαλόγου για τα
εξωτερικά τον τελευταίο καιρό πρέπει να δω µία διαφοροποίηση
από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έγκειται στο
ότι εγκαλεί -ίσως η λέξη είναι πιο βαριά, γιατί το ύφος είναι πράγµατι κόσµιο- την Κυβέρνηση γιατί δεν ζητά αµέσως την επέκταση
του καθεστώτος κυρώσεων εξαιτίας της υπογραφής των µνηµονίων.
Παρεµπιπτόντως, θέλω να σας πω ότι έχουµε πια στα χέρια
µας και το δεύτερο µνηµόνιο. Είχαµε το πρώτο, έχουµε και το
δεύτερο µνηµόνιο που υπέγραψε η Τουρκία µε την κυβέρνηση
της Τρίπολης.
Θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι
αυτό είναι προφανώς θέµα τακτικής, δεν είναι θέµα αρχής. Η ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί εναντίον της επιβολής
κυρώσεων στην Τουρκία. Άλλωστε, η ελληνική Κυβέρνηση συνεργάστηκε για την επιβολή του καθεστώτος κυρώσεων για τις
παραβιάσεις. Είναι, λοιπόν, θέµα τακτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, η τακτική, δηλαδή η χρονική
διάταξη των αντιδράσεων, δεν είναι κάτι το οποίο µπορεί να συζητηθεί σε επίπεδο µιας ανοιχτής συζήτησης.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, ειλικρινά -γιατί το άκουσα ότι το
είπε εδώ και ο τέως Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας- για το εξής:
Σέβοµαι κάθε άποψη. Ουδείς έχει την απόλυτη γνώση και πάντως
όχι εµείς και η συµβουλή είναι πάντοτε δεκτή. Θα ήθελα, όµως,
θερµά να παρακαλέσω τη διάταξη τακτικής, εξαιτίας της κρισιµότητας των στιγµών, να µην την κάνουµε στο επίπεδο του δηµόσιου διαλόγου. Υπάρχουν οδοί επικοινωνίας. Μπορούµε να
συζητάµε µεταξύ µας µε απόλυτη στεγανότητα. Και ξαναλέω, ουδείς έχει το προνόµιο της απόλυτης γνώσης. Έχουµε την αντίληψη ότι σωστά διατάσσουµε τις αντιδράσεις µας. Θα σας
παρακαλέσω, µη µας πιέζετε να απαντήσουµε δηµοσίως σε αυτό, γιατί νοµίζω ότι δεν είναι προς το εθνικό συµφέρον.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Δένδια.
Εγώ ουδέτερα θα πω, σαν Προεδρείο, ότι η τακτική δεν είναι
για να εξαγγέλλεται, είναι για να γίνεται. Και υπάρχουν, βεβαίως,
δρόµοι. Άλλωστε και η αντίδραση κάθε φορά της Αντιπολίτευσης, ακόµα και ως αντίθεση, µπορεί να είναι πολύ ωφέλιµη. Και
µπορεί να είναι, θα έλεγα, και συνεννοηµένη. Μπορεί! Όχι ότι
έχουµε τέτοια περίπτωση τώρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός της
Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σηµατοδοτεί την αλλαγή
σελίδας στην οικονοµία, που ξεκίνησε ήδη µε την άνοδο της
Νέας Δηµοκρατίας στην Κυβέρνηση. Η κυβερνητική σταθερότητα, που η αυτοδύναµη Κυβέρνηση Μητσοτάκη εγγυάται, έχει
άµεση αντανάκλαση στην οικονοµία, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουµε, είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ψυχολογία.
Ήδη το κλίµα στην οικονοµία έχει αλλάξει. Το κόστος δανεισµού της χώρας ποτέ άλλοτε δεν ήταν σε τόσο χαµηλό -σχεδόν
µηδενικό- ποσοστό. Οι αγορές δίνουν ψήφο εµπιστοσύνης στις
µεταρρυθµίσεις, όχι µόνο στον οικονοµικό τοµέα µε την άρση
των εµποδίων σε εµβληµατικές επενδύσεις, αλλά και στους τοµείς της ασφάλειας και της παιδείας.
Τα αυτονόητα σε όλο το δυτικό κόσµο µέρα µε την ηµέρα επικρατούν και στην Ελλάδα. Παύουν πια να είναι ζητούµενα.
Μετά από µία δεκαετία κρίσης, που µακάρι να ήταν µόνο οικονοµική, γιατί είναι βαθύτερη κρίση αξιών και προτύπων, ίσως
ήρθε η ώρα να ξαναδούµε ποιοι είµαστε και ποια φιλοδοξούµε
να είναι η επόµενη µέρα για την πατρίδα µας. Σε λιγότερο από
δύο χρόνια θα γιορτάσουµε τα διακόσια χρόνια από τον αγώνα
της ανεξαρτησίας. Είναι µια ευκαιρία να σταθούµε στο ύψος των
περιστάσεων, µακριά από το σαράκι του διχασµού, που λίγο
έλειψε να τινάξει άλλωστε στον αέρα και την Επανάσταση του
1821, και να δούµε κατάµατα δύο αλήθειες. Κι αφού συµφωνήσουµε, να τολµήσουµε να λάβουµε δραστικά µέτρα.
Αλήθεια πρώτη. Η Ελλάδα γερνάει και συρρικνώνεται. Είναι
από τις χώρες µε τον πιο γηρασµένο πληθυσµό. Τα στοιχεία είναι
σοκαριστικά και από καιρό έπρεπε να σηµάνουν εθνικό συναγερµό. Εκτός από τη µείωση των γεννήσεων, έχουµε και τη φυγή
µισού εκατοµµυρίου νέων στην περίοδο της κρίσης, που αν δεν
επιστρέψουν τα επόµενα χρόνια, το πρόβληµα θα γίνει ακόµη πιο
έντονο και φοβούµαι µη αναστρέψιµο. Είναι θετικό ότι έστω και
την ύστατη στιγµή συνειδητοποιούµε πλέον ότι το δηµογραφικό
είναι ωρολογιακή βόµβα στα θεµέλια της χώρας. Στον προϋπολογισµό υπάρχουν µέτρα στήριξης της µητρότητας και της δηµιουργίας οικογένειας, όπως είναι το επίδοµα των 2.000 ευρώ
για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από το νέο έτος. Εύστοχα, επίσης, καταργήθηκαν ακατανόητα µέτρα, όπως η επιβολή φόρου
πολυτελείας στα αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού για τις πολύτεκνες οικογένειες, ενώ θεσπίστηκε και η µείωση του ΦΠΑ για τα
βρεφικά είδη. Αναµφίβολα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Χρειάζονται, όµως, και άλλα πιο γενναία, όπως και επιµονή, γιατί
όλοι συµφωνούν ότι τα µέτρα αυτά απαιτούν χρόνο για να αποδώσουν.
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Βασική, όµως, προϋπόθεση για να παντρευτεί ένα ζευγάρι, να
κάνει οικογένεια, είναι να ξέρει ότι θα έχει δουλειά, καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας όπως είπε νωρίτερα και ο Υπουργός
Εξωτερικών, σε µία χώρα µε σταθερότητα και µέλλον. Αυτόν τον
στόχο νοµίζω ότι υπηρετεί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Αλήθεια δεύτερη. Η χώρα επιβάλλεται να προχωρήσει άµεσα
σε ενίσχυση των Ενόπλων της Δυνάµεων. Στη γειτονιά που ζούµε
είναι αφελές να νοµίζει κανείς ότι χωρίς ισχυρές Ένοπλες Δυνάµεις, ικανές να εγγυηθούν την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα, µπορούµε να διασφαλίσουµε την ειρήνη. Και
αν υπήρχαν κάποιοι αφελείς Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που στο παρελθόν προέτρεπαν να ρισκάρουµε τη µείωση των εξοπλιστικών
δαπανών, θέλω να πιστεύω ότι µετά το κρεσέντο των τουρκικών
προκλήσεων συνειδητοποιούν ότι πλέον είναι ζήτηµα εθνικής
ύπαρξης η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας.
Αναµφίβολα η Ελλάδα σε όλους τους τόνους και προς κάθε
κατεύθυνση επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο που είναι µε το µέρος
της. Με πρώτο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
και τον παριστάµενο αρµόδιο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια
έχει ενηµερώσει συµµάχους και φίλους, δηµιουργώντας ένα
δίχτυ ασφαλείας. Οφείλουµε, όµως, ταυτόχρονα να δούµε άµεσα
ένα ολοκληρωµένο εξοπλιστικό πρόγραµµα σε βάθος χρόνου.
Μπορεί µετά από δέκα χρόνια κρίσης όλοι να ζητούν βούτυρο.
Φοβούµαι, όµως, ότι χωρίς κανόνια, δεν θα υπάρχει και βούτυρο.
Ξέρω ότι στο µυαλό κάποιων έρχονται οι µίζες του παρελθόντος. Άλλωστε δύο πρώην Υπουργοί Άµυνας του κ. Σηµίτη βρίσκονται στη φυλακή. Συµφωνώ, όµως, µε τη δήλωση του νυν
Υπουργού Εθνικής Άµυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου ότι καλύτερα να µην κοιµάται, γιατί µπορεί να κατηγορηθεί για µίζα, παρά
γιατί άφησε απροστάτευτη τη χώρα. Όσο η Ευρώπη, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δεν διαθέτει στρατιωτικό βραχίονα και είναι
αναγκασµένη να στηρίζεται στο ΝΑΤΟ και στις αµφιθυµίες του
Προέδρου των ΗΠΑ, δεν µπορούµε να βασιζόµαστε παρά µόνο
στις δικές µας δυνάµεις. Θα ήθελα, λοιπόν, στον επόµενο προϋπολογισµό, κύριοι Υπουργοί, να δω αύξηση των αµυντικών δαπανών.
Και κάτι ακόµη. Δεν µπορεί να είναι θέµα ταµπού η αύξηση της
στρατιωτικής θητείας, λόγω του πολιτικού κόστους. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουµε σοβαρά τη στράτευση στα δεκαοκτώ, αµέσως µετά το λύκειο, όπως συµβαίνει στην Κύπρο και
στο Ισραήλ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή εθνικό είναι το αληθές,
θα κλείσω µε µία αναφορά σε ένα έργο, που ενώ είναι πρωτίστως
περιβαλλοντικό, έχει κατασυκοφαντηθεί και διαποµπευθεί ως φαραωνικό, ενώ κάποιοι έχουν αυτοεγκλωβιστεί σε ξεπερασµένες
απόψεις. Μιλώ για τον Αχελώο και τα δύο υδροηλεκτρικά φράγµατα που θα παράγουν πράσινη, φιλική προς το περιβάλλον
ενέργεια. Στο υπό διαβούλευση εθνικό σχέδιο για την ενέργεια
και το κλίµα δεν γίνεται καµµία αναφορά στο Φράγµα της Συκιάς,
ένα έργο που είναι ηµιτελές και για το οποίο δαπανήθηκαν εκατοµµύρια ευρώ. Θέλω να πιστεύω, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι
µετά τις επισηµάνσεις και τις παρατηρήσεις µας, θα συµπεριληφθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άλλωστε αν κάτι έχει δικαίως κατακτήσει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη -θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε- και της αναγνωρίζεται από τους πολίτες, είναι η συνέπεια προεκλογικών υποσχέσεων και µετεκλογικών πράξεων. Η συνεπής τήρηση των υπεσχηµένων έχει πρωτίστως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα συµβάλει στην αποκατάσταση της σχέσης εµπιστοσύνης πολιτικής
και πολιτών, που τόσο τραυµατίστηκε τα προηγούµενα χρόνια.
Υπό αυτήν την έννοια και ο προϋπολογισµός που συζητούµε είναι
ένα µεγάλο βήµα συνέπειας στις προεκλογικές υποσχέσεις που
επιβράβευσαν οι πολίτες και γι’ αυτό σας καλώ να τον υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Δελής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει τον
λόγο.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Λέµε να σταθούµε λίγο και στους «φτωχούς συγγενείς» αυτού του προϋπολογισµού, όπως η παιδεία ας
πούµε. Θα µου πείτε χρόνια τώρα και αυτή όπως και η υγεία
«φτωχοί συγγενείς» είναι µε όλες τις κυβερνήσεις. Ίσως για αυτό
και ο φετινός προϋπολογισµός για την παιδεία της Νέας Δηµοκρατίας µοιάζει σχεδόν µε αντιγραφή του περσινού του ΣΥΡΙΖΑ.
Υποχρηµατοδότηση, δηλαδή, κι Άγιος ο Θεός. Δεν περιµέναµε
βέβαια και τίποτα το διαφορετικό. Οι µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν το ευαγγέλιο και της Νέας Δηµοκρατίας. Και ιδού τα αποτελέσµατα.
Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά µειώνεται κατά 50 εκατοµµύρια ευρώ το τµήµα εκείνο του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, που αφορά στις υποδοµές της εκπαίδευσης. Τι σηµαίνει
αυτό; Ότι εκτός από τις τραγικές ελλείψεις και τα προβλήµατα
των εκπαιδευτικών κτηρίων, που θα συνεχίσουν, δεν υπάρχει κανένα µα κανένα πρόγραµµα ανέγερσης νηπιαγωγείων, τόσο αναγκαίων για την υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής που ο ΣΥΡΙΖΑ νοµοθέτησε µεν, χωρίς, όµως, και
εκείνος ποτέ να µεριµνήσει έµπρακτα για υποδοµές και για προσωπικό. Κι είναι γνωστές, πασίγνωστες οι τροµερές ελλείψεις σε
νηπιαγωγεία, ειδικά στις µεγάλες πόλεις.
Συνεχίζεται, επίσης, ο εµπαιγµός των συµβασιούχων εκπαιδευτικών -σαράντα χιλιάδες θα φτάσουν φέτος- µε τη µονιµοποίησή
τους και τους διορισµούς που όλο εξαγγέλλονται και ποτέ δεν
γίνονται. Δεν έχουµε εδώ µόνο τη διαιώνιση της αδιοριστίας,
αλλά και την επέκταση και τη µονιµοποίηση της ελαστικής εργασίας µε ηµεροµηνία απόλυσης. Όσο για τους τεσσερισήµισι χιλιάδες µόνιµους διορισµούς στην ειδική αγωγή, όταν και εφόσον
γίνουν, δεν θα είναι απλώς µία σταγόνα στην έρηµο των ελλείψεων, αλλά και κάτι ακόµα. Θα είναι η κατοχύρωση ενός επαίσχυντου θεσµικού πλαισίου του ν.4589 του ΣΥΡΙΖΑ, νόµος ο
οποίος στην ουσία αχρηστεύει το πτυχίο ως µόνο προσόν διορισµού και εγκαινιάζει ένα τεράστιο εµπόριο αγοράς προσόντων,
πέραν του πτυχίου.
Η συνεχιζόµενη κρατική υποχρηµατοδότηση είναι που οδηγεί
σε ασφυξία και τα σχολεία όλης της χώρας, για να µην µιλήσουµε και για τα σοβαρά προβλήµατα σχολικής στέγης και για
την απαραίτητη αντισεισµική θωράκιση των σχολείων, υποτυπώδης ή και ανύπαρκτη για τα µισά σχολεία, µιας και χτίστηκαν
χωρίς κανονισµό αντισεισµικό.
Ο καλοκαιρινός σεισµός της Αθήνας και τα σοβαρά προβλήµατα που δηµιούργησε στα ευτυχώς τότε κλειστά σχολεία ήταν
το καµπανάκι µόνο που και η σηµερινή Κυβέρνηση κάνει ότι δεν
το ακούει. Τα ίδια και στα πανεπιστήµια. Και εδώ η υποχρηµατοδότηση τα σπρώχνει στην επιχειρηµατική λειτουργία ως ανώνυµες εταιρείες στην επιβολή διδάκτρων σε όλα σχεδόν τα
µεταπτυχιακά και δειλά δειλά και στα προπτυχιακά, στη λεγόµενη
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους σε συνεργασία και
όφελος των ιδιωτών και των επιχειρήσεων που τα περιτριγυρίζουν παραγγέλνοντας σ’ αυτά και τις σχετικές, βεβαίως, έρευνες
για τις business τους και βέβαια στην απαξίωση της φοιτητικής
µέριµνας δεν φτάνει να καλύψει ούτε το 10% των αναγκών των
φοιτητών. Αλήθεια ποιος αναπληρώνει αυτή την κρατική υποχρηµατοδότηση; Ποιος πληρώνει όλες αυτές τις ελλείψεις; Μα φυσικά οι λαϊκές οικογένειες, όταν και όσοι έχουν, πότε για τους
παιδικούς σταθµούς, πότε για να µην κρυώνουν τα παιδιά τους
στο σχολείο, πότε για να συντηρηθεί το σχολείο. Μια ζωή ξεπαραδιάζονται, στην αρχή και όταν είναι µικρά τα παιδιά για ένα
σορό καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που όφειλε
να παρέχει το δηµόσιο σχολείο και µετά για ενοίκια και για τόσα
και τόσα έξοδα, για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, µια και η φοιτητική µέριµνα ουσιαστικά δεν υπάρχει.
Εδώ όµως, κύριοι Υπουργοί και κύριοι Βουλευτές, λέµε να σταµατήσουµε να µιλάµε µόνο για τις ελλείψεις, τις υλικοτεχνικές
ελλείψεις. Λέµε να αλλάξουµε τη συζήτηση επιτέλους και για το
ίδιο το περιεχόµενο του σχολείου και της εκπαίδευσης. Είναι
άραγε τυχαία αυτή η συνεχής υποβάθµιση των υλικοτεχνικών
όρων µε τους οποίους λειτουργεί η εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήµιο; Μόνη αιτία της είναι άραγε οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί; Όχι, είναι και κάτι ακόµα. Αυτή η υλικοτεχνική υποβάθµιση της εκπαίδευσης είναι νύχι-κρέας µε την
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υποβάθµιση του περιεχοµένου της. Όταν αντιµετωπίζεις την
προσχολική αγωγή όχι ως πρωταρχικό δικαίωµα όλων των παιδιών στην πιο κρίσιµη φάση µάλιστα της ζωής τους αλλά ως µια
απλή εναρµόνιση της επαγγελµατικής ζωής µιας γυναίκας µε τις
οικογενειακές της υποχρεώσεις -αυτή είναι η φρασεολογία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίποτα άλλο πέρα απ’ αυτό- µετρώντας
το κόστος της µη εναρµόνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί
αυτά τα µετράνε, σε 370 δισεκατοµµύρια ευρώ διαφυγόντα
κέρδη, τότε εξηγείται βεβαίως γιατί και οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση αδιαφορούν πλήρως για τους όρους υλοποίησης της προσχολικής αγωγής και δέχονται µικρά παιδιά να
στοιβάζονται όπως όπως σε αποθήκες, σε κοντέινερ, σε ακατάλληλες αίθουσες χωρίς κανένα ενιαίο πρόγραµµα και µε προσωπικό αναλώσιµο. Η πολιτική τους φτάνει µέχρι την παιδοφύλαξη
και τίποτε άλλο.
Η ιστορία του 20ου αιώνα τώρα, άµα πάµε στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, εξαφανίζεται τελείως από την
ύλη της Ιστορίας της Γ’ γυµνασίου. Γιατί να γνωρίζουν οι µαθητές
για τις οικονοµικές κρίσεις του 20ου αιώνα, για τους δυο Παγκόσµιους Πολέµους, για το φασισµό και αυτούς που τον χρηµατοδότησαν; Γιατί να µάθει ο έφηβος για τους αγώνες των λαών, για
το πρώτο εργατικό κράτος στον κόσµο, τη Σοβιετική Ένωση, που
έδωσε εκατοµµύρια νεκρούς στη µάχη ενάντια στο φασισµό;
Γιατί να µάθουν για τις µεγάλες επαναστάσεις που άνοιξαν το
δρόµο για τις κοινωνικές κατακτήσεις σε όλον τον κόσµο; Γιατί
να διαβάζει η νεολαία για γεγονότα που δείχνουν ότι ο κόσµος
αλλάζει, µπορεί να αλλάξει από την οργανωµένη πάλη των εργαζοµένων; Τέτοια µαθήµατα ως γνωστόν κάνουν κακό στην νέα
γενιά που πρέπει να µάθει να δουλεύει αγόγγυστα και χωρίς δικαιώµατα. Γιατί να γνωρίζουν για το Άουσβιτς σήµερα οι µαθητές
µας, για το Δίστοµο και τα Καλάβρυτα, για το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ,
για τους διακόσιους εκτελεσµένους κοµµουνιστές της Καισαριανής; Άλλωστε, στα σαλόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνάζουν
ηγέτες κρατών, που τη µια τιµούν τους συνεργάτες των ναζί και
από την άλλη έχουν κηρύξει παράνοµα τα κοµµουνιστικά κόµµατα. Μήπως πρέπει να µάθουν για τη Χιροσίµα, για τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις σε όλον τον πλανήτη; Όχι βέβαια, γιατί θα
προσβάλουµε τη µνήµη του Τρούµαν, το άγαλµα το οποίο φυλάνε µε βάρδιες η Νέα Δηµοκρατία µε το ΣΥΡΙΖΑ και γιατί θα κακοκαρδίσουµε το ΝΑΤΟ που σήµερα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
πυροδοτούν νέους πολέµους και προσφυγιά.
Κάτι όµως κινείται. Χιλιάδες µαθητές κινητοποιούνται, σπουδαστές των δηµοσίων ΙΕΚ οργανώνονται και διεκδικούν όσα δικαιούνται και σέρνονται και στην Αστυνοµία από πάνω, όπως
προχθές στην Θεσσαλονίκη τα φοιτητικά αµφιθέατρα ξαναζωντανεύουν. Όλοι αυτοί µαζί µε την εργατική τάξη και τα λαϊκά
στρώµατα την ερχόµενη Τετάρτη είναι που θα πουν το µεγάλο
«όχι» στον προϋπολογισµό βάζοντας ένα ακόµη λιθαράκι στο µεγάλο δρόµο της ανατροπής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Διονύσης Ακτύπης, από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί ο κ. Γκιόλας από το ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ να κρατάµε τον χρόνο. Εγώ βλέπετε ότι έχω µια
ανοχή αλλά ως ένα σηµείο.
Ορίστε κύριε Ακτύπη, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα χρόνο πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτήν εδώ την Αίθουσα ξεκινώντας την οµιλία του
για τον προϋπολογισµό του 2019 είχε πει ότι ο προϋπολογισµός
του 2019 είναι το τελευταίος προϋπολογισµός που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και είχε δίκιο. Ο περσινός ήταν ο τελευταίος
από µια σειρά προϋπολογισµών που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφερνε ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου, µια σειρά προϋπολογισµών, που, αν τους ψηλαφήσει κανείς αντιλαµβάνεται τη βαθιά
µνηµονιακή σκοπιά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης
που για τεσσεράµισι χρόνια παίδευσε τη χώρα µας σε έναν
αέναο κύκλο λιτότητας επιφέροντας ανεπανόρθωτες ζηµιές στην
οικονοµία µας, µιας κυβέρνησης που έταξε απαλλαγή από τα
µνηµόνια και τελικά δέσµευσε τη χώρα σε λογικές υπερπλεονασµάτων µέχρι το 2060 και δέσµευσε τη δηµόσια περιουσία για
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πάνω από εκατό χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός µας όµως δεν ξεχνά. Η
υπερβολική και χωρίς κανένα έλεος φορολόγηση, που είχε ως
αποτέλεσµα τη διάλυση της µεσαίας τάξης, την ισοπέδωση της
αισιοδοξίας των πολιτών αλλά και τη µετανάστευση των παιδιών
µας θα είναι αιώνια ταυτισµένη στο µυαλό των Ελλήνων µε αυτά
τα τεσσεράµισι χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία. Σήµερα
όµως για πρώτη φορά µετά από χρόνια η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας φέρνει ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου έναν
προϋπολογισµό που χαρακτηρίζεται κυρίως από την αισιοδοξία
για µια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνηµα για τη χώρα µας, χωρίς
ωστόσο να αγνοεί τις κόκκινες γραµµές της ρεαλιστικής πραγµατικότητας. Έχουµε µπροστά µας έναν προϋπολογισµό που ενσωµατώνει όλες τις δεσµεύσεις και τους στόχους όπως αυτά
είχαν εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση
της Θεσσαλονίκης, έναν προϋπολογισµό που ανταποκρίνεται µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προσδοκίες των πολιτών, που
την 7η Ιουλίου επέλεξαν µε την ψήφο τους τη Νέα Δηµοκρατία
και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως οδηγό στον δρόµο για ένα καλύτερο αύριο.
Πράγµατι, οι βασικές προβλέψεις του προϋπολογισµού του
2020 δεν είναι άλλες από την µείωση του χρέους από το 167%
του ΑΕΠ, την αύξηση των εσόδων στα 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ,
τη δροµολόγηση της ταχύτερης δυνατής αποµάκρυνσης από τη
λογική των υπερπλεονασµάτων αλλά και την αύξηση του ρυθµού
ανάπτυξης σε ποσοστό που θα πλησιάζει το 2,8%. Επιπλέον, από
τον προϋπολογισµό δεν λείπουν προβλέψεις για πραγµατικές δαπάνες σε χρήσιµους τοµείς όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική ασφάλιση αλλά και η άµυνα.
Ο προϋπολογισµός του 2020 έχει δοµηθεί στην βάση της πρόβλεψης για σηµαντική αύξηση των επενδύσεων αλλά και της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. Τούτου λεχθέντος η Κυβέρνηση πιστεύει ότι η ανάπτυξη καθώς και η περαιτέρω αποκλιµάκωση της ανεργίας είναι από δω και πέρα µονόδροµος για την
ελληνική οικονοµία. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση πιστεύει ότι µε τη
συνέχιση, την περαιτέρω εµβάθυνση αλλά και την ολοκλήρωση
των διαρθρωτικών αλλαγών και των µέτρων απελευθέρωσης των
παραγωγικών δυνάµεων της χώρας η ελληνική οικονοµία θα µπει
σε ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης, γεγονός που έχει αρχίσει
ήδη να φαίνεται. Θετικές είναι και οι δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωµατούχων ότι τα ιδιαίτερα χαµηλά επιτόκια στην Ελλάδα θα ληφθούν υπ’ όψιν κατά την εξέταση του αιτήµατος για µείωση των
πρωτογενών πλεονασµάτων. Ταυτόχρονα, και µια εκ των επικριτών µας τα τελευταία χρόνια, η νέα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, κ. Λαγκάρντ, για πρώτη φορά δηλώνει εντυπωσιασµένη από την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα
τόσο από την άποψη της δηµοσιονοµικής αναδιάρθρωσης όσο
και στο µέτωπο της ανάπτυξης.
Ένα ζήτηµα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι οι φοροελαφρύνσεις, τα κοινωνικά µέτρα ύψους 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ
που επίσης έχουν ενσωµατωθεί στον προϋπολογισµό του 2020,
µέτρα που αφορούν µεταξύ άλλων στην αναµόρφωση της φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων µε εισαγωγικό συντελεστή 9%, στην µείωση φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων
από το 28% στο 24%, στην αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές
για τρία έτη αλλά και στην αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για τρία έτη που όχι µόνο δίνουν ανάσα στην οικονοµία
αλλά κερδίζουν έδαφος στη µάχη για την αναβάθµιση της εµπιστοσύνης των αγορών.
Πέραν, όµως, των παραπάνω, σε αντίθεση µε τον προϋπολογισµό του 2019, ο φετινός προϋπολογισµός προβλέπει και την
ενίσχυση των τοµέων της υγείας, της παιδείας και της ασφάλισης. Προβλέπεται, άλλωστε, ειδικό αποθεµατικό για την κάλυψη
και ενίσχυση των δαπανών των παραπάνω τοµέων. Για την παιδεία µας, επίσης, ο προϋπολογισµός είναι αυξηµένος κατά 102
εκατοµµύρια ευρώ.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα γυρίζουµε σελίδα και στέλνουµε ένα σαφές µήνυµα στις αγορές. Η
Ελλάδα στέκεται στα πόδια της. Από δω και πέρα παίρνουµε το
τιµόνι της χώρας µας και µε ένα µεταρρυθµιστικό πλαίσιο που
εµείς δηµιουργήσαµε προχωράµε µπροστά, επιδιώκοντας µία
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θέση σηµασίας και επιρροής στη διεθνή κοινότητα.
Αφήνουµε πίσω το χθες, τις αµέτρητες ιδεοληψίες, τα ψέµατα
και τον άκρατο λαϊκισµό. Αφήνουµε πίσω τις λογικές του κρατικοδίαιτου οικονοµικού µοντέλου, που είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός τεράστιου επενδυτικού κενού. Πορευόµαστε στο
δρόµο της αλήθειας και όχι της αυταπάτης, στο δρόµο της ανάπτυξης και όχι στο δρόµο της στασιµότητας και της οπισθοδρόµησης.
Επιδιώκουµε τη δηµιουργία ευκαιριών και θέσεων εργασίας,
αλλά και τη δηµιουργία του δηµοσιονοµικού χώρου που θα επιτρέψει την ενίσχυση των αδυνάµων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Ο κ. Γκιόλας, από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς,
έχει τον λόγο και ακολουθεί η κ. Δούνια από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός της χώρας µας έχει τα προηγούµενα χρόνια χαρακτηριστεί άλλοτε αναπτυξιακός ή υφεσιακός, µνηµονιακός ή
αντιµνηµονιακός, επεκτατικός ή συντηρητικός. Ο υπό ψήφιση
προϋπολογισµός είναι µόνο ή κυρίως εµµονικά ιδεοληπτικός.
Για τη Νέα Δηµοκρατία οι αριθµοί δεν καταγράφονται για να
αποδώσουν µε ρεαλιστικό τρόπο και ασφαλή πρόβλεψη την πορεία της οικονοµίας προς την οικονοµική ανάπτυξη, έστω όπως
εσείς την οραµατίζεστε. Τα λογιστικά στοιχεία παρατίθενται επεξεργασµένα και φιλτραρισµένα, ώστε να συµφωνήσουν µε τις
όποιες εκτιµήσεις συνάδουν προς το ταυτοτικό και ιδεολογικό
σας υπόβαθρο.
Κατά το αφήγηµά σας, η βελτίωση των οικονοµικών της χώρας
εξαρτάται απόλυτα από την αγορά και τις µόνες ικανές να παράξουν πλούτο δυνάµεις της. Η αόρατη κινητήρια ισχύς της αυτορυθµιζόµενης αγοράς -ιδιαίτερα και κοινωνικά ανατριχιαστικό και
µόνο- θα προκαλέσει επενδύσεις, θα προάξει την επιχειρηµατικότητα και θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και µάλιστα
καλοπληρωµένες.
Πώς βλέπετε να γίνουν όλα αυτά; Ασφαλώς και προεχόντως,
η απάντησή σας τουλάχιστον έτσι καταγράφεται, είναι οι φοροελαφρύνσεις, οι οποίες, όµως, έχουν µονοµερώς κατανεµηθεί
υπέρ των µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων και των ελίτ.
Αντιθέτως, τις δαπάνες για δηµόσιες επενδύσεις, για υποδοµές και στο περιβάλλον, για κοινωνική προστασία και δηµόσια
αγαθά, για ευκαιρίες στο εξειδικευµένο δυναµικό των νέων ανθρώπων, τις κρίνατε ως µη αναγκαίες, περιορίζοντάς τες στο
ελάχιστο. Για σας, φτάνει να αφεθούν να λειτουργήσουν ανεξέλεγκτα οι δυνάµεις της επιχειρηµατικότητας και της κερδοσκοπίας, απαλλασσόµενες µάλιστα από θεσµικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους περιορισµούς -εσείς τους λέτε βραχνάδες- προκειµένου µε κάποιο µαγικό τρόπο να εκτιναχθούν µε επενδύσεις,
που θα φέρουν και νέες θέσεις εργασίας.
Η συνταγή, δυστυχώς, είναι δοκιµασµένη, επιτυχής για το µεγάλο πλούτο και τους κατέχοντες, καταδικαστική, όµως, για το
σύνολο των λαϊκών στρωµάτων και της µεσαίας τάξης. Οι επιλογές σας αυτές, πέραν του αντικοινωνικού χαρακτήρα που έχουν
λόγω της υιοθέτησης του απόλυτου νεοφιλελεύθερου δόγµατος,
είναι βέβαιο ότι θα δοκιµαστούν από εξωγενείς παράγοντες,
θέση που σαφώς αποτυπώνεται στο κείµενο του προϋπολογισµού, καθώς οι περιστάσεις αυτές είναι πιθανόν να διαψεύσουν
την υψηλή ανάπτυξη που προβλέπετε σύµφωνα µε το τρέχον µακροοικονοµικό σενάριό σας.
Ως τέτοιες δυσµενείς εξελίξεις αναφέρονται, όπως είναι καταγεγραµµένες άλλωστε στον προϋπολογισµός σας: Ο προβληµατικός ρυθµός ανάπτυξης στο επίπεδο της Ευρωζώνης, µε την
ιδιαίτερη επισήµανση της συνεχούς πτώσης του ετήσιου ρυθµού
ανόδου του πραγµατικού ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ από 3% το
2017 στο 1,2% το 2018 και σε 1,1%, πτωτικά συνεχώς, το τρίτο
τρίµηνο του 2010.
Η ύπαρξη περαιτέρω κλιµάκωσης των εµπορικών εντάσεων και
του εµπορικού προστατευτισµού.
Νέες παγκόσµιες γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα εµφανείς
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στον ευαίσθητο γειτονικό µας χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά σχετιζόµενες και µε την επιθετική πολιτική της ανατολικής γείτονος χώρας.
Πιθανός κίνδυνος κάµψης του τουριστικού τοµέα, µετά από
συνεχή άνοδο επταετίας, συνεπεία των ανωτέρω κρίσιµων ενδεχοµένων, αλλά και λόγω της πτώχευσης ενός διεθνούς τουριστικού κολοσσού.
Σε ποια, εποµένως, κριτήρια θεµελιώνετε την πεποίθησή σας
για ρυθµούς ανάπτυξης του 2,8%, ενώ το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και ο ΟΟΣΑ προβλέπουν 2.2%, η δε Κοµισιόν 2,3%; Είναι
το γνωστό ευχολόγιο.
Πώς οδηγείστε στην πρόβλεψη ότι µέσα στη χώρα η ιδιωτική
κατανάλωση θα εκτιναχθεί τριπλασιάζοντας το ποσοστό της από
0,6% φέτος σε 1,8% το 2020, αφού τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή
τα νοικοκυριά, αυτούς από τους οποίους περιµένουµε να καταναλώσουν, θα επιβαρυνθούν µε επιπλέον 323 εκατοµµύρια ευρώ
φόρου εισοδήµατος, 84 εκατοµµύρια φόρους ακίνητης περιουσίας και περί τα 106 εκατοµµύρια λιγότερες επιστροφές φόρων,
δηλαδή ένα συνολικό ποσό 513 εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία εν
δυνάµει ποιος άλλος θα τα στερηθεί, εκτός από την ντόπια
αγορά;
Είναι ανάγκη πλέον να διατρέξω και ορισµένα βασικά στοιχεία
των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού του
2020, αποπειρώµενος να τα συγκρίνω και µε τα αντίστοιχα του
2019.
Η προβλεπόµενη αύξηση των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισµού για το 2020 υπολείπεται σε απόλυτο αριθµό
του προηγούµενου έτους κατά 132 εκατοµµύρια. Έχουµε, δηλαδή, συγκριτική µείωση της τάξης του 40%.
Οι κοινωνικές παροχές κατά το έτος 2019 υπήρξαν αυξηµένες
κατά 1,834 δισεκατοµµύριο ευρώ, που στον µέγιστο βαθµό αποτυπώνει η έκθεση προϋπολογισµού και το πιστώνεται η κυβέρνησή µας, αφού στην αύξηση αυτή συµπεριλήφθηκε το ποσό των
971 εκατοµµυρίων για τη χορήγηση της δέκατης τρίτης σύνταξης, αυτή που τόσο πολύ λοιδορήσατε, και την οποία εµείς είχαµε ψηφίσει ως µόνιµο µέτρο, ενώ εσείς τη διαγράφετε µονοκοντυλιά. Τη βαπτίσατε µάλιστα και «έκτακτο επίδοµα» και µε την
πρόφαση αυτή, πετσοκόψατε και το ΚΕΑ.
Ένα ακόµα διαφωτιστικό των προθέσεών σας στοιχείο είναι η
αποτυπούµενη µείωση του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων στο ύψος των 440 εκατοµµυρίων ευρώ. Όµως, η ελάφρυνση
που προκύπτει, κυρίως, στρέφεται στις µεγάλες επιχειρήσεις,
αφού το υψηλότατο ποσοστό, το 80% αυτής, θα κατευθυνθεί σε
έξι χιλιάδες µόνον επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν το 2,5%
του συνόλου αυτών.
Αναγκαίο, επίσης, είναι να επισηµανθεί το γεγονός ότι οι αυξήσεις αναµένονται και στο από τους δήµους επιβαλλόµενο -ένα
κρυφό κονδύλι- τέλος ακίνητης περιουσίας, προϋπολογιζόµενο
αυξηµένο κατά 111 εκατοµµύρια. Είναι ένα ακόµα έµµεσο φορολογικό χαράτσι.
Απαραίτητη, τέλος, είναι και η αναφορά στους περιορισµούς
κοινωνικών και άλλων δαπανών όπως: Μειώσεις προνοιακών επιδοµάτων για τα ΑΜΕΑ ύψους 170 εκατοµµυρίων. Για τα οικογενειακά επιδόµατα 140 εκατοµµύρια ευρώ µείωση. Επίσης, για το
επίδοµα ενοικίου 51 εκατοµµύρια µείωση. Επίσης, η συνταξιοδοτική δαπάνη περικόπτεται κατά 250 εκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν µπορώ να έχω την καλοσύνη και την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό.
Βλέπετε, δεν έφτανε η κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης του Πάσχα για να εξασφαλιστεί η φορολογική ελάφρυνση
των υψηλών εισοδηµάτων. Το εφαρµόσατε, άλλωστε, εντελώς
ξεδιάντροπα και µε τη µείωση κατά 22% του ΕΝΦΙΑ, που όµως
ήταν αυτή που εβάρυνε προς την πλευρά των υψηλών και µόνο
περιουσιών, πρωτίστως υψηλών περιουσιών.
Κοινωνικά απαράδεκτος ο περιορισµός του ΚΕΑ, του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και πρέπει να ακουστεί µετ’ επιτάσεως. Το ΚΕΑ το 2017 µοίρασε 629 εκατοµµύρια ευρώ σε ένα
εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες δικαιούχους. Το 2018 µοίρασε
750 εκατοµµύρια ευρώ σε τρία εκατοµµύρια εξακόσιες πενήντα
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χιλιάδες δικαιούχους. Το 2019 µοίρασε 780 εκατοµµύρια ευρώ
σε τρία εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες δικαιούχους. Φέτος,
το ΚΕΑ µοιράζει µόλις 175 εκατοµµύρια σε επτακόσιες πενήντα
χιλιάδες δικαιούχους. Αυτά είναι, κύριοι συνάδελφοι.
Τέλος, ειδική µνεία θέλω να κάνω στην άρνηση της Κυβέρνησης να διαπραγµατευτεί τη χαλάρωση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασµα κατά 1% του ΑΕΠ ή 1,9 δισεκατοµµύριο.
Κλείνω λέγοντας ότι καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό της
Κυβέρνησης που µε σαφή ταξικό προσανατολισµό ευνοεί τους
µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους και τους κατέχοντες και περιστέλλει αντίστροφα κατακτήσεις και κοινωνικά δικαιώµατα των
λαϊκών στρωµάτων και των µεσαίων τάξεων, αδιαφορώντας για
τη χάραξη µιας δίκαιης και βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης για
τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Η κ. Δούνια από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο και µετά η
κ. Αλεξοπούλου από την Ελληνική Λύση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) ΔΟΥΝΙΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη από τις
πρώτες εβδοµάδες της Νέας Δηµοκρατίας στην εξουσία έγινε
εµφανές ότι πρόκειται για µια Κυβέρνηση εντελώς διαφορετικής
φιλοσοφίας από την προηγούµενη, µια Κυβέρνηση που δίνει
βάση στην ουσία και όχι στο φαίνεσθαι, έχοντας ως µοναδικό της
γνώµονα τη βελτίωση του επιπέδου της ζωής των Ελλήνων.
Η τακτική συσσώρευσης χρήµατων στο δηµόσιο από υπέρογκα πλεονάσµατα σε βάρος των πολιτών, που αποτελούσε σηµαία της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει θέση στη δική µας
ατζέντα. Το ποσό που κατάφερε να συγκεντρώσει η προηγούµενη κυβέρνηση αφαιρώντας το από την κοινωνία φυσικά και την
αγορά άγγιξε τα 11,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα
υπέρογκο, αχρείαστο ποσό, που ήταν και κατά πολύ µεγαλύτερο
από αυτό που η προηγούµενη κυβέρνηση είχε συµφωνήσει µε
τους θεσµούς. Για να δηµιουργηθεί αυτό το υπερπλεόνασµα οι
πολίτες υπέφεραν, όπως υπέφεραν από την υπέρµετρη φορολογία, την οποία υπέστησαν. Αυτό φαίνεται, άλλωστε, και από την
αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο κατά την
ίδια ακριβώς περίοδο.
Τα τερατώδη πλεονάσµατα, όπως και η φοροαφαίµαξη των
πολιτών, που κρατούν την οικονοµία µας µακριά από σταθερούς
και υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, αποτελούν πια παρελθόν. Η
αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής έχει ήδη διαφανεί µε τα άµεσα
µέτρα φορολογικής ελάφρυνσης, όπως η µεσοσταθµική µείωση
του ΕΝΦΙΑ και η µείωση των φόρων εισοδήµατος για νοικοκυριά,
αλλά και επιχειρήσεις, αλλά και µε τα νέα διαρθρωτικά µέτρα για
τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος που έχουν ήδη ληφθεί.
Η αλλαγή αυτή καταδεικνύεται και τώρα µε τον προϋπολογισµό του 2020 ο οποίος περιλαµβάνει δηµοσιονοµικά µέτρα που
στηρίζουν το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών, ενισχύουν την
επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις και µειώνουν την παραοικονοµία και τη φοροδιαφυγή.
Ο προϋπολογισµός του 2020 όχι µόνο καλύπτει το δηµοσιονοµικό κενό που κληρονόµησε η νέα Κυβέρνηση για το τρέχον και
το επόµενο έτος, αλλά δηµιουργεί ταυτόχρονα τον δηµοσιονοµικό χώρο για τη σηµαντική µείωση των φορολογικών συντελεστών, την αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων και την οικονοµική
ανάπτυξη.
Μεταξύ άλλων, ο πρώτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης
Μητσοτάκη προβλέπει σηµαντική αύξηση του ρυθµού µεγέθυνσης από το 1,5%, που ήταν το πρώτο εξάµηνο του 2019, στο
2,8% το 2020, περαιτέρω µείωση της ανεργίας στο 14% ή περίπου εκατό χιλιάδες λιγότερους ανέργους, αναδιάρθρωση του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µε την ενίσχυση του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του και τον τερµατισµό της υποεκτέλεσης που το χαρακτήριζε µέχρι φέτος, επίτευξη των συµφωνηµένων δηµοσιονοµικών στόχων µας, αλλά και µείωση του χρέους και των δανειακών αναγκών της Ελλάδας και, τέλος, ένα
αποτελεσµατικό και λιγότερο δαπανηρό κράτος. Είναι σηµαντικό
ότι το νοικοκύρεµα των δηµοσίων οικονοµικών από την Κυβέρ-
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νησή µας δεν γίνεται σε βάρος των δηµοσίων πολιτικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η οικονοµική µας πολιτική έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, αφού µειώνεται ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων από το 28%
στο 24% από τη χρήση του 2019, µειώνεται από το 2020 η φορολογία των µερισµάτων από 10% σε 5% και ενισχύεται η οικοδοµική δραστηριότητα µε την αναστολή του ΦΠΑ σε νέες οικοδοµές για τρία έτη και του φόρου υπεραξίας ακινήτων.
Όµως, ο προϋπολογισµός του 2020 έχει πάνω από όλα κοινωνικό πρόσηµο µε παρεµβάσεις, πρώτον, για την οικογένεια και
την υπογεννητικότητα, όπως η παροχή επιδόµατος 2000 ευρώ
στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που γεννιέται από την 1η Ιανουαρίου µε διευρυµένα εισοδηµατικά κριτήρια που καλύπτουν
πάνω από το 90% των οικογενειών, αλλά και η υποβολή των
ειδών βρεφικής ηλικίας στον χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ του 13%,
δεύτερον, για την οδική ασφάλεια µε σηµαντική µείωση του ΦΠΑ
στα κράνη των µηχανών που δείχνει, βεβαίως, έµπρακτα τη βούληση της Κυβέρνησης να περιορίσει το δραµατικό φαινόµενο
των τροχαίων ατυχηµάτων στη χώρα µας και, τέλος, για τα φυσικά πρόσωπα µε αναµόρφωση της φορολογίας εισοδήµατος
φυσικών προσώπων µε εισαγωγικό συντελεστή 9%, αύξηση του
αφορολόγητου για κάθε παιδί και µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούµενους πλήρους απασχόλησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός της
Κυβέρνησης θέτει στο επίκεντρο τους πολίτες και τις ανάγκες
τους, εφαρµόζοντας πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Θέτει, όµως, και τα θεµέλια για ισχυρή ανάπτυξη µε µεγαλύτερη ρευστότητα, µεγαλύτερο διαθέσιµο εισόδηµα για όλους,
περισσότερες επενδύσεις και καλύτερες δουλειές.
Τα νέα οικονοµικά µέτρα της Κυβέρνησης, αλλά και η προσήλωσή µας στη συνέχιση των απαραίτητων ρυθµίσεων, είναι σίγουρο ότι θα αποκαταστήσουν πλήρως την εµπιστοσύνη των
αγορών στην ελληνική οικονοµία και θα µας επιτρέψουν να γυρίσουµε, επιτέλους, σελίδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κυρία Δούνια.
Με την κ. Αλεξοπούλου από την Ελληνική Λύση κλείνει ο πρώτος κύκλος των οµιλητών.
Κυρία Αλεξοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για τον προϋπολογισµό του
2020. Θα µπορούσα να πω ότι, πέρα από ευσεβείς πόθους, δεν
βλέπω τίποτα το πραγµατικά ουσιώδες, τίποτα το συγκεκριµένο
που να υπόσχεται πραγµατική ανάπτυξη για την οικονοµία µας.
Η οικονοµική ασφυξία των πολιτών συνεχίζεται και επί Νέας Δηµοκρατίας, θυµίζοντάς µας απλά την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ µε άλλη
µορφή.
Προτιµώ, όµως, να εστιάσω σε ορισµένα θέµατα κοινωνικής
πολιτικής, ειδικά των λεγόµενων ευπαθών κατηγοριών, γιατί θα
πρέπει, επιτέλους, να δούµε και πραγµατικά τα προβλήµατα αυτών των συνανθρώπων µας και να συµβάλλουµε έµπρακτα στην
επίλυσή τους.
Είναι ένας προϋπολογισµός άτολµος, χωρίς έγνοια για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Να το πω αλλιώς. Δεν είναι κοινωνικά
δίκαιος ούτε στηρίζει τις µικροµεσαίες οµάδες από τη στιγµή που
απουσιάζουν οι δηµόσιες επενδύσεις. Άρα λόγια έµειναν οι υποσχέσεις της Κυβέρνησης περί ανάπτυξης, αφού στην πράξη βλέπουµε το εντελώς αντίθετο.
Ο προϋπολογισµός του 2020 αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Από εκεί και πέρα, δεν έχουµε ούτε ρεαλιστική συγκράτηση
στις δαπάνες, οι οποίες προβλέπονται, κάτι που αναπόφευκτα
λειτουργεί σε βάρος των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, οι οποίες παραµένουν απροστάτευτες µέσα στη σκληρά νεοφιλελεύθερη λογική των κυβερνώντων.
Πού είναι το περίφηµο δίχτυ προστασίας προς τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή προς τους συνταξιούχους ή, τέλος, προς τα νοικοκυριά που βρίσκονται αποδεδειγµένα στα όρια της φτώχειας;
Κανένα σχέδιο, καµµία στρατηγική εκ µέρους σας, κύριοι της
Κυβέρνησης, δεν έχετε για όλους αυτούς τους ανθρώπους και
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είναι, σας πληροφορώ, εκατοµµύρια ψυχές, τους οποίους η δική
σας οικονοµική λογική θέτει στο περιθώριο. Λειτουργείτε περισσότερο ως άψυχες λογιστικές µηχανές που αγνοούν την ανθρωπιστική διάσταση των πραγµάτων. Λυπάµαι, αλλά αυτό το συµπέρασµα βγαίνει από αυτόν τον προϋπολογισµό.
Έχουµε, για παράδειγµα, το οξύτατο δηµογραφικό πρόβληµα
της Ελλάδας, το οποίο και εσείς οµολογείτε στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού, παρουσιάζοντας κάποια γενικά ευχολόγια για την καταπολέµησή του. Όµως, χωρίς παράλληλες
πολιτικές ανάπτυξης η υπογεννητικότητα στη χώρα αυτή δεν θα
µπορέσει ποτέ να καταπολεµηθεί και, πάντως, δεν θα επιλυθεί
το δηµογραφικό πρόβληµα µε ηµίµετρα.
Όσο για το επίδοµα γέννησης παιδιού των 2000 ευρώ, που
τόσο πολύ διαφηµίζετε, δεν µπορώ να ξέρω ποιους ακριβώς
αφορά και πόσες ελληνικές οικογένειες θα επωφεληθούν από
αυτό, εκτός, βέβαια, αν είστε και εσείς θιασώτες της επίλυσης
του δηµογραφικού µέσω της παράνοµης µετανάστευσης.
Πώς, λοιπόν, θα υπάρξει οικονοµική ανάπτυξη; Πώς θα υπάρξει ανάπτυξη της οικονοµίας µε τέτοιου είδους προϋπολογισµούς, µε τέτοιου είδους λογικές;
Μας θυµίζετε τις πιο σκληρές πολιτικές της παλιάς σχολής του
Σικάγο, οι οποίες έθεταν στο κοινωνικό περιθώριο και ουσιαστικά
εξολόθρευαν ολόκληρες οµάδες ανθρώπων, ανθρώπων που
είχαν την ατυχία -το κατ’ εσάς ελάττωµα- να γεννηθούν µε ειδικές
ανάγκες ή να γεράσουν ή τέλος, να φτωχοποιηθούν από ανάλγητες οικονοµικές πολιτικές, όπως αυτές που ακολουθούνται
τόσο από εσάς τώρα όσο και από τους προηγούµενους.
Ποιο είναι το επίκεντρο της λογικής σας; Τα πρωτογενή πλεονάσµατα, λες και αυτά θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας, λες και
αυτά θα φέρουν στοιχειώδη έστω ανάπτυξη ή επενδύσεις. Μερικά χρόνια τώρα ακούµε αυτή την καραµέλα περί πρωτογενών
πλεονασµάτων, που όµως αποτελεί ουσιαστικά τροχοπέδη στην
πραγµατική ανάπτυξη.
Να σας µιλήσω λίγο µε στοιχεία; Ξέρω ότι κουράζουν ίσως,
αλλά εγώ θα σας πω µερικά νούµερα για να καταλάβετε πολύ
καλύτερα τι εννοώ. Μειώνετε περίπου κατά 173 εκατοµµύρια
ευρώ τα προνοιακά επιδόµατα των ΑΜΕΑ. Όπως και τα οικογενειακά επιδόµατα τα µειώνετε κατά 139 εκατοµµύρια ευρώ, όπως
επίσης και το επίδοµα ενοικίου και αυτό το µειώνετε κατά 52 εκατοµµύρια ευρώ. Μιλάµε δηλαδή για ψαλίδι στο κοινωνικό κράτος.
Αυτό ισχύει -τουλάχιστον µε τα δικά σας στοιχεία- αφού τη νοοτροπία του Μίλτον Φρίντµαν που βρίσκεται βαθιά µέσα σας δεν
µπορείτε να την κρύψετε, τη νοοτροπία που θεωρεί περιττούς
για την κοινωνία µας όσους έχουν πραγµατικές ανάγκες, όσους
η ζωή οδήγησε στα βάσανα και σε αδυναµίες, αλλά και όσους
είναι το µέλλον αυτής της χώρας, δηλαδή τους νέους της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας,
γιατί είναι η πρώτη µου οµιλία και θα ήθελα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Προχωρήστε, κυρία συνάδελφε, ανοχή έχουµε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ
πολύ.
Ακόµα και τον προϋπολογισµό του ΟΑΕΔ κόβει η Κυβέρνηση
κατά 75 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεν νοµίζω µε βάση τα στοιχεία αυτά τα δικά σας -επαναλαµβάνω- που είναι αµείλικτα να µπορούµε να µιλάµε σοβαρά για
ανάπτυξη ή για κοινωνικό κράτος.
Και όλα αυτά έρχονται - θα µπορούσα να πω- ως φυσική συνέχεια της λογικής της Κυβέρνησης που αποκλείει τους πολλούς,
όπως φάνηκε ξεκάθαρα και στο θέµα του κοινωνικού µερίσµατος.
Γιατί, αλήθεια, αποκλείσατε πάνω από ένα εκατοµµύριο οικογένειες από το φετινό κοινωνικό µέρισµα; Θα µπορούσε αυτό να
κατανεµηθεί σε πολύ περισσότερα νοικοκυριά, γιατί ασφαλώς οι
έχοντες ανάγκη είναι πολλαπλάσιοι αυτών που θα λάβουν φέτος
το κοινωνικό µέρισµα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι περίµεναν πώς
και πώς να περάσουν αξιοπρεπώς τις άγιες αυτές ηµέρες των
εορτών. Εσείς, όµως, τους το στερήσατε.
Δεν λέτε τίποτα, όµως, για τον τοµέα εκείνο που θα φέρει στη
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χώρα µας την πραγµατική ανάπτυξη, τον πρωτογενή τοµέα.
Ούτε λέξη δεν λέτε, αλλά εµείς στην Ελληνική Λύση έχουµε
στο πρόγραµµά µας ολόκληρες προτάσεις, συγκεκριµένες προτάσεις για την εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών µας πηγών, του ταλέντου και της εργατικότητας των Ελλήνων και άλλα
πολλά που εσείς φαίνεται να αγνοείτε ή να περιφρονείτε. Γιατί
µας µιλάτε για επενδύσεις, για τη βαριά βιοµηχανία του τουρισµού και άλλα τέτοια σηµαντικά -είναι και αυτά, δεν λέω- αλλά
για το σηµαντικότερο, που είµαι ο πρωτογενής τοµέας, δεν λέτε
τίποτα. Ευτυχώς που υπάρχει και η Ελληνική Λύση να σας το
υπενθυµίζει.
Όπως λέµε στο πρόγραµµά µας, ο πρωτογενής τοµέας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Αλεξοπούλου και
η ανοχή µου εξαντλήθηκε, έχετε µιλήσει εννιάµισι λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, µισό λεπτάκι ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτάκι στα γρήγορα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Δεν γίνεται αυτό, όµως, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εντάξει, πρώτη φορά µιλάει η συνάδελφος! Εγώ, όµως, προεδρεύω. Τι να κάνουµε
τώρα;
Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ο πρωτογενής
τοµέας παραγωγής αποτελεί όχι µόνο το θεµέλιο της οικονοµίας,
αλλά επίσης τον βασικό παράγοντα της οικονοµικής ανασυγκρότησης ενός κράτους. Ως εκ τούτου, ο τοµέας της αγροτικής οικονοµίας και οι κλάδοι της φυτικής και ζωικής παραγωγής δύνανται να καταστούν ο κύριος µοχλός επανεκκίνησης της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτά που σας επεσήµανα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
τα λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν, αν πραγµατικά θέλουµε να φέρουµε
στην πατρίδα µας την πολυπόθητη ανάκαµψη και ανάπτυξη της
εθνικής µας οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς,
κυρία Αλεξοπούλου και σας εύχοµαι κάποια στιγµή το κόµµα σας
να σας βάλει είτε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο είτε ειδικό εισηγητή, ώστε να έχετε και περισσότερο χρόνο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τελείωσε, λοιπόν, ο πρώτος κύκλος. Φαίνεται ότι κάθε κύκλος κρατάει από δύο µέχρι
δυόµισι ώρες µε κάποιον Υπουργό. Όταν είναι περισσότεροι
Υπουργοί, θα διαρκεί περισσότερο. Το λέω αυτό ώστε καθένας
να υπολογίσει περίπου πότε θα µιλήσει.
Στον δεύτερο κύκλο θα µιλήσουν οι εξής Βουλευτές: Ο κ. Σταµενίτης, ο κ. Βαρεµένος, ο κ. Κέλλας, ο κ. Ιλχάν Αχµέτ, η κ. Κεφαλογιάννη, η κ. Χρηστίδου, ο κ. Καππάτος, ο κ. Λαµπρούλης, ο κ.
Βαρτζόπουλος, ο κ. Ξανθόπουλος, ο κ. Λοβέρδος εκ Νέας Δηµοκρατίας και η κ. Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25.
Οπότε ξεκινάµε µε τον κ. Σταµενίτη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση κάθε χρόνο για τον
προϋπολογισµό, εκτός από την παρουσίαση της διαχείρισης των
δηµοσιονοµικών για το επόµενο έτος, αποτελεί µια µεγάλη ευκαιρία να αξιολογήσουµε την πορεία κάθε κυβέρνησης, τις επιλογές της, τις στοχεύσεις της και τελικά την επιτυχία της ή την
αποτυχία της. Ο πιο αξιόπιστος τρόπος, µάλιστα, για να µετρήσουµε αυτά τα στοιχεία είναι να εξετάσουµε τι παρέλαβε κάθε
κυβέρνηση, ποιες ήταν οι προβλέψεις, τι έκανε κατά τη διάρκεια
της θητείας της στην εξουσία και τι παραδίδει.
Ας δούµε, λοιπόν, την πορεία της οικονοµίας µέσα από τις επιλογές των κυβερνήσεων από το 2012 και µετά. Ας δούµε, δηλαδή, µερικά παραδείγµατα: Το 2012, η κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας τότε παρέλαβε ύφεση 8,9%, παρέδωσε την οικονοµία µε 0,8% ανάπτυξη. Μέσα σε δυόµισι χρόνια, δηλαδή,
υπήρχε µια µεταβολή σχεδόν 10% του ΑΕΠ προς τα επάνω, πετυχηµένη διαδροµή. Μέσα σε τεσσεράµισι χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ το
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µόνο που κατάφερε ήταν να πάρει την ανάπτυξη από το 0,8%,
να την πάει στο 1,5%, αφού όµως έβαλε τη χώρα δύο χρονιές σε
ύφεση, ενώ οι προβλέψεις το 2014 µιλούσαν για σωρευτική αύξηση του ΑΕΠ περίπου κατά 10% τα επόµενα χρόνια, δηλαδή το
διάστηµα που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε. Τελικά, ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε
την οικονοµία µε µικρή -ανεπαίσθητη- βελτίωση, όπου, όµως, του
χρεώνεται η απώλεια των δέκα µονάδων του ΑΕΠ που υπήρχαν
στην πρόβλεψη το 2019. Η Νέα Δηµοκρατία τότε το 2012 παρέλαβε µια οικονοµία στο χείλος του γκρεµού και την παρέδωσε
µέσα στις αγορές. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και µετά µε
τις τραγικές του επιλογές έστειλε την οικονοµία ένα βήµα πριν
την έξοδο από το ευρώ, επιφέροντας κρίση εµπιστοσύνης, αποκλεισµό και πάλι από τις αγορές, εκτίναξη των spreads και καταλήγοντας σε ένα τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο.
Το πρώτο εξάµηνο του 2015 οι Έλληνες το πλήρωσαν πολύ
ακριβά µε όσα ακολούθησαν, υπερφορολόγηση, 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον φόροι, µείωση συντάξεων, µισθών, περικοπές, 100 δισεκατοµµύρια ευρώ ζηµιά συνολικά.
Αυτές είναι οι λέξεις που περιγράφουν την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή αποδείχτηκε ότι είναι η πραγµατική τους πρόταση για τη
χώρα, οι οποίοι µέχρι να αναλάβουν, καλύπτονταν πίσω από το
γεγονός ότι δεν είχαν συµµετοχή στην εξουσία, πράγµα το
οποίο, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχει
πλέον χαθεί οριστικά, έχετε παρελθόν και πράξεις.
Έτσι λοιπόν µπορούµε να κρίνουµε, γιατί είδαµε µε τα µάτια
µας και βιώσαµε µε τον πιο σκληρό τρόπο τις επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της απάτης που στη συνέχεια, έγιναν αυταπάτες.
Όλα θα τα αναφέρω γιατί ακούµε σήµερα τις εισηγήσεις των
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθούν για µία ακόµη φορά να
µας παρουσιάσουν το άσπρο µαύρο, προφανώς για να κρύψουν
την αλήθεια που είναι πολύ κακή γι’ αυτούς. Τα στοιχεία όµως
µαρτυρούν την πραγµατικότητα και όλοι κρινόµαστε από τα στοιχεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας έρθουµε τώρα στα αποτελέσµατα των πολιτικών επιλογών του τρόπου άσκησης της οικονοµικής πολιτικής της νέας Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και
του Κυριάκου Μητσοτάκη, παίρνοντας ως βασικό παράδειγµα
τον συγκεκριµένο προϋπολογισµό, ο οποίος προβλέπει ρυθµούς
ανάπτυξης 2,8% του ΑΕΠ και εκτίµηση ότι το πρωτογενές πλεόνασµα θα διαµορφωθεί στο 3,6% του ΑΕΠ, θα επιτευχθεί δηλαδή
ο στόχος που εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσατε χωρίς όµως
να έχουµε θηριώδεις υπεραποδόσεις που εσείς πετυχαίνετε διαλύοντας τη µεσαία τάξη.
Είναι ένας προϋπολογισµός που εκπληρώνει τις δεσµεύσεις
της σηµερινής Κυβέρνησης απέναντι στους Έλληνες πολίτες,
ένας προϋπολογισµός που σηµατοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα, που επιτρέπει στην Ελλάδα άφοβα και µε αυτοπεποίθηση να στρέψει το βλέµµα στο µέλλον, αφήνοντας πίσω µια
ταραγµένη δεκαετία, ένας προϋπολογισµός που χρωστάµε στις
Ελληνίδες και τους Έλληνες από το 2015.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη φορά µετά από
πολλά χρόνια το σχέδιο του εθνικού προϋπολογισµού δεν περιέχει πρόσθετα µέτρα, αλλά αντίθετα, περιλαµβάνει ελαφρύνσεις
για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις συνολικού ύψους 1,18 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Η µείωση, αλήθεια, του φόρου από 22%
στο 9% µέχρι 10.000 ευρώ ποιους αφορά; Αυτούς που έχουν ή
τους µικρούς και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις;
Είναι ένα σχέδιο προϋπολογισµού µε αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, προσανατολισµένο στην ενίσχυση της οικονοµίας µέσα
από την επενδυτική πρωτοβουλία, δηµόσια και ιδιωτική, που αποπνέει αισιοδοξία θέτοντας παράλληλα στόχους ρεαλιστικούς,
ισορροπώντας ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και αποτελεσµατικότητα και στην κοινωνική δικαιοσύνη.
Εν ολίγοις, θα µπορούσαµε να πούµε ότι µε το παρόν σχέδιο
προϋπολογισµού η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα και περνάει στην εποχή της ανασύστασης και της ανασυγκρότησης. Η
ψήφισή του ολοκληρώνει το πρώτο εξάµηνο διακυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας, ακριβώς όπως άρχισε, δηλαδή µε απόλυτη
συνέπεια λόγων και πράξεων.
Στο σχέδιο ενσωµατώνονται όσα είχε πει ο Πρωθυπουργός Κυ-
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ριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αποκαθιστώντας έτσι την αξιοπιστία του πολιτικού προσωπικού στα µάτια των Ελληνίδων και των
Ελλήνων. Δεν χρειάζεται άλλωστε να κάνουµε -νοµίζω είναι χωρίς
ουσία- σύγκριση του πρώτου εξαµήνου της Κυβέρνησης Μητσοτάκη µε το πρώτο εξάµηνο της κυβέρνησης Τσίπρα - Βαρουφάκη.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αν και το διάστηµα είναι
πολύ µικρό, καθώς η νέα Κυβέρνηση µετράει µόλις έξι µήνες
ζωής, τα στοιχεία που έχουµε στα χέρια µας µαρτυρούν µια οικονοµία η οποία αποκτά δυναµική και κεφαλαιοποιείται. Μετά
από τεσσεράµισι χρόνια εγκληµατικών επιλογών και σφαλµάτων,
η ελληνική οικονοµία µπαίνει πάλι στο φως. Παίρνουµε την τελευταία στροφή που θα µας οδηγήσει στον δρόµο της ανάπτυξης και της ευηµερίας. Και µαζί µε την οικονοµία αποκαθίσταται
και το κλίµα στη δηµόσια ζωή. Ο δηµόσιος διάλογος παίρνει
άλλα χαρακτηριστικά. Τίθενται ερωτήµατα που αφορούν στο
µέλλον και στο πώς θα αντιµετωπίσουµε τις µεγάλες προκλήσεις.
Τελειώνουν τα πειράµατα, οι ακροβατισµοί και τα αυτοκτονικά
άλµατα στο κενό, χωρίς διχασµούς µακριά από ψεύτικες υποσχέσεις και ανέξοδους λαϊκισµούς. Η πολιτική βούληση υπάρχει,
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση το
απέδειξαν από την πρώτη µέρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας την τοποθέτησή µου
θα ήθελα να τονίσω ότι αναλύοντας τα στοιχεία που περιγράφουν τα χρόνια που προηγήθηκε και τις επιλογές που υιοθέτησε
η κάθε κυβέρνηση, µπορούµε να συµπεράνουµε τη διαχρονική
συνέπεια της Νέας Δηµοκρατίας στο δόγµα που η ίδια πρεσβεύει
από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα, δηλαδή το δόγµα µιας Ελλάδας ισχυρής µε σταθερή οικονοµία, πρωταγωνίστρια στον δυτικό
κόσµο, που αποτελεί διαχρονικά σταθεροποιητικό παράγοντα
στην περιοχή των Βαλκανίων. Αυτό κάνουµε και τούτη τη φορά.
Από την πρώτη µέρα που µας εµπιστεύτηκε και πάλι ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του ξανακάνουµε την Ελλάδα ισχυρή.
Επανακτούµε τον διεθνή µας ρόλο ως πρωταγωνιστές και όχι ως
παρίες. Προσφέρουµε στους πολίτες και δεν τους ζητάµε να
βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Γινόµαστε πάλι µια κανονική
χώρα και µεγάλη.
Ο προϋπολογισµός του 2020, που συζητάµε σήµερα αποτυπώνει ξεκάθαρα αυτή την πολιτική µας βούληση.
Σας ευχαριστώ και δηλώνω σαφώς ότι τον υπερψηφίζω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαεννέα επισκέπτες. Ανάµεσα στους επισκέπτες βλέπω και µερικά µικρά παιδιά και αυτό είναι πολύ
ευχάριστο, αν και είναι οι περισσότεροι νέοι.
Σας ευχαριστούµε και η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρεµένος από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί
ο κ. Κέλλας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, οι άνθρωποι έχουν και τις αδυναµίες τους
και αν θέλετε, και τα βίτσια τους. Εγώ ανέτρεξα στην περσινή
οµιλία του κ. Μητσοτάκη για τον προϋπολογισµό. Τι έλεγε; Το
θέµα δεν είναι τι έλεγε, αλλά τι δεν έλεγε.
Δεν µιλάµε για αντιπολίτευση σκληρή. Μιλάµε για έναν µηδενισµό, έναν διχασµό, µια τοξικότητα που αν τη διάβαζε σήµερα
κανείς, θα έλεγε ότι δεν έχει προηγούµενο. Κάτω από ένα
πλέγµα πολιτικής υστερίας κραύγαζε ο κ. Μητσοτάκης: «Η χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης».
Και αφού κέρδισε τις εκλογές, τα επιτεύγµατα, τις επιδόσεις,
τα δεδοµένα αυτής της Κυβέρνησης, µετά από µια τραγικά δύσκολη µνηµονιακή περίοδο, κάτω από σκληρές συνθήκες, µε θυσίες του λαού, όλα αυτά τα οικειοποιείται ως δικά της. Τίνος
επιδόσεις; «Της χειρότερης κυβέρνησης της Μεταπολίτευσης»!
Κάτι ήξερε βέβαια, διότι όταν οι αγορές αναγνωρίζουν αυτές
τις επιδόσεις, δεν µπορείς εσύ, αναγιγνώσκοντας το Ευαγγέλιο
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των αγορών, να αµφισβητήσεις τα δεδοµένα, διότι θα πέσεις από
µεγάλο βάραθρο. Το ήξερε αυτό ο κ. Μητσοτάκης, όπως ήξερε
πολύ καλά, όταν έκανε λόγο για απαράδεκτες εθνικές υποχωρήσεις.
Κι έρχεται σήµερα ο κ. Δένδιας από αυτό εδώ το Βήµα σε ορισµένες σηµαντικές αποστροφές του και τι λέει; «Ζητήσαµε από
τη Βόρεια Μακεδονία την πλήρη εφαρµογή της Συµφωνίας των
Πρεσπών». Το είπε από αυτό εδώ το Βήµα έτσι ακριβώς. Και προσέθεσε: «Γυρίσαµε την πλάτη στην πατριδοκαπηλία» παρακαλώ!
Και ρωτάω: Υπάρχει κάποιος σε αυτή την πτέρυγα που να νιώθει ντροπή; Δεν υπάρχει λέει ο κ. Λαζαρίδης. Υπάρχει κάποιος
που να νιώσει την ανάγκη να σώσει οτιδήποτε από το ήθος µιας
παράταξης που µεταπολιτευτικά προσπάθησε να ξεφύγει από
ορισµένες σκοτεινές πτυχές του παρελθόντος της; Κανένας,
λέει, δεν θα ζητήσει συγγνώµη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ποιος είστε εσείς; Ζητήστε εσείς συγγνώµη για το παρελθόν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ο κ. Μητσοτάκης απ’ αυτό εδώ το
Βήµα πριν από τέσσερις-πέντε µέρες είπε το εξής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Εσείς λέγατε για
προδότες. Εσείς τώρα είστε προδότες;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Να πάµε πίσω; Αυτό θέλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ να ηρεµήσουµε όλοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ήρεµα, ήρεµα.
Ο κ. Μητσοτάκης απ’ αυτό εδώ το Βήµα πριν από τέσσεριςπέντε µέρες είπε: «Δεν είναι στο προσωπικό µου ήθος να εµπλέκω τα εθνικά θέµατα στην πολιτική αντιπαράθεση». Σοβαρά;
Τι είναι τελικά το πολιτικό ήθος; Είναι κάτι πολύ ελαστικό που
προσαρµόζεται στις ανάγκες της συγκυρίας ή της ψηφοθηρίας;
Αυτό είναι το πολιτικό ήθος;
Και στην οµιλία του απ’ αυτό εδώ το Βήµα πριν από έναν χρόνο
ο κ. Μητσοτάκης µίλαγε για κοµµατισµό, παραβλέποντας, λέει,
το κράτος για να υπηρετήσει το κόµµα. Τα ακούει τώρα ο δυστυχής κ. Πατέρας από τα Τρίκαλα, ο οποίος είπε «Με ξεγέλασε,
µου είπε ψέµατα ο Πρωθυπουργός», στα δυο στενά και του σηκώνεται η τρίχα. Για να µην πω µε τον κ. Διαµατάρη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν καταλαβαίνω τις αντιδράσεις τώρα και πολύ περισσότερο από οµιλητές που θα ανέβουν στο Βήµα αµέσως µετά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Από αυτό εδώ το Βήµα, επίσης,
πριν από έναν χρόνο ο κ. Μητσοτάκης µιλούσε για την «κυβέρνηση των φόρων» και ότι θα έρθει για να σώσει τη µεσαία τάξη.
Ποιον από αυτούς τους φόρους που εισήγαγε η «κυβέρνηση των
φόρων» κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης; Κανέναν! Πώς έσωσε τη
µεσαία τάξη; Από τα εισοδήµατα 17.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ
µηδέν προσέθεσε και αφαιρεί όσα αντιστοιχούν στην αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών. Κάποιος πρέπει τώρα, λέω εγώ, να
σώσει τη µεσαία τάξη από τον επίδοξο σωτήρα της.
Επιτρέψτε µου, κύριοι συνάδελφοι, να πω το εξής: Όσοι σκηνοθετούν αυτή την πολιτική συµπεριφορά και αυτές τις κινήσεις
θεωρώ ότι δεν έχουν σε µεγάλη υπόληψη τον ελληνικό λαό ή
µάλλον δεν τον θεωρούν λαό, αλλά πληθυσµό, ένα πλήθος αµνηµόνων.
Κάποτε ο στρατηγός Κονδύλης είπε το εξής: «Αν ήξερα ποιος
ακριβώς είναι ο ελληνικός λαός, θα είχα κάνει το πραξικόπηµα
από τότε που ήµουνα δεκανέας». Αυτή την αντίληψη έχει ο Κονδύλης. Σήµερα δεν χρειάζεται να γίνονται πραξικοπήµατα. Σου
λέει τώρα «ποιος θυµάται τι έλεγε πέρυσι από αυτό εδώ το Βήµα
ο κύριος Πρωθυπουργός.». Ποιος θυµάται;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Εδώ δεν θυµάστε εσείς ότι ψηφίσατε τρίτο
µνηµόνιο!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ακούστε! Από αυτό εδώ το Βήµα ο
κ. Μητσοτάκης ανήγγειλε, για όσους ξέρουν να ακούν, την κατάργηση των επιδοµάτων. Πρέπει να µάθετε να ψαρεύετε, είπε
ο κ. Μητσοτάκης, να πιάνετε ψάρια. Τέρµα τα επιδόµατα. Σε αυτό
ήταν ειλικρινής, κάτι που οφείλω να οµολογήσω.
Έρχοµαι τώρα στις επενδύσεις. Δεν είναι εδώ ο κ. Καραµανλής. Στον τοµέα που προΐσταται ο κ. Καραµανλής, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι 16% κάτω στο σύνολο και 40%
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κάτω κατά το εθνικό σκέλος. Εγώ προσωπικά ήµουν διατεθειµένος να προτείνω τον κ. Καραµανλή και για νόµπελ οικονοµίας και
θα σας πω για ποιον λόγο. Διότι αναγγέλλοντας µια ανανέωση
επικίνδυνη, τη σύµβαση µε την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», περιέλαβε στις
επενδύσεις και το κονδύλι για τις αµοιβές των εργαζοµένων. Περιλαµβάνονται στις επενδύσεις οι αµοιβές των εργαζοµένων;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βαρεµένο, θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Και αν ναι, αν περιλαµβάνονται,
τότε η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» που πλήρωνε τους εργαζόµενους στη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έκανε επενδύσεις
στην Ελλάδα; Με αυτή την έννοια, δηλαδή, γιατί δεν έκανε επενδύσεις στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει η σηµερινή Κυβέρνηση;
Είναι, λοιπόν, 46% κάτω το εθνικό σκέλος του προγράµµατος.
Πώς θα κάνει, δηλαδή, τις επενδύσεις η Κυβέρνηση και πώς θα
τις µοχλεύσει, όταν αφαιρεί το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Από αυτό εδώ το
Βήµα σήµερα βγάλαµε στην επιφάνεια το θέµα της εκτροπής του
Αχελώου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Πείτε το για
να συµφωνήσουµε και σε κάτι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Να συµφωνήσουµε σε κάτι, έτσι;
Πρέπει να συµφωνήσεις µε τον συνάδελφό σου, όµως, που προηγήθηκε στο Βήµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτός είναι
από τη Λάρισα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ακούστε. Υπάρχουν αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Ποιος, λοιπόν, επανήλθε, έφερε ξανά στην επιφάνεια
και παραγγέλνει την εκτροπή του Αχελώου; Κατακρηµνίζεται η
τιµή της ελιάς Καλαµών και υπάρχει τεράστιο πρόβληµα και κανείς δεν ασχολείται. Και out of the blue, όπως θα λέγατε και εσείς,
κύριε Λιβανέ, τίθεται το θέµα της εκτροπής του Αχελώου. Σου
λέει τώρα, και που πέφτουν τα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Γιώργο, σε ευχαριστώ
πάρα πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έχεις φτάσει τα εννιά
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σε παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μου αφαίρεσαν τον χρόνο οι συνάδελφοι που µε διέκοπταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τι να απαντήσουµε τώρα
και ο κ. Λιβανός κι εσύ κι εγώ; Δεν αφήνουµε τον Αχελώο να
εκτραπεί. Πάει, έχει τελειώσει αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Πώς να ορίσουµε εµείς την τιµή της ελιάς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κατακρηµνίζεται η τιµή της ελιάς και δεν ασχολείται κανείς,
γιατί σου λέει «ποιος θα το µάθει;». Θα το νιώσουν οι παραγωγοί.
Και αφού το νιώσουν, θα σκεφθούν. Και αφού σκεφθούν, θα αποφασίσουν διαφορετικά από ό,τι αποφάσισαν στις τελευταίες
εκλογές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει τώρα ο κ.
Κέλλας από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί ο κ. Ιλχάν Αχµέτ
από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Κέλλα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έπειτα από µια πενταετή περίοδο αστάθειας, αβεβαιότητας και αντιαναπτυξιακών µέτρων, η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εισάγει τον προϋπολογισµό
του 2020 στον οποίον τίθενται οι βάσεις για έναν νέο και ενάρετο
οικονοµικό κύκλο.
Ωστόσο, οφείλουµε να ενηµερώσουµε τους πολίτες ότι πέρα
από την αναπτυξιακή διάσταση, ο προϋπολογισµός διορθώνει
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δηµοσιονοµικά κενά που µας κληροδότησε η προηγούµενη κυβέρνηση τόσο για το 2019 όσο και για το 2020, τα οποία υπολογίζονται σε 396 και 1050 εκατοµµύρια ευρώ.
Επικαλούµαι νούµερα από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Και βεβαίως το γεγονός ότι η χώρα έχει πλέον
Κυβέρνηση µε ρεαλιστικό σχέδιο βάζει τέλος στις εσφαλµένες
εκτιµήσεις και τις απερισκεψίες. Και αυτό, βεβαίως, διαπιστώνεται από την ιδιαιτέρως θετική ανταπόκριση των αγορών.
Το ακριβό µέρος του δανείου του ΔΝΤ ύψους 2,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ αποπληρώθηκε, ενώ το επιτόκιο του δεκαετούς
οµολόγου µειώθηκε στο 1,5% έναντι 3,9% που ήταν τον περασµένο Μάρτιο. Και για πρώτη φορά διαµορφώθηκε αρνητικό επιτόκιο στις δηµοπρασίες των τρίµηνων εντόκων γραµµατίων του
Οκτωβρίου και του Νοεµβρίου.
Επίσης, αναβαθµίστηκε η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας
από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης «STANDARD & POOR’S», ενώ
σύµφωνα µε τον ΙΟΒΕ από τον Ιούλιο ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα ξεπέρασε εκείνον της Ευρωζώνης.
Με τον προϋπολογισµό 2020 προβλέπεται ανάπτυξη για τη
χώρα µε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8%, ενώ το πρωτογενές πλεόνασµα υπολογίζεται στο 3,58% του ΑΕΠ, αυξηµένο έναντι του
στόχου της ενισχυµένης εποπτείας.
Επιπλέον, εκτιµάται ότι το 2020 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα µειωθεί κατά δεκατέσσερις ποσοστιαίες µονάδες σε
σχέση µε το 2018, δηλαδή στο 167% του ΑΕΠ. Βεβαίως όλα αυτά
συµβαίνουν γιατί αλλάζουµε ριζικά το µείγµα της οικονοµικής πολιτικής. Αφ’ ενός µεν βάζουµε τέλος στον παραλογισµό της
υπερφορολόγησης και αφ’ ετέρου δίνουµε ανάσα στους φορολογούµενους πολίτες και στις επιχειρήσεις.
Και επειδή ο κ. Βαρεµένος είπε ότι κανένας φόρος δεν µειώθηκε -µόλις το είπατε, κύριε Βαρεµένε- από την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, σας λέω λίγους από τους πολλούς που µειώθηκαν: µείωση του ΕΝΦΙΑ, βελτίωση των εκατόν είκοσι δόσεων,
πλήρης άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, µείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9%, µείωση φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων από το 28% στο 24%, µείωση φορολογίας διανεµόµενων κερδών από το 10% στο 5%, καθιέρωση χαµηλού φορολογικού συντελεστή, κύριε Βαρεµένε,
στο 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα. Να συνεχίσω;
Μείωση της προκαταβολής φόρου. Από το 55% που τον είχατε
παραλάβει επί κυβερνήσεως Σαµαρά το 2015, τον πήγατε στο
100% και εµείς τον µειώνουµε στο 95%.
Όλα αυτά λοιπόν, κύριε Βαρεµένο, συνιστούν µέτρα που αυξάνουν τα εισοδήµατα και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας.
Συγχρόνως, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η αναθέρµανση
της οικονοµίας που επιχειρείται συνολικά σε συνδυασµό µε τη
µείωση της ανεργίας και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
υποστηρίζεται από την αλλαγή στοχοθεσίας στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, την ανασυγκρότηση της δηµόσιας διοίκησης και την ψηφιακή διακυβέρνηση, ενώ αλληλεπιδρά, δηλαδή
τροφοδοτεί και τροφοδοτείται, µε το σύνολο των δηµόσιων πολιτικών.
Και στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να εστιάσω λίγο στην αγροτική
παραγωγή και γενικότερα στον πρωτογενή τοµέα, που είναι ο πυλώνας στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας.
Κατ’ αρχάς, η Κυβέρνησή µας και ειδικότερα η ηγεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προκειµένου να καλύψει το
χαµένο έδαφος, δεν τρέχει, αλλά καλπάζει. Πέραν του ότι τα
γραφεία τους είναι ανοιχτά στον αγροτικό κόσµο, στον προϋπολογισµό έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την ανάπτυξη και τη
βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας και την προώθηση του εξαγωγικού προσανατολισµού των αγροτικών προϊόντων, καθώς και τη µέγιστη δυνατή
ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων και την αξιοποίηση πόρων της ΚΑΠ.
Ακόµα, σηµαντικό µέρος των πιστώσεων θα διατεθεί για τη χορήγηση ενισχύσεων στους αγρότες µέσω ΠΣΕΑ και άλλων προγραµµάτων και µε τη χρηµατοδότηση φορέων και την κάλυψη
του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. Τα
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα αρµοδιότητας του Υπουρ-
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γείου, ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ, θα υλοποιηθούν από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Ωραία όλα αυτά, κύριοι Υπουργοί, αλλά ας µου επιτραπεί, ως
Βουλευτής Λαρίσης και εκπρόσωπος του θεσσαλικού κάµπου και
της αγροτιάς, να επισηµάνω και σε εσάς και κυρίως στους
Υπουργούς Υποδοµών, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
ότι οφείλουµε άµεσα να δροµολογήσουµε την ολοκλήρωση του
φράγµατος της Συκιάς και τη σήραγγα µεταφοράς νερού του ταµιευτήρα του. Η πολιτική βούληση είναι δεδοµένη. Επειδή όµως
το έργο αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται στο ΕΣΕΚ, δηλαδή το
εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίµα, του οποίου η διαβούλευση ολοκληρώνεται µεθαύριο, και επειδή πρόκειται για
έργο ζωτικής σηµασίας για τη διασφάλιση των υδάτινων πόρων
της Θεσσαλίας και τον λαρισινό κάµπο σας καλώ, κύριοι Υπουργοί, να µην επιτρέψουµε την ερηµοποίηση του θεσσαλικού κάµπου και να ενσκύψουµε στο ζήτηµα αυτό µε ταχύτητα και
υπευθυνότητα και βεβαίως, δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι θα το
πράξουµε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εξαιρετικά
σηµαντικό ότι νοµοθετήσαµε την αύξηση του αφορολόγητου
κατά 1.000 ευρώ ανά τέκνο, τη χορήγηση του επιδόµατος των
2.000 ευρώ για τη γέννηση κάθε παιδιού, την κατάργηση του
φόρου πολυτελείας στα αυτοκίνητα των πολυτέκνων άνω των χιλίων εννιακοσίων είκοσι εννέα κυβικών και την υπαγωγή των βρεφικών ειδών στο χαµηλό συντελεστή, στο 13%. Είναι σηµαντικό
γιατί στηρίζει έµπρακτα την ελληνική οικογένεια, που είναι η
βάση του έθνους µας. Αυτή τη βάση εµείς και θα τη στηρίξουµε
και θα την υποστηρίξουµε, µε σκοπό την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της πατρίδας µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2020
είναι πάνω από όλα ένας πατριωτικός προϋπολογισµός. Γι’ αυτό
και τον υπερψηφίζουµε, διασφαλίζοντας την πορεία της χώρας
στη νέα εποχή ανάπτυξης, αισιοδοξίας, εθνικής αυτοπεποίθησης, στην εποχή της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιλχάν Αχµέτ από το Κίνηµα Αλλαγής και αµέσως µετά ο κ. Παναγής Καππάτος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Έχουν γίνει διάφορες εσωτερικές αλλαγές.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο προϋπολογισµός του 2020 είναι ένας προϋπολογισµός που
έρχεται από το παρελθόν, γυρίζοντας προκλητικά την πλάτη του
στο µέλλον, και δεν έχει καµµία διαφορά από τον προϋπολογισµό
τον περσινό του ΣΥΡΙΖΑ. Μοιάζει για άλλη µια χρονιά µε ένα λογιστικό βιβλίο µικροµεσαίας επιχείρησης, όπου καταγράφονται
τα έσοδα και έξοδα, χωρίς να έχει κανένα αναπτυξιακό όραµα
και χωρίς καµµία σύνδεση µε τα µεγάλα προβλήµατα των σύγχρονων κοινωνιών. Φυσικά και παρά τις όποιες προεκλογικές δεσµεύσεις της σηµερινής Κυβέρνησης, προβλέπει πρωτογενές
πλεόνασµα πάνω από 7 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη.
Είναι ένας κοινωνικά άδικος προϋπολογισµός, αφού και πάλι
τα βασικά θέµατα είναι τα µικροµεσαία εισοδηµατικά στρώµατα,
κι αυτό όχι µόνο γιατί οι πολυδιαφηµιζόµενες φοροελαφρύνσεις
δεν αφορούν τελικά τα εισοδήµατα εκείνων που πλήρωσαν το
µεγαλύτερο τίµηµα τα προηγούµενα χρόνια, αλλά και γιατί η
σχέση άµεσης και έµµεσης φορολογίας παραµένει ετεροβαρής,
θίγοντας τους οικονοµικά ασθενέστερους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάπτυξη χωρίς το πρόσηµο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης καταλήγει να εξυπηρετεί τους
λίγους, σε βάρος των πολλών, τους πλούσιους σε βάρος των
φτωχών, τους ευνοούµενους του συστήµατος σε βάρος των µόνιµων υποζυγίων του.
Επειδή προέρχοµαι από την ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
η οποία είναι η φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδος, σύµφωνα
µε τους επίσηµους δείκτες ευηµερίας της EUROSTAT, θα µιλήσω σήµερα για τους µη προνοµιούχους, εκείνους δηλαδή τους
συµπολίτες µας, που µε την αναδιανοµή του πλούτου που εφάρµοσε η προοδευτική παράταξη της προηγούµενης δεκαετίας κατόρθωσε να τους βγάλει από το κοινωνικό περιθώριο, στο οποίο
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σήµερα βρίσκονται και πάλι, δυστυχώς, εγκλωβισµένοι.
Έρχοµαι στους αγρότες µας, κύριε Σκρέκα, στην πρωτογενή
παραγωγή που αποτελεί την οικονοµική ραχοκοκαλιά της Ροδόπης. Από την πρώτη στιγµή που προέκυψε το εκτεταµένο πρόβληµα από την νεκρωτική ίωση στην παραγωγή του καπνού της
Ροδόπης, το 2018 -και αφορά το σύνολο των πολιτών µας, των
καπνοπαραγωγών- υποδείχθηκε από όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες ως η πιο ασφαλής οδός αποζηµιώσεων αυτή, µέσω του
ΠΣΕΑ, δηλαδή των κρατικών ενισχύσεων. Οι τρεις προϋποθέσεις
που τέθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την καταβολή των αποζηµιώσεων ήταν, πρώτον, να είχε
προηγηθεί επιστηµονική µελέτη, δεύτερον, να είχε εκτιµηθεί το
κόστος δαπάνης µέσα από εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης και,
τρίτον, να είχε εκδοθεί KΥA, όπου θα καθοριζόταν ο χρόνος και
οι όροι κάλυψης των κινδύνων, που περιλαµβάνονται στους κανονισµούς του ΕΛΓΑ. Αυτά λέει ο νόµος.
Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες
του ΕΛΓΑ, µε τους οποίους είχα έρθει σε επαφή, πιστοποιούνταν
και η έκταση της καταγεγραµµένης ζηµιάς, η οποία ξεπερνούσε
κατά πολύ το 30%, και οι ξηροθερµικές συνθήκες στη Ροδόπη
στα τέλη του Μαρτίου, που έχουν ευνοήσει την ανάπτυξη της
ασθένειας του θρίπα. Σε αυτό το σηµείο καταθέτω στα Πρακτικά
το επίσηµο υπηρεσιακό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, που αναφέρεται στη σοβαρή επιδηµία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιλχάν Αχµέτ καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρ’ όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, και παρ’ όλο που υπάρχει δηµόσιο έγγραφο που πιστοποιεί ότι συντρέχουν όλες οι τυπικές
προϋποθέσεις, ουδεµία αποζηµίωση εδόθηκε προς τους πληγέντες παραγωγούς της Ροδόπης, παρά µόνο µια οριζόντια αποζηµίωση 100 ευρώ από το πρόγραµµα «de minimis», από την προηγούµενη κυβέρνηση, η οποία βέβαια είχε µια σκοπιµότητα τότε,
εν όψει και των εκλογών, η οποία ικανοποίησε όλους τους νοµούς, αλλά όχι βέβαια τους καπνοπαραγωγούς.
Ο κ. Βορίδης, σε πρόσφατη επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε
από το Βήµα της Βουλής, δήλωσε ότι υπάρχει αυτή η πολιτική
βούληση. Είπε ότι αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου,
τις οποίες ανέφερα, αν υπάρχουν πορίσµατα, εµείς έχουµε όλη
την καλή θέληση να αποζηµιώσουµε τους καπνοπαραγωγούς. Η
εκπλήρωσή όµως της δέσµευσης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει υλοποιηθεί µέχρι και σήµερα. Να ξέρετε ότι δεν
θα σταµατήσω να διεκδικώ αυτή τη δίκαιη αποζηµίωση µέχρι να
δω την υπόσχεση της Κυβέρνησης να υλοποιείται. Διότι αλλιώς
υφίσταται και µια οικονοµική διάκριση, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή
δεν µπορεί να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις στον νοµό, να
υπάρχουν όλα, αλλά τότε δεν µιλάµε για πολιτική βούληση, αλλά
µιλάµε για µια διάκριση.
Η απώλεια του κοινωνικού µερίσµατος, επίσης, κατά την
άποψή µου αποτελεί µια µεγάλη πληγή για τους πιο αδύναµους
οικονοµικά συµπολίτες µας στη Θράκη. Οι πέντε στους έξι οικονοµικά αδύναµους πολίτες δεν θα πάρουν το κοινωνικό µέρισµα
και µεγάλοι χαµένοι αναδεικνύονται οι χαµηλοσυνταξιούχοι, οι
δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης και οι µακροχρόνια άνεργοι. Θέλω να σας µεταφέρω την οργή για αυτή τη
συντελεσθείσα αδικία, ειδικά για τους µικρούς αγρότες, µε εισοδήµατα µικρότερα των 7.000 ευρώ ετησίως, οι οποίοι µένουν
όλοι έξω από αυτή τη σηµαντική οικονοµική ενίσχυση, που αποτέλεσε µεγάλη ανακούφιση για τις ανάγκες. Ίσως έπρεπε να
υπάρξει πρόνοια για τους µικροκαλλιεργητές και για τους µικρούς αγρότες, που είχαν εισοδήµατα κάτω από 7.000 ευρώ και
ως προς την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ο Νοµός Ροδόπης, και πιθανότητα και άλλοι νοµοί της βόρειας Ελλάδος, βρίσκεται πολύ
κοντά στα σύνορα µε γειτονικά βαλκανικά κράτη, όπως είναι η
Βουλγαρία, και πλήττονται από µαζική εκροή συναλλάγµατος και
αυτό συνεπάγεται απώλεια εκατοµµυρίων για τα κρατικά ταµεία.
Καθίσταται, συνεπώς, απολύτως αναγκαία η εφαρµογή της οδηγίας 2003 -έχω µία πρόταση του 2003- µε την οποία επιτρέπεται
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σε κράτος µέλος να εφαρµόζει διαφοροποιούµενα επίπεδα φορολογίας στα καύσιµα, σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές.
Υπάρχει δηλαδή και ευρωπαϊκό προηγούµενο στην Ιταλία και
στην Καταλονία, ξέρετε. Δηλαδή µπορεί να υπάρξουν δύο διαφορετικές τιµές, µια για τους ντόπιους κατοίκους, η οποία βάσει
της οδηγίας να είναι χαµηλότερη, λόγω του ανταγωνισµού µε τη
Βουλγαρία, και µια τιµή να υπάρχει και για τους άλλους, που
προέρχονται από άλλους νοµούς. Είναι αναγκαία η πολιτική δηλαδή µιας ειδικής φορολόγησης των καυσίµων, σε περιοχές που
πλήττονται από τον ανταγωνισµό όπως στη Βουλγαρία και όλος
ο κόσµος πάει και βάζει τις βενζίνες του στη γειτονική χώρα, γεγονός που πλήττει όλους τους βενζινοπώλες αλλά και την εθνική
οικονοµία. Θα ήθελα πραγµατικά να έχω το λόγο να αισιοδοξώ
για το µέλλον του τόπου µας και ειδικά για την ακριτική Θράκη
των µεγάλων αναπτυξιακών ελλειµµάτων.
Η εικόνα, όµως, που µέχρι σήµερα βγάζουν προς τα έξω οι πολιτικές της νέας Κυβέρνησης, δυστυχώς, δεν µου αφήνει να πιστέψω ότι θα δουλέψει για τους πολλούς, αφήνοντας σε δεύτερη
µοίρα τα συµφέροντα των οικονοµικών ελίτ, γι’ αυτό και καταψηφίζω, µαζί µε τους συναδέλφους µου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής, αυτόν τον προϋπολογισµό που
φέρνετε σήµερα ενώπιόν µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Και εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Καππάτος έχει τον λόγο από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά η κ. Αναγνωστοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνηθίζουµε
να χαρακτηρίζουµε τη συζήτηση που αφορά στον κρατικό προϋπολογισµό ως µια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν
θα µπορούσε, άλλωστε, να είναι διαφορετικά, αφού µε εκείνον
θέτουµε τους στόχους του έτους και οργανώνουµε τον τρόπο µε
τον οποίο το κράτος και η γενική κυβέρνηση θα χαράξουν την οικονοµική πολιτική.
Όσον αφορά στον προϋπολογισµό του 2020, εκείνος αποτελεί
ταυτόχρονα λύση, εγγύηση και ευκαιρία. Αποτελεί λύση στο δηµοσιονοµικό κενό που µας κληροδότησε η προηγούµενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, το οποίο ο εν λόγω προϋπολογισµός
καλύπτει. Είναι εγγύηση ότι η χώρα µας θωρακίζεται θεσµικά,
αφήνοντας οριστικά στο παρελθόν τη δηµοσιονοµική περιπέτεια
που βίωσε.
Μας παρουσιάζει, τέλος, και την ευκαιρία να διαχειριστούµε
ορθολογικά τα του οίκου µας, διαµορφώνοντας τις συνθήκες
ανάπτυξης µιας οικονοµικής πολιτικής που δίνει ανάσα στους πολίτες, ιδιαίτερα εκείνους που τα προηγούµενα χρόνια επλήγησαν
εντονότερα.
Το 2019 αποτέλεσε ορόσηµο για την Ελλάδα, αφού είναι το
πρώτο έτος εφαρµογής οικονοµικής πολιτικής, εκτός προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Ιδιαίτερα κατά το δεύτερο
εξάµηνο του έτους, τόσο η αυξηµένη εµπιστοσύνη στην ελληνική
οικονοµία όσο και η επιτάχυνση των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών είναι χαρακτηριστικά ενός πολιτικού περιβάλλοντος εντελώς διαφορετικού από εκείνο που την 7η Ιουλίου αφήσαµε πίσω.
Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020 αναδεικνύει τις βασικές
κατευθυντήριες γραµµές, που ως Πλειοψηφία χαράσσουµε και
ως διακυβέρνηση της χώρας υλοποιούµε. Πρόκειται για τη ριζική
στροφή της οικονοµικής πολιτικής από την υπερφορολόγηση και
την αποεπένδυση προς της ανάπτυξη.
Η περιοριστική πολιτική της περιόδου 2016-2018 και τα υψηλά
πρωτογενή πλεονάσµατα που η προηγούµενη κυβέρνηση διαπραγµατεύτηκε µε τους δανειστές, δίνουν τη θέση τους στην πολιτική που θέτει σε προτεραιότητα τόσο την απασχόληση όσο
και την αύξηση των διαθέσιµων εισοδηµάτων των Ελλήνων πολιτών. Ο στόχος για αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης µε συντηρητική προσέγγιση τίθεται στο 2,8% από 1,5% του πρώτου εξαµήνου του 2019.
Η µείωση της ανεργίας σε συνδυασµό µε τη µείωση των συντελεστών στη φορολογία εισοδήµατος αποτελούν τη συνταγή
εκείνη που θα αναθερµάνει ακόµη περισσότερο την οικονοµική
δραστηριότητα.
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Τέλος, η υλοποίηση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα
3,5% και συνολικό πλεόνασµα ύψους 1%, είναι αδιαµφισβήτητα
δεδοµένα που αποδίδουν στον προϋπολογισµό του 2020 τον χαρακτήρα του επιταχυντή στην οικονοµική ανάκαµψη της χώρας
µας.
Λαµβάνοντας, βέβαια, υπ’ όψιν τα στοιχεία που παρέθεσα, δεν
αρκεί η διαπίστωση πως ο προϋπολογισµός του 2020 καλύπτει
το δηµοσιονοµικό κενό που µας κληροδότησε η προηγούµενη
κυβέρνηση. Αντιθέτως, πρέπει να τονίσουµε πως την ίδια στιγµή
µας δίνεται η δυνατότητα διαµόρφωσης ενός δηµοσιονοµικού
χώρου ικανού να µάς επιτρέψει τη σηµαντική µείωση των φορολογικών συντελεστών, την αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων και
τη θεµελίωση της οµαλότητας στην οικονοµική µας ζωή. Πρόκειται, άλλωστε, για αναγκαία συνθήκη και προϋπόθεση στο πλαίσιο
του βασικότερου όλων των στόχων µας, που δεν είναι άλλος από
την ανάπτυξη ενός οµαλού και υγειούς κύκλου οικονοµικής προόδου για τα επόµενα χρόνια.
Ας δούµε, όµως, στην πράξη κάποιες από τις παρεµβάσεις που
αναµένουµε να έχουν θετικό αποτύπωµα κατά το νέο έτος. Χορηγούµε επίδοµα ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2020.
Αυξάνουµε τις δαπάνες για τα δηµόσια νοσοκοµεία και την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας κατά 289 εκατοµµύρια ευρώ σε
σχέση µε τις εκτιµώµενες πληρωµές του 2019.
Αναστέλλουµε τον ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές, καθώς και τον
φόρο υπεραξίας ακινήτων για τρία έτη. Πρόκειται για λίγες µόνο
από τις προβλεπόµενες παρεµβάσεις που θα δώσουν πνοή στον
τόπο µας, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος του προϋπολογισµού
να τεθεί ένα τέλος στην πολιτική των υπερπλεονασµάτων, καθώς
και η ταυτόχρονη επιδίωξή µιας όσο το δυνατόν εγγύτερης επίτευξης του στόχου του πλεονάσµατος, αποτελούν σηµεία που
έχουν ειπωθεί συχνά σε αυτή την Αίθουσα και δεν χρειάζεται να
επαναληφθώ.
Δεν πρέπει, όµως, παρά τα θετικά σηµεία που πλέον η ελληνική οικονοµία ενσωµατώνει, σε καµµία περίπτωση να αγνοήσουµε την ανεξήγητη και αναιτιολόγητη υπέρβαση που παρατηρήθηκε την περίοδο 2016-2018. Πρόκειται για περίοδο κατά την
οποία 11,4 δισεκατοµµύρια ευρώ αφαιρέθηκαν από την οικονοµία, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των φορολογούµενων προς το
δηµόσιο αυξήθηκαν, ενώ το υπέρµετρο φορολογικό βάρος που
οι φορολογούµενοι και η ελληνική οικονοµία επωµίστηκαν, έγινε
έντονα και πλήρως αντιληπτό.
Την άρση της δυσάρεστης αυτής εµπειρίας εγκαινιάζει ο προϋπολογισµός του 2020, µε την προϋπόθεση ότι η κυβερνητική
πολιτική θα τον παρακολουθήσει συστηµατικά και συντεταγµένα.
Φυσικά, επ’ αυτού, δεν χρειάζεται να έχουµε καµµία αµφιβολία.
Η ετοιµότητα σε επίπεδο προγράµµατος της Νέας Δηµοκρατίας
ως αξιωµατικής αντιπολίτευσης καθώς και τα πρώτα δείγµατα
γραφής της ως Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν την καλύτερη απόδειξη του αυτονόητου, δηλαδή ότι µε
σκληρή δουλειά, γνώση και µε συνεχή αξιολόγηση, µπορούµε
και αξίζουµε καλύτερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Αναγνωστοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ
και αµέσως µετά η κ. Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινήσαµε από χθες να συζητάµε για έναν προϋπολογισµό, ο οποίος επιβεβαιώνει αυτό που
γνωρίσαµε προεκλογικά, αλλά και αυτό που είδαµε τους πρώτους µήνες διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Εξαπατήσατε και διχάσατε τον ελληνικό λαό εφ’ όλης της ύλης
και µε οικονοµικούς όρους και µε πολιτικούς και µε πολιτισµικούς. Εξαπατήσατε και διχάσατε, δηµιουργώντας της αίσθηση
µιας φαντασιακής µεσαίας τάξης, ξεκοµµένης από οποιαδήποτε
κοινωνική της αναφορά. Τα χαµηλά στρώµατα εναντίον της µεσαίας τάξης. Ακόµα και ένα µικρό παιδί οκτάχρονο γνωρίζει ένα
πράγµα. Δεν µπορεί να υπάρξει η µεσαία τάξη, χωρίς ενισχυµένα
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τα χαµηλά στρώµατα. Αυτό είναι το άλφα και το ωµέγα.
Τι βλέπουµε και στον προϋπολογισµό και σε αυτό που κάνατε
µέχρι τώρα; Ότι όχι µόνο δεν ενισχύετε τη µεσαία τάξη, αλλά δηµιουργείτε τις προϋποθέσεις, για να έχουµε κρίση, όπως είχαµε
πριν από το 2010, δηλαδή, αποµείωση του κοινωνικού κράτους.
Τα επιδόµατα τα οποία προσπάθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και
εν µέσω µνηµονίου να δώσει, δεν ήταν ψίχουλα. Τα επιδόµατα
έστηναν ένα κοινωνικό κράτος που δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα.
Είπε ο κ. Χαρακόπουλος µε δραµατικό ύφος για το δηµογραφικό -επειδή είµασταν µαζί στην επιτροπή για το δηµογραφικό,
είχαµε καλέσει ξένους επιστήµονες από τη Φινλανδία, τη Γαλλία
κ.λπ. και επέµεναν σε ένα πράγµα- ότι δεν επιλύεται χωρίς
ισχυρό κοινωνικό κράτος.
Και ρωτάω: Με τα 2.000 ευρώ -καλώς, κάλλιστα- τα οποία δίνονται για κάθε παιδί που γεννιέται -και αυτό παίζεται- µπορεί να
λυθεί το δηµογραφικό πρόβληµα, εάν δεν έχουµε οικογενειακά
επιδόµατα επί µονίµου βάσεως, εάν δεν έχουµε στήριξη των
νέων ανθρώπων µε επιδόµατα ενοικίου, εάν δεν έχουµε αυτό που
συνιστά το κράτος πρόνοιας, αυτό που έχει ανάγκη η µεσαία
τάξη για να µπορεί να υπάρξει; Αυτά δεν υπάρχουν στον προϋπολογισµό.
Δεύτερον, δηµόσιος χώρος. Δηµόσιος χώρος είναι τα δηµόσια
πανεπιστήµια, τα δηµόσια νοσοκοµεία. Χωρίς αυτά, επίσης, δεν
µπορεί να υπάρξει µεσαία τάξη. Δεν θα επεκταθώ, θα τα πουν οι
συνάδελφοι µου αναλυτικά, αλλά αν πάρουµε µόνο τα πρώτα
δείγµατα για την παιδεία, το πώς ιδιωτικοποιούνται σιγά-σιγά τα
πανεπιστήµια, θα καταλάβουµε πολλά πράγµατα. Το πώς η δηµόσια παιδεία, τα δηµόσια ανώτατα ιδρύµατα έχουν οριστεί ως
εχθροί του κράτους. Άσυλο, οι νέοι οι οποίοι είναι παραβατικοί
και όλα αυτά.
Όλα αυτά όλα αυτά συνιστούν πράγµατα τα οποία θέτουν σε
κίνδυνο και τα χαµηλά στρώµατα και τη µεσαία τάξη. Δεν θα µιλήσω για ΑΜΕΑ, δεν θα µιλήσω για την έρευνα, γιατί φαίνεται
σαν να αυξήθηκε λίγο ο προϋπολογισµός στην παιδεία, ενώ έχουν περικοπεί ένα σωρό χρήµατα από την έρευνα που έχει περάσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Θα βάλω έναν µικρό αστερίσκο, επειδή µε πιάνουν οι άπειροι
για αυτό το «εξαπατήσατε και διχάσατε». Με πιάνουν οι µαγαζάτορες. Ο νυν Πρωθυπουργός και τότε Πρόεδρος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης έδωσε άπειρες συνεντεύξεις, ότι θα µειωθεί
στην εστίαση και τα ροφήµατα που η κακιά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
δεν έκανε. Φωνάζουν τώρα -αυτοί χρησιµοποιούν τον όρο- ότι
τους εξαπατήσατε.
Μειώνετε τον προϋπολογισµό για τον ΟΑΕΔ. Η δικιά µας κυβέρνηση είχε να αντιµετωπίσει το σηµαντικότερο πράγµα, που
όλοι οι επιστήµονες θεωρούν ως θανάσιµο τραύµα στο σώµα της
κοινωνίας: την ανεργία. Δεν µπορεί κανείς να µιλάει για ανάκαµψη της οικονοµίας, για στήριξη των µεσαίων στρωµάτων, χωρίς να αντιµετωπίζει κατ’ αρχάς και να επιλύει το θέµα της ανεργίας.
Εξαπατήσατε και διχάσατε σε ένα άλλο µείζον θέµα, το προσφυγικό – µεταναστευτικό. Δεν θα πω τι είπατε, γιατί τα έχει
ακούσει ο ελληνικός λαός άπειρες φορές. Εγώ θα πω ότι αυτό
δεν σας επέτρεψε να φτιάξετε πολιτική, δεν σας επέτρεψε να
έχετε στρατηγική για ένα µείζον πρόβληµα -για µία µείζονα κατάσταση, θα έλεγα εγώ, και όχι πρόβληµα, για µία µείζονα πραγµατικότητα- γιατί ήσασταν εγκλωβισµένοι σε ιδεοληψίες, ήσασταν εγκλωβισµένοι στην προσπάθεια να διχάσετε τον ελληνικό
λαό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους λαθροµετανάστες. Και τώρα είµαστε
σε φαινόµενα κλειστών δοµών που µας στερούν λεφτά και από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόµα και στη στρατιωτικοποίηση του
θέµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εδώ, όµως, έχουµε και κάτι σηµαντικότερο. Ακόµα σήµερα
µέσα στη Νέα Δηµοκρατία ακούµε ανθρώπους να µιλάνε για λάθροεποικισµό. Και όχι οποιονδήποτε άνθρωπο. Στελέχη σοβαρά
της Νέας Δηµοκρατίας.
Θα µου επιτρέψετε δύο λεπτά µόνο, κύριε Πρόεδρε, για το
θέµα της εξωτερικής πολιτικής. Άκουσα τον κ. Δένδια µε πολύ
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µεγάλη προσοχή. Μακάρι όλα αυτά να είχαν ακουστεί λίγους
µήνες πριν. Εκεί κι αν εξαπατήσατε και διχάσατε τον ελληνικό
λαό. Και δεν θα πω εγώ για τις Πρέσπες, τι ειπώθηκε εδώ και πώς
σύσσωµη σχεδόν η τότε αντιπολίτευση µας φώναζε προδότες,
δεν θα πω για το τι έγινε στους δρόµους. Θα πω ένα πράγµα: Η
αντίθεση σας στις Πρέσπες για µένα κάλυπτε κάτι πάρα πολύ
σηµαντικό. Κάλυπτε την πλήρη έλλειψη στρατηγικής της Νέας
Δηµοκρατίας, την πλήρη έλλειψη διαβάσµατος της γεωπολιτικής
πραγµατικότητας. Εγκλωβισµένη στο δόγµα της αδράνειας και
της απραξίας -διότι αυτό ήταν το δόγµα της Νέας Δηµοκρατίας
για πάρα πολλά χρόνια- έβλεπε καχύποπτα το ότι µία νέα κυβέρνηση αναλάµβανε να επιλύει, επιτέλους, προβλήµατα.
Και φτάσαµε τώρα στο µείζον θέµα των ελληνοτουρκικών.
Εµείς ποτέ, µα ποτέ -το είπε και ο Πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας,
το λέµε όλοι οι Βουλευτές και τα στελέχη και µέλη του ΣΥΡΙΖΑόσο κι αν διαφωνούµε, δεν πρόκειται να δακτυλοδείξουµε κάποιον ως εθνικό προδότη όταν είναι δηµοκράτης. Από κει και
πέρα, αλλάζουν τα πράγµατα, γιατί ξέρουµε ποιοι πρόδωσαν
αυτή τη χώρα.
Άρα, από εµάς δεν θα ακούστε ποτέ τέτοιο πράγµα, όπως
ακούσαµε εµείς. Πατριδοκαπηλία δεν υπάρχει. Κριτική, όµως,
υπάρχει.
Και ερωτώ: Δεν το άκουσα από τον κ. Δένδια. Είπε…
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Εσείς χρησιµοποιήσατε αυτή την ορολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τραβάµε, όµως, τον
χρόνο. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι να µιλήσουν.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει. Μιλάω
τώρα εγώ.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Εσείς προσωπικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πατριδοκαπηλία,
λοιπόν, δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε. Όµως έχουµε και
κριτική για το τι θα κάνουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: …γιατί η δηµοκρατία
αυτό είναι. Και η εξωτερική πολιτική είναι θέµα διαφάνειας και
δηµοκρατίας, όχι για πράγµατα που δεν πρέπει να ειπωθούν
κ.λπ..
Και θα πούµε ότι αυτή η έλλειψη στρατηγικής της Νέας Δηµοκρατίας της κόστισε πολύ τους πρώτους µήνες. Δεν θα επανέλθω τώρα στο τι είπε ο κ. Μητσοτάκης ή τι δεν είπε στις συναντήσεις µε τον Ερντογάν κ.λπ.. Θα πω ένα πράγµα. Θα πω ότι
οι κυρώσεις για µας είναι βαρύ διπλωµατικό χαρτί. Διότι η Τουρκία αυτή τη στιγµή εµπλέκεται σε ένα γεωπολιτικό σύστηµα, το
οποίο πρέπει να διαβάσουµε πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν θα επεκταθώ. Άρα, εµείς πρέπει επί του πεδίου του διπλωµατικού να είµαστε παρόντες. Και στο Βερολίνο να είµαστε παρόντες και στο
EastMed που κόβει τη «γαλάζια πατρίδα» και κυρίως στις κυρώσεις. Είναι εργαλείο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία Αναγνωστοπούλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα κλείσω, λέγοντας το εξής: Χαιρόµαστε που ο κ. Δένδιας καταδίκασε την πατριδοκαπηλία και την απραξία στην εξωτερική πολιτική. Θα είµαστε
εδώ να κάνουµε κριτική. Και αν θέλετε πραγµατικά να αντιµετωπίσουµε σοβαρά την εξωτερική πολιτική, το τι θα κάνει αµυντικά
η Ελλάδα αυτό είναι θέµα που µπορεί να συζητείται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Τα φιλικά σας ΜΜΕ να έχουν πρωτοσέλιδα
για αµυντικούς όρους εµπλοκής κ.λπ., δεν είναι συζήτηση αυτή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει η κ. Κεφαλογιάννη και µετά ο κ. Λαµπρούλης.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα αφήνει πίσω της τη
σκληρή δεκαετία της κρίσης και το 2019 είναι η χρονιά που σηµατοδοτεί το τέλος αυτής της επώδυνης για τη χώρα εποχής.
Σηµατοδοτεί, όµως, και µία ακόµα µεγάλη αλλαγή: Την απόφαση των Ελλήνων πολιτών να πορευτούµε µε ρεαλισµό και σύ-
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νεση, µε απόλυτη συναίσθηση ότι οι αυταπάτες και οι ιδεοληψίες
κόστισαν πολύ περισσότερο ακόµα και από τις τεράστιες δηµοσιονοµικές πιέσεις που δεχτήκαµε, αισιοδοξώντας για το µέλλον,
αλλά πάντα µε το βλέµµα στραµµένο στις νέες, µεγάλες προκλήσεις των καιρών. Η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η αβεβαιότητα στα Βαλκάνια, η τουρκική
προκλητικότητα, το Brexit δηµιουργούν ένα νέο διεθνές φορτίο
για τη χώρα, απέναντι στο οποίο η ίδια η Ευρώπη δεν έχει ακόµα
αναπτύξει τις πολιτικές που χρειάζονται.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να διαδραµατίσει τον ρόλο που της αναλογεί, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ισχυρή και αυτοδύναµη, αποδεικνύοντας ότι από την
κρίση βγαίνει δυνατότερη, µετατρέποντας τις δύσκολες συγκυρίες σε ευκαιρία να αντιµετωπίσει, µε αυτοπεποίθηση, κάθε νέα
πρόκληση.
Ο προϋπολογισµός του 2020 υπηρετεί ακριβώς αυτή την προοπτική. Αποτυπώνει τους στόχους για τους οποίους δεσµεύτηκε
η νέα Κυβέρνηση, µε συγκεκριµένες οικονοµικές πολιτικές που
σχεδιάστηκαν για να βρουν αντίκρισµα στην κοινωνία, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κράτους, ευέλικτου και αποτελεσµατικού,
που υπηρετεί τον πολίτη, τον επαγγελµατία, τον επενδυτή µε
όρους αξιοκρατίας και διαφάνειας. Γιατί η πεµπτουσία της κυβερνητικής µας πολιτικής είναι αποτελεσµατική οικονοµική πολιτική µε περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη.
Στην κατεύθυνση αυτή ο νέος προϋπολογισµός ενσωµατώνει
µέτρα για άµεση τόνωση της αγοράς και των επενδύσεων, µέτρα
- µονόδροµους για να δηµιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και αύξηση του εισοδήµατος όλων των πολιτών, µε άµεση
υλοποίηση ιδιωτικοποιήσεων και ενίσχυση της ρευστότητας, δίκαιη µείωση των επιβαρύνσεων από φόρους και εισφορές για µισθωτούς, ελεύθερους επαγγελµατίες, επιχειρήσεις και αγρότες,
µε πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που αποτελεί ακόµα ένα σηµαντικό µέτρο για την ανατροπή του µεγάλου
δηµογραφικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει η χώρα.
Πρόκειται για ένα µείγµα πολιτικής που δηµιουργεί συνθήκες
σταθερής ανάπτυξης, την ίδια στιγµή που ωφελούνται όλα τα εισοδηµατικά στρώµατα, µε έµφαση στα χαµηλότερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα βρέθηκε στο κέντρο
µιας µεγάλης κρίσης από το 2010 ως ο πλέον αδύναµος κρίκος
της Ευρωζώνης. Βρεθήκαµε σε δύσκολα σταυροδρόµια, επηρεασµένοι και από τη µάστιγα του λαϊκισµού που διογκώθηκε όλα
αυτά τα σκοτεινά χρόνια. Η Ελλάδα έγινε το παράδειγµα προς
αποφυγή, την ίδια στιγµή που ένας ολόκληρος λαός στοχοποιήθηκε όσο ποτέ άλλοτε µεταπολεµικά.
Ο προϋπολογισµός τους 2020 σηµατοδοτεί τη λήξη αυτής της
επώδυνης εποχής που, όµως, αφήνει πίσω τις βαθιές πληγές.
Αφήνει πίσω της µια γενιά που βρέθηκε είτε να εγκαταλείπει την
πατρίδα για ένα καλύτερο µέλλον είτε να κλειδώνει τις ελπίδες
της σε µισθούς των 500 ευρώ, µια γενιά που κληρονοµεί ένα
άκρως δυσανάλογο βάρος µε το ασφαλιστικό σύστηµα. Μέληµα
και προτεραιότητά µας θα πρέπει να είναι να σπάσουµε αυτόν
τον αδιέξοδο φαύλο κύκλο, να προχωρήσουµε σε µία νέα συµφωνία µεταξύ των γενεών µε τρόπο ορθολογικό και δίκαιο, που
θα εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στους γηραιότερους, αλλά και θα βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των νέων.
Αυτό µπορεί να γίνει πραγµατικότητα αυξάνοντας µε επενδύσεις τον αριθµό αλλά και την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης. Διότι υψηλότεροι µισθοί σηµαίνει και υψηλότερες εισφορές,
σηµαίνει επίσης επένδυση στη νέα γενιά, ώστε να αρχίσει και
πάλι να σχεδιάζει το µέλλον της στην πατρίδα µε αναπτυξιακούς
προϋπολογισµούς που ρίχνουν το βάρος στην άρση της αδικίας
µεταξύ των γενεών, στηρίζοντας τους νέους µε µέτρα και µε κίνητρα µε πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς. Αυτή είναι και η µεγαλύτερη πρόκληση για όλους µας, να δουλέψουµε σκληρά για
να κερδίσουµε το µεγάλο στοίχηµα των νέων γενεών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση στοχεύει και θα
πετύχει να κάνει τη χώρα και πάλι ισχυρή στην Ευρώπη αλλά και
διεθνώς. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Όµως, όπως αποδεικνύει και ο προϋπολογισµός του 2020, υπήρχε ετοιµότητα και
σχέδιο ρεαλιστικό. Οι κίνδυνοι, όµως, εξακολουθούν. Τα προβλήµατα δεν εξαφανίστηκαν. Υπάρχουν και χρειάζονται ακόµα γεν-
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ναίες πολιτικές πρωτοβουλίες. Γι’ αυτό και χρειάζεται εγρήγορση, η Κυβέρνηση να συνεχίσει να υλοποιεί τις δεσµεύσεις της
για πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, για ανάπτυξη µε κοινωνική δικαιοσύνη.
Με επιµονή και σκληρή δουλειά η Ελλάδα στρέφει και πάλι το
βλέµµα της µε υπερηφάνεια στη νέα εποχή ως ισότιµο µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε δυνατή φωνή και κοµβικό ρόλο στα διεθνή δρώµενα. Το κλίµα αλλάζει, οι προσδοκίες αυξάνονται, η
χώρα µπαίνει και πάλι σε ρυθµούς κανονικότητας και ασφάλειας.
Οι απαιτήσεις γίνονται µεγαλύτερες. Η Ελλάδα µπορεί και πρέπει
να πρωταγωνιστήσει στη νέα δεκαετία που ξηµερώνει σε λίγες
εβδοµάδες. Να πρωταγωνιστήσει µε διαφάνεια, δικαιοσύνη και
εθνική αυτοπεποίθηση.
Θέλουµε, πιστεύουµε, αγωνιζόµαστε για µία Ελλάδα που προασπίζεται την ασφάλεια των πολιτών, τα δίκαια της πατρίδας, την
ευηµερία του έθνους. Για αυτό σας καλώ να υπερψηφίσετε τον
προϋπολογισµό του 2020.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για να κάνω µία ερώτηση στον κ. Σκυλακάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Να κάνω µία ανακοίνωση
πρώτα προς το Σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Δράµας, (πρώτο
τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Τσακαλώτε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Θα σχολιάσω ότι µόλις ζήτησα
τον λόγο να κάνω µία ερώτηση για τον κ. Σκυλακάκη, ο κ. Σκυλακάκης σηκώθηκε κι έφυγε. Ο κ. Σκυλακάκης, όταν µιλούσε ο κ.
Βαρεµένος είπε ότι «µειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ». Θέλω να επιβεβαιώσετε τα εξής στοιχεία: Πρώτον, είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι
στον προϋπολογισµό του 2019 είχαµε εµείς 260 µείωση του
ΕΝΦΙΑ; Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι το 2019 αυτό έγινε νόµος;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι εσείς προσθέτετε 205 εκατοµµύρια
και ότι στον πίνακα 3,8 στον προϋπολογισµό τώρα παίρνετε πίσω
170 εκατοµµύρια, τα οποία είναι για τις αντικειµενικές αξίες που
θα αυξηθούν;
Άρα, µπορείτε να επιβεβαιώσετε, πριν να λέτε µεγάλα λόγια
για τον ΕΝΦΙΑ, ότι η δική σας συµβολή, της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας, είναι 205 που βάλατε, µείον 142, µας κάνει
63 εκατοµµύρια; Δηλαδή, θέλω επιβεβαίωση ότι η δική σας συµβολή σε όλη τη µείωση που θα δουν οι πολίτες για το ΕΝΦΙΑ είναι
µόνο 63 εκατοµµύρια. Αν έχω κάνει κάποιο λάθος, θα µε διορθώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Σκυλακάκης είναι
εδώ τώρα. Θα απαντήσετε, κύριε Υφυπουργέ; Ακούσατε την
ερώτηση;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει ακούσει την ερώτηση. Όµως, µε όλον τον σεβασµό -και χαρά µας να ακούµε τις ερωτήσεις του κ. Τσακαλώτου-,
δεν υπάρχει διαδικασία για τέτοιου είδους ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Λιβανέ, αν θελήσει
ο Υπουργός για ένα λεπτό…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν έχει
ακούσει την ερώτηση, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Γι’ αυτό ρωτάω τον κ.
Σκυλακάκη αν έχει ακούσει την ερώτηση ή εάν έχει ενηµερωθεί.
Κατά τα άλλα, για να συµφωνήσουµε, η διαδικασία είναι σωστή.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µπορεί να ζητάει τον λόγο για
κάτι που είπε ένας Υπουργός, όχι αµέσως µόλις το πει, αλλά και
κάποιες ώρες µετά. Ο Υπουργός µπορεί να απαντήσει και αυτός
κάποιες ώρες µετά, για να είµαστε ξεκάθαροι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ο Υφυπουργός είναι από το πρωί εδώ και την ώρα που έγινε η
ερώτηση χρειάστηκε να βγει έξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έτυχε. Δεν είναι αυτό το
θέµα µας. Αν θέλει ο κ. Σκυλακάκης µπορεί τώρα να απαντήσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µου µετέφερε την ερώτηση του συναδέλφου ο κ.
Βεσυρόπουλος. Θα πω δύο λόγια για τον ΕΝΦΙΑ.
Κατ’ αρχάς, να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους. Αυτή τη
στιγµή ο ΕΝΦΙΑ µειώθηκε κατά 22%. Το 12% της µείωσης προέρχεται από απόφαση της δικής µας κυβέρνησης. Η απόφαση
αυτή υλοποιήθηκε. Τα νούµερα του ΕΝΦΙΑ, όµως, που βλέπουµε
στον προϋπολογισµό δεν έχουν να κάνουν µε τα ποσοστά των
µειώσεων, για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι έχει αυξηθεί η εισπραξιµότητά του.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εγώ λέω για τον πίνακα 3,8.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Έχουµε, λοιπόν, µία σοβαρή αύξηση της εισπραξιµότητας του
ΕΝΦΙΑ, την οποίαν και καταγράφουµε εν µέρει µόνο στον προϋπολογισµό. Θα καταγραφεί και στην επόµενη φάση.
Σε ό,τι αφορά την επόµενη χρονιά, µιλάµε για µία διόρθωση
που η δική σας κυβέρνηση είχε αναλάβει ως προαπαιτούµενο να
κάνει και δεν την ολοκλήρωσε. Παραµένει στα προαπαιτούµενα.
Και αυτή η διόρθωση που είναι σωστή να γίνει, δηλαδή όλοι να
πληρώνουν µε βάση την πραγµατική τους ακίνητη περιουσία και
όχι πλασµατική, θα προχωρήσει από την Κυβέρνηση. Θα φέρει
επιπρόσθετα έσοδα και ένα µεγάλο µέρος αυτών των επιπρόσθετων εσόδων, το συντριπτικό, θα επιστρέψει πίσω στους πολίτες
µε πρόσθετη µείωση συντελεστών.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πάρω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Απάντησε ο κ. Σκυλακάκης, κύριε Βεσυρόπουλε. Σας καταλαβαίνω, αλλά να προχωρήσουµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Μα δεν θα κάνω πάνω από ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πείτε µας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε συνάδελφε, για τον ΕΝΦΙΑ έχετε δίκιο ότι είχατε νοµοθετήσει για τη µείωσή του κατά 30% για περιουσίες ιδιοκτησίας
µέχρι 260 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό, φυσικά, στην πράξη δεν
έγινε ποτέ. Η δική µας Κυβέρνηση νοµοθέτησε και για πρώτη
φορά και έτσι µειωµένα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ είδαν οι πολίτες,
οι ιδιοκτήτες ακινήτων, µε Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και
Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεύτερον, τι κάνουµε εµείς; Ποια είναι η διαφορά; Το δικό σας
µέτρο ήταν 260 εκατοµµύρια ευρώ και το δικό µας 465 εκατοµµύρια ευρώ. Ποια είναι η διαφορά των 205 εκατοµµυρίων ευρώ;
Κάναµε ακριβώς το ίδιο, για περιουσίες µέχρι 60.000 ευρώ µείωση 30%. Από εκεί και πέρα, για περιουσίες µέχρι 70.000 ευρώ
27% µείωση του ΕΝΦΙΑ, για περιουσίες µέχρι 80.000 ευρώ 25%
µείωση του ΕΝΦΙΑ, για περιουσίες µέχρι 1 εκατοµµύριο ευρώ
20% µείωση του ΕΝΦΙΑ και για περιουσίες πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ 10% µείωση του ΕΝΦΙΑ.
Mεσοσταθµική µείωση του ΕΝΦΙΑ 22%, συν 205 εκατοµµύρια
ευρώ. Και γιατί το κάναµε αυτό; Γιατί δώσαµε και σ’ αυτούς που
έχουν τη µεσαία περιουσία µείωση του ΕΝΦΙΑ, ενώ εσείς όλα
αυτά τα χρόνια µε την πολιτική σας τους τσακίσατε. Τη µεσαία
τάξη την φτωχοποιήσατε.
Και ποια είναι η µεσαία τάξη που έρχεστε και µιλάτε τώρα συνέχεια; Τώρα την ανακαλύψατε. Ποια είναι η µεσαία τάξη; Αυτή
που κατεβάζει το συµπληρωµατικό φόρο από τις 300.000 ευρώ
στις 200.000 ευρώ και υπερτριπλασιάζει τους συντελεστές φορολόγησης του συµπληρωµατικού φόρου. Αυτά κάναµε για
όλους αυτούς. Κάναµε µείωση του ΕΝΦΙΑ για όλες τις περιουσίες στηρίζοντας πρώτα τη φτωχή περιουσία και µετά τη µεσαία
περιουσία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βεσυρόπουλε,
θέλω να πω το εξής. Απάντησε ο ένας Υπουργός. Δεν χρειάζεται
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να απαντά και ο άλλος και να δίνει έναν άλλο τόνο.
Και δεύτερον, µε συγχωρείτε τώρα, αλλά τι επιχείρηµα είναι
αυτό ότι ποτέ δεν έγινε; Έτσι γίνονται τα πράγµατα στην πολιτική. Κάνεις ένα νόµο και όταν έρθει η ώρα να εφαρµοστεί ο
νόµος …
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε εσείς τώρα; Ως αρµόδιος
Υφυπουργός έπρεπε να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κάνω αυτό που πρέπει
να κάνω, γιατί, κύριε Βεσυρόπουλε, αδίκως πήρατε εσείς τον
λόγο και το ξέρετε, αφήστε τα αυτά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να κάνετε µοµφή στο Προεδρείο. Κύριε Βεσυρόπουλε, καθήστε κάτω. Αν έχετε πρόβληµα µε το Προεδρείο, να ζητήσετε κάτι
για το Προεδρείο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Αυτό είναι
πρωτοφανές, κύριε Πρόεδρε. Προεδρεύετε και εκφράζετε
άποψη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Λιβανέ, έχετε τον
λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ο αρµόδιος Υφυπουργός απάντησε γι’ αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Αφού είχε απαντήσει ο
αρµόδιος Υπουργός.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν απάντησε καθόλου. Τα 3 εκατοµµύρια …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ας µην συνεχίζουµε. Αυτό λύθηκε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Αφήστε το για τις αντικειµενικές. Είναι άλλο πράγµα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Αν δεν ξέρεις αριθµητική, δεν
φταίω εγώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Νοµίζω ότι
είναι λίγο προκλητικό …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Να ηρεµήσουµε τώρα.
Ό,τι ήταν να ειπωθεί, ειπώθηκε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Υπάρχει αυξηµένη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βεσυρόπουλε,
πώς παίρνετε τον λόγο από µόνος σας;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
… είναι δύσκολο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τίποτα δεν είναι δύσκολο. Εσείς πεταχτήκατε και είπατε για εµένα, όταν είπα απλά
την κοινοβουλευτική διαδικασία. Να τελειώνουµε. Να προχωράµε.
Ορίστε, κύριε Λιβανέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Τσακαλώτε, ένα λεπτό. Νοµίζω ότι δηµιουργήθηκε µία ένταση χωρίς
να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Έθεσε µια ερώτηση µε τον τρόπο
που την έθεσε. Του επιτρέψατε, κύριε Πρόεδρε, να τη θέσει. Την
έχετε ξαναθέσει αυτή την ερώτηση. Έχει απαντηθεί πολλές
φορές. Δηλαδή, είναι ένας διάλογος που τον κάνουµε αρκετές
εβδοµάδες τώρα για το θέµα του ΕΝΦΙΑ.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή σας έχω ξανακούσει µερικές φορές,
εγώ πιστεύω ότι είναι χρήσιµος ο λόγος σας. Όντως, µπαίνετε
πιο πολύ στην ουσία του θέµατος και λέτε µία φράση παραπάνω,
η οποία συνήθως είναι στην κατεύθυνση του να καταλαγιάζουν
τα πάθη.
Θεωρώ ότι έγινε µία συζήτηση. Δόθηκαν υπεραρκετές απαντήσεις. Ας µην το επεκτείνουµε. Γίνεται µια ωραία συζήτηση. Τοποθετούνται όλοι οι Βουλευτές από όλα τα κόµµατα. Νοµίζω ότι
µπορούµε να προχωρήσουµε χωρίς να έχουµε άλλη ένταση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω την ένταση, όταν το Προεδρείο δεν µπήκε στην ουσία
του θέµατος. Μπήκε στη διαδικασία του θέµατος, πώς γίνεται ο
νόµος και πώς εφαρµόζεται ο νόµος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Το ξέρουµε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Αυτό. Τελείωσε. Το ξέρουµε όλοι και ελπίζω ότι το έµαθαν και αυτοί που δεν το ήξεραν.
Φάγαµε πολύ χρόνο. Δεν φάγαµε, βέβαια, χρόνο από τον κ. Λαµπρούλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαµπρούλης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, αυτά που µόλις προηγουµένως ακούστηκαν περί ΕΝΦΙΑ, αν µη τι άλλο, στην καλύτερη περίπτωση,
µόνο γέλιο θα πρέπει να προκαλούν σε όσους µας ακούν ή µας
βλέπουν ή είδαν αυτή την κάλπικη αντιπαράθεση. Γιατί µιλούσαν
ο Υπουργός µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ για
έναν άδικο φόρο, που όλοι τον καταδικάζουν, αλλά όλοι οι κυβερνώντες τον διατηρούν µε εναλλαγές βέβαια στην Κυβέρνηση.
Για τον προϋπολογισµό του 2020 και µέσω των εισηγητών µας
τονίσαµε ότι και ο προϋπολογισµός του 2020 συνεχίζει απαρέγκλιτα την υλοποίηση των αντιλαϊκών δηµοσιονοµικών στόχων,
του ΕΝΦΙΑ για παράδειγµα, που εφαρµόστηκαν εξάλλου από
όλους τους προηγούµενους προϋπολογισµούς όλων των κυβερνήσεων είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε προηγουµένως Νέας ΔηµοκρατίαςΠΑΣΟΚ κ.λπ., ανεξάρτητα των επιµέρους διαφορών, προκειµένου να υπηρετηθεί η στρατηγική κατεύθυνση ενίσχυσης της
καπιταλιστικής ανάπτυξης που όλα τα αστικά κόµµατα αποδέχονται. Και η βασική παράµετρος στην υπηρέτηση αυτής της
στρατηγικής είναι η συµπίεση του λεγόµενου µη µισθολογικού
κόστους, το οποίο περιλαµβάνει και τις δαπάνες για τη λαϊκή
υγεία - πρόνοια, προκειµένου να µειωθεί περαιτέρω η τιµή της
εργατικής δύναµης για την επίτευξη των στόχων της ανταγωνιστικότητας και της αναθέρµανσης της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων. Και στους τοµείς όπως της υγείας - πρόνοιας,
διαχρονικά, αυτή η πολιτική προωθείται µέσω της ακόµα µεγαλύτερης απαλλαγής του κεφαλαίου και του κράτους από το κόστος των υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας, της ασφάλισης και
ταυτόχρονα της ολοκληρωτικής µετατροπής της υγείας σε χρυσοφόρο πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Έτσι, οι νέες περικοπές στα ήδη πετσοκοµµένα τα τελευταία
χρόνια κρατικά κονδύλια για την υγεία - πρόνοια και η συνεχής
ενίσχυση της εµπορευµατοποίησής τους επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη ανάπτυξη για όλους και η κανονικότητα της Νέας Δηµοκρατίας, όπως πριν η δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν χωρά
ούτε τις πιο βασικές ανάγκες των εργαζοµένων και του λαού.
Οι κρατικές δαπάνες για την υγεία και την πρόνοια που αποτυπώνονται στον νέο προϋπολογισµό, όπως και στους προηγούµενους προϋπολογισµούς, περιορίζονται στη χρηµατοδότηση
ενός ελάχιστου βασικού πακέτου για όλους, αναντίστοιχου µε τις
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν
σήµερα από τα επιτεύγµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας,
ενώ συγχρόνως ενισχύεται η διαχρονική µετακύληση ενός όλο
και µεγαλύτερου τµήµατος δαπανών για τη λειτουργία των νοσοκοµείων, της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στους ίδιους
τους ασφαλισµένους και τα ασφαλιστικά ταµεία. Η µείωση της
συνολικής κρατικής δαπάνης κατά 182 εκατοµµύρια ευρώ για το
2020 που προστίθενται στις τεράστιες µειώσεις των τελευταίων
χρόνων που αγγίζουν το 28% περίπου, παρά την πρόβλεψη για
αύξηση του ΑΕΠ κατά 3%, σε καµµία περίπτωση δεν σηµατοδοτεί πως οι εργαζόµενοι που είναι οι δηµιουργοί του πλούτου,
πρόκειται να κερδίσουν κάτι και στην υγεία, την πρόνοια, το φάρµακο. Μάλιστα η Κυβέρνηση την ίδια ώρα που διατηρεί την κατάργηση στην ουσία της κρατικής χρηµατοδότησης του ΕΟΠΥΥ
στα ίδια επίπεδα, στα 100 εκατοµµύρια ευρώ της προηγούµενης
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου να παραπλανήσει και να εγκλωβίσει το λαό, εµφανίζει την αύξηση της οροφής των δαπανών
του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ για φάρµακα, εξωνοσοκοµειακές ιατρικές πράξεις κ.λπ., ως αποτέλεσµα της αύξησης του
ΑΕΠ, όταν η αύξηση αυτή του πλαφόν προέρχεται από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4,1%. Αλήθεια, από αυτή
την αύξηση θα ωφεληθούν οι εργαζόµενοι και τα φτωχά λαϊκά
στρώµατα ή οι φαρµακευτικές εταιρείες και οι επιχειρηµατίες
υγείας, διότι θα πληρώσουν λιγότερες εκπτώσεις και επιστροφές; Θα καταργηθεί µήπως η συµµετοχή στα φάρµακα; Θα καταργηθούν οι λίστες φαρµάκων που πληρώνουν εξολοκλήρου οι
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ασθενείς ή θα καταργηθούν για παράδειγµα οι πληρωµές για φυσιοθεραπείες και πάει λέγοντας;
Η εκ νέου µείωση της χρηµατοδότησης των νοσοκοµείων δεν
αφήνει περιθώριο για καµµία αναβάθµιση στην περίθαλψη του
λαού. Αντίθετα, θα συνεχιστεί η σηµερινή άθλια κατάσταση, η
συρρίκνωση και υποβάθµιση υπηρεσιών, τα κλειστά κρεβάτια
ΜΕΘ, τα κλειστά τµήµατα, τα ράντζα και οι τεράστιες λίστες αναµονής για θεραπείες, εξετάσεις, χειρουργεία και πάει λέγοντας,
οι προσλήψεις µε ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, η υποστελέχωση και εντατικοποίηση της δουλειάς των υγειονοµικών.
Και βέβαια, µέσα στον προϋπολογισµό, παρά τις κατά διαστήµατα εξαγγελίες, δεν αποσαφηνίζεται πόσες θα είναι οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στον τοµέα της υγείας, αφού η
αύξηση των δαπανών για παράδειγµα για τη µισθοδοσία, όπως
φαίνεται στον προϋπολογισµό, κατά 29 εκατοµµύρια, αφορά τις
ωριµάσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές. Στην πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας παραµένει αυξηµένη η ανάγκη για κάλυψη υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης όλο το εικοσιτετράωρο επί τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες το χρόνο, όπως
και παράλληλα και συγχρόνως παραµένει η ανάγκη να γίνει -µε
κριτήριο τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής, κάθε ηλικίας,
τµηµάτων πληθυσµού- η ανάπτυξη κέντρων υγείας, πολυιατρείων, αποκεντρωµένων ιατρείων, κινητών µονάδων και η διασύνδεσή τους µε την οικογένεια, τα σχολεία, τις σχολές, τους
βρεφονηπιακούς σταθµούς, γηροκοµεία κ.λπ..
Αυτό που πρόκειται, όντως, να αναβαθµιστεί είναι η επιχειρηµατική λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων, προκειµένου να
έχουν έσοδα, η προσαρµογή τους στο κριτήριο της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας, που δεν αφορά µόνο τον
έλεγχο των δαπανών, αλλά, όπως αναφέρεται στην εισηγητική
έκθεση του προϋπολογισµού, θα αφορά και τις δυνατότητες για
περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των
φορέων και της αύξησης των εσόδων τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Ακριβώς, η εµπορευµατοποίηση των υπηρεσιών υγείας και η
επιχειρηµατική λειτουργία τους, όπως για παράδειγµα µέσω
συµπράξεων µε τον ιδιωτικό τοµέα, είναι που αδυνατίζουν, εξαφανίζουν τον ενιαίο χαρακτήρα του συστήµατος υγείας. Ενισχύονται οι αυτοτελείς µονάδες υγείας, η άναρχη ανάπτυξή
τους, αφού το κέρδος καθορίζει τι και πού θα αναπτυχθεί κι όχι
ποιες είναι οι ανάγκες του λαού. Έτσι, ο ασθενής, η οικογένειά
του, εξαναγκάζονται µε δική τους ευθύνη - πρωτοβουλία, ατοµικά, να αναζητούν λύσεις κι όχι όπως θα έπρεπε το ίδιο το σύστηµα υγείας να αναλαµβάνει πλήρως και δωρεάν τη διεκπεραίωση των προβληµάτων υγείας.
Τόσο οι στόχοι όσο και τα κριτήρια διαµόρφωσης των κρατικών δαπανών για την υγεία - πρόνοια από την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας είναι ανάλογα µε αυτά που χρησιµοποίησε
και η προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, η στρατηγική
τους ταύτιση φαίνεται και από την εκτίµηση της Κυβέρνησης
στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισµού, όπου
στους ανασταλτικούς παράγοντες της οικονοµικής µεγέθυνσης
στην Ελλάδα περιλαµβάνονται οι καθυστερήσεις των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και για την υγεία - πρόνοια, οι οποίες υλοποιούνται ανεξάρτητα ποιος κυβερνάει. Όπως είναι για παράδειγµα, η επιχειρηµατική λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών
υγείας εδώ και χρόνια, η εφαρµογή θεραπευτικών διαγνωστικών
θεραπευτικών φαρµακευτικών πρωτοκόλλων ως εργαλείων περικοπής, η λειτουργία της ΕΣΑΝ Α.Ε., η εφαρµογή των διαγνωστικών οµοιογενών κατηγοριών, τα DRGs.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής)
Αλήθεια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν επέβαλε το χαράτσι για την
υγεία στις συντάξεις, 750 εκατοµµύρια το χρόνο; Η Νέα Δηµοκρατία το διατηρεί το χαράτσι. Περικοπές παροχών µέσω του
ΕΟΠΥΥ έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δηµοκρατία τις διατηρεί. Η κυβέρνηση Σύριζα διατήρησε τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις
νοσοκοµείων, νοσοκοµειακών κρεβατιών, διατήρησε και ενίσχυσε την ΑΕΜΥ Α.Ε., διατήρησε την υποστελέχωση, ενίσχυσε
την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων. Η Νέα Δηµοκρατία τα
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διατηρεί. Το ‘να χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο τα υπερκέρδη του
κεφαλαίου! Αυτοί είστε!
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, µπροστά στη συνεχή επιδείνωση και όξυνση των προβληµάτων υγείας, ως απόρροια των πολιτικών, αποτελούν σκέτη πρόκληση απέναντι στο λαό αυτές οι
πολιτικές να παρουσιάζονται ως λύση της σηµερινής άθλιας κατάστασης, να παρουσιάζεται ως γιατρειά, δηλαδή το φαρµάκι
που µας έφτασε ως εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε. Έχετε φτάσει τα εννιά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όπως εξίσου προκλητική είναι και η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ
να παρουσιάσει ως εµµονή της Νέας Δηµοκρατίας αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, που και ο ίδιος προώθησε και βάθυνε ως κυβέρνηση, καλώντας το λαό να συµβιβαστεί µε το σηµερινό άθλιο
σύστηµα, µε την απειλή ότι θα γίνει ακόµα χειρότερο από τα
µέτρα που προωθεί η Νέα Δηµοκρατία, ως συνέχεια και κλιµάκωση της πολιτικής που και ο ίδιος υπηρέτησε.
Να, γιατί ο λαός οφείλει, αφ’ ενός, να απορρίψει συνολικά
αυτή την επίθεση και τα επικίνδυνα σχέδια στην υγεία - πρόνοια,
να µην συµβιβαστεί µε την πολιτική που αυξάνει συνεχώς το
χάσµα ανάµεσα στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας και τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν σήµερα η επιστήµη και η
τεχνολογία και αφ’ ετέρου, να δυναµώσει τον αγώνα για αποκλειστικά κρατικό σύστηµα υγείας πρόνοιας, καθολικό, σύγχρονο και
απολύτως δωρεάν, µε κριτήριο την κάλυψη των αναγκών του και
όχι τα κέρδη του κεφαλαίου, δηλαδή των εκµεταλλευτών του.
Στο χέρι του είναι.
Συνεπώς καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό, κύριε Πρέοδρε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το λόγο έχει ο κ.
Δηµήτρης Βαρτζόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα κλασικό ερώτηµα στην κατάρτιση των προϋπολογισµών, ανέκαθεν,
το οποίο, τουλάχιστον από την εποχή της προεδρίας Γουίλσον
στις Ηνωµένες Πολιτείες, αναφέρεται χαρακτηριστικά και στο εµβληµατικό δίληµµα «guns or butter», «όπλα ή βούτυρο», κοινωνική πολιτική ή εξοπλισµοί.
Είναι σαφές ότι οι περισσότερες πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες
έχουν αποφασίσει, από πολλού, υπέρ του «βουτύρου» και µάλιστα σε εξαιρετικά υπερθετικό βαθµό. Ενισχύουν, ουσιαστικά και
αποκλειστικώς σχεδόν, τις κοινωνικές υπηρεσίες εις βάρος των
στρατευµάτων τους.
Δυστυχώς, για µας αυτό δεν είναι δυνατόν. Η εξ Ανατολών επιβουλή είναι συγκεκριµένη και είναι συνεχώς παρούσα. Το ισλαµικό αυταρχικό καθεστώς του Ερντογάν, δυστυχώς, διαψεύδει
τις διαχρονικές και διακοµµατικές µας ελπίδες ότι µία ευρωπαϊκή
πορεία της Τουρκίας θα µπορούσε να οδηγήσει σε µία φιλική γειτονία.
Οι θέσεις της ευρωπαϊκής χριστιανοδηµοκρατίας και των Ευρωπαίων φιλελευθέρων ότι η Τουρκία δεν µπορεί να ανήκει στην
Ευρώπη, επιβεβαιώνονται καθηµερινώς. Τούτο σηµαίνει ότι µπορεί µεν να έχουµε µία ουσιαστική διπλωµατική βοήθεια και υποστήριξη σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, ουσιαστικώς, όµως,
στρατιωτικά είναι πολύ δύσκολο να βοηθηθούµε. Και τούτο διότι,
όπως είπαµε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στρατιωτικώς ανεπαρκής. Μπορεί το ΝΑΤΟ, όπως είπε ο Πρόεδρος Μακρόν, να µην
είναι εγκεφαλικώς νεκρό, σίγουρα, όµως, είναι τετραπληγικό, σίγουρα είναι βαρέως παράλυτο.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες του Τραµπ αλλάζουν πολιτική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Τουρκία, κάθε πέντε λεπτά. Τι σηµαίνει
αυτό; Σηµαίνει ότι είµαστε µόνοι µας στρατιωτικά. Τούτο σηµαίνει ότι ορθώς ο αµυντικός προϋπολογισµός ακολουθεί την κλασική οδό ενίσχυσης της στρατιωτικής ετοιµότητας της χώρας.
Ας προσέξουµε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εξής.
Διατηρούµε ένα µεγάλο στρατό για τα πληθυσµιακά µας δεδοµένα, έναν στρατό κληρωτών, και καλά κάνουµε. Τούτο σηµαίνει
ότι έχουµε πολλές ανελαστικές δαπάνες, κυρίως µισθοδοσίας.
Καλόν είναι να στηρίξουµε τη νατοϊκή λογική διατηρώντας τουλάχιστον το 20% του συνολικού ύψους των δαπανών να κατευ-
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θύνεται σε εξοπλισµούς. Τούτο σηµαίνει ότι ενδεχοµένως, θα
πρέπει να αυξήσουµε το συνολικό ύψος των δαπανών.
Βεβαίως, όλα αυτά τα οποία ψηφίσαµε προχθές, η αναβάθµιση
της Πολεµικής Αεροπορίας, η υποστήριξη των υποβρυχίων, η δηµιουργία µιας, έστω στοιχειώδους, αµυντικής βιοµηχανίας, είναι
στον πολύ ορθό δρόµο. Όπως, επίσης, στον πολύ ορθό δρόµο
είναι και ότι οι φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών συστηµάτων του
χρόνου θα είναι διπλάσιες από αυτές της φετινής χρονιάς.
Αν, όµως, φίλες και φίλοι, είναι απαραίτητο να διατηρούµε την
αµυντική µας ικανότητα, εξίσου απαραίτητο είναι να έχουµε και
«βούτυρο». Εξίσου απαραίτητο είναι να έχουµε και µία ουσιαστική κοινωνική πολιτική. Εξίσου απαραίτητο είναι να προστατεύσουµε τα στρώµατα εκείνα τα οποία απειλούνται από κοινωνικό
αποκλεισµό.
Τα είπαµε και στο φορολογικό νοµοσχέδιο. Είναι οι άνθρωποι
εκείνοι, τα στρώµατα εκείνα που έχουν φορολογηθεί βαρύτατα.
Είναι εκείνοι οι οποίοι αµείβονται κάτω από τον µέσο όρο του
ΟΟΣΑ. Είναι εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν πολύ περισσότερους
φόρους απ’ ό,τι πολλοί περισσότεροι πλούσιοι και µάλιστα έχουν
ένα καλάθι της νοικοκυράς που είναι ακριβότερο από πολλές
πλούσιες χώρες της Ευρώπης.
Για να στηρίξουµε όλα αυτά, και τις αµυντικές δαπάνες και τις
κοινωνικές δαπάνες, χρειαζόµαστε έσοδα. Εξ ου, λοιπόν, και
είναι απαραίτητη, πλέον ή ποτέ, η ανάπτυξη. Εξ ου, λοιπόν, και
είναι απαραίτητο όλα αυτά τα δηµοσιονοµικά µέτρα, όπου ελαφρύνονται ουσιαστικά τα φορολογικά βάρη για τους ιδιώτες, έτσι
ώστε να ενισχυθεί η αγοραστική τους δύναµις και για τους επιχειρηµατίες, έτσι ώστε να προσλάβουν προσωπικό και να παράγουν περισσότερο. Κι όλα αυτά, µαζί µε τα διοικητικά µέτρα
ελάφρυνσης των επιχειρήσεων τα οποία ψηφήσαµε στο αναπτυξιακό, δηµιουργούν µία ισχυρά βάση ενίσχυσης και του επενδύειν και του επιχειρείν.
Εκτός, όµως, από τα έσοδα, έχουµε και τα έξοδα, τις δαπάνες.
Πρέπει, λοιπόν, να φροντίσουµε οι δαπάνες αυτές να πιάνουν
τόπο. Να µην χάνεται καµµία δεκάρα. Να υπάρχει πλήρης έλεγχος, εξορθολογισµός, της κατανοµής των πόρων. Γι’ αυτό, λοιπόν, και λέω µπράβο στο επιτελείο της Κυβέρνησης! Για πρώτη
φορά, σε έξι πιλοτικά πεδία και απ’ ό,τι υπολογίζεται από το 2022
και µετά, όλος ο προϋπολογισµός θα δοµείται και θα ελέγχεται,
όσον αφορά την εκτέλεσή του, βάσει καίριων δεικτών επίδοσης,
key performance indicators, οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα
η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων, αλλά και των φορέων, να
εξαρτάται αποκλειστικώς από την επίδοσή τους, έτσι ώστε η ακολουθητέα πολιτική να έχει πλέον µία βάση στη δεδοµένη εµπειρία.
Κάνω µια παράκληση και παρατήρηση. Καλό είναι το έβδοµο
πεδίο, και φέτος ακόµη, της εφαρµογής των key performance indicators να είναι η προνοιακή πολιτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά το ύψος των συνολικών κοινωνικών δαπανών, βάσει των στοιχείων του ΟΟΣΑ η
χώρα µας βρίσκεται περίπου κοντά στον µέσο όρο. Δεν είµαστε
όπως οι Σκανδιναβοί και οι Γάλλοι, αλλά είµαστε πολύ κοντά
στους Γερµανούς, στους Αυστριακούς, στους Βέλγους.
Προσέξτε, όµως. Αν δει κανείς τα ψιλά γράµµατα, θα δει ότι
ένα µεγάλο κοµµάτι αυτών των κοινωνικών δαπανών είναι οι µεταβιβαστικές πληρωµές του προϋπολογισµού στην κάλυψη των
συντάξεων, ενώ σ’ αυτούς πηγαίνουν στις κοινωνικές υπηρεσίες.
Τι σηµαίνει αυτό εδώ; Σηµαίνει ότι και εµείς πλέον πρέπει να οικοδοµήσουµε µια συνεκτική κοινωνική πολιτική και τούτο είναι
δυνατόν µόνο πάνω στη βάση, πάνω στα θεµέλια του ελαχίστου
εγγυηµένου εισοδήµατος
Άρα, είναι απαραίτητο, πρώτον, να εξορθολογήσουµε τα προνοιακά επιδόµατα και οικονοµικής και αναπηρικής φύσεως και να
τα συνδέσουµε µε το εισόδηµα και να τα απλοποιήσουµε, δεύτερον, οι παντοειδείς παροχές που δίνονται σε είδος να αντικατασταθούν από παροχές σε χρήµα, έτσι ώστε να λειτουργούν οι
νόµοι της αγοράς, τρίτον, να υπάρξει µηχανισµός δεύτερης ευκαιρίας για τους µικροµεσαίους που έχουν χρεοκοπήσει και, τέταρτον, όλα αυτά να αποτελέσουν µια συνεκτική πολιτική που θα
εφαρµόζει µία υπηρεσία, παραδείγµατος χάριν ΟΠΕΚΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τούτο σηµαίνει το εξής, ότι µόνο
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η ανάπτυξη εγγυάται τη θωράκιση της χώρας από την εξωτερική
επιβουλή και του λαού από την ανέχεια. Χρειαζόµαστε και όπλα
και βούτυρο. Αυτό είναι η ουσία της πολιτική µας. Αυτό είναι η
πατριωτική και λαϊκή ουσία της ιδεολογίας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλείται να
έρθει στο Βήµα η κ. Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πριν σας δώσω τον λόγο, να σας πω το εξής: Έχουν δηλώσει,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -θα το έχετε πληροφορηθεί- διακόσιοι έξι συνάδελφοι να µιλήσουν και είµαστε ακόµα στον εικοστό έκτο. Θα χρειαστούν πάνω από τριάντα ώρες. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι πρέπει να τηρείται το ωράριο για να µην αδικήσουµε τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι προς το τέλος.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζει τις αυτοακυρώσεις των προεκλογικών υποσχέσεών της. Ο προϋπολογισµός προβλέπει φοροελαφρύνσεις για
τους ισχυρούς και πλούσιους φίλους σας, για τις κερδοφόρες
επιχειρήσεις. Για τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα ούτε λέξη
δεν ακούµε. Για τις ζηµιογόνες επιχειρήσεις ούτε λέξη. Οκτώ
στους δέκα δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ από εκείνους που
πήραν πέρσι κοινωνικό µέρισµα.
Και ξέρετε γιατί; Διότι όταν µειώνεται ο ΕΝΦΙΑ εκείνων που
έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από ένα εκατοµµύριο ευρώ, που
δεν τους λες φυσικά και µεσαία τάξη, πού να περισσέψουν χρήµατα; Όταν δίνονται δωράκια στους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ για τα
ακριβά συµβόλαια, όπου ο φόρος από 45% πηγαίνει στο 22%,
πού να περισσέψουν χρήµατα; Όταν µειώνεις τον συντελεστή
από το 28% στο 24% για τις επιχειρήσεις µονοµιάς και όχι σταδιακά, έτσι όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, µε στόχο να ωφελήσετε το
2,5% των επιχειρήσεων πού να περισσέψουν χρήµατα;
Πάµε και στο κοινωνικό κράτος. Σε σύνολο 1,18 δισεκατοµµύριο θετικών µέτρων, στο κοινωνικό κράτος πηγαίνουν µόνο 123
εκατοµµύρια, ενώ όλα τα υπόλοιπα αφορούν µειώσεις φόρων
µόνο για εκείνους που έχουν.
Εναλλακτικά, αντί για τη µείωση των συντελεστών, θα µπορούσατε να επιλέξετε την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα έως 20.000 ευρώ. Αντ’ αυτού, επιλέξατε να κατευθύνετε σηµαντικό µέρος του δηµοσιονοµικού χώρου στα χαµηλά
και µεσαία εισοδήµατα, αντί να κάνετε αυτό, τα οποία χαµηλά
και µεσαία εισοδήµατα είναι εκείνα τα οποία καταναλώνουν και
το µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός τους. Αντί, λοιπόν, να κατευθύνετε σηµαντικό µέρος του δηµοσιονοµικού χώρου προς τα
εκεί, έχετε επιλέξει την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι θεωρείτε ότι αντιµετωπίζονται οι εισοδηµατικές ανισότητες; Έτσι
θεωρείτε ότι θα αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση; Όχι, βέβαια,
γιατί πολύ απλά δεν σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
Και, αλήθεια, πώς υποθέτετε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, στον προϋπολογισµό ότι η ανεργία θα µειωθεί; Πώς
υποθέτετε στον προϋπολογισµό ότι θα αυξηθούν οι µισθοί; Με
την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας; Με τη µη
πρόβλεψη της αύξησης του κατώτατου µισθού; Έτσι; Με αυτόν
τον τρόπο;
Και ας θυµηθούµε ότι το 2019, χρονιά που εφαρµόστηκαν τα
προηγούµενα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο µέσος µισθός
είχε αύξηση 4,35%.
Υιοθετείτε ένα πλέγµα πολιτικών για την εργασία που στοχεύει
στη συµπίεση των µισθών και στη συνέχεια υποθέτετε εντελώς
αβάσιµα αύξηση µισθών. Πάνω σε αυτή τη βάση οικοδοµείτε τον,
κατά τ’ άλλα, αξιόπιστο προϋπολογισµό του 2020.
Και στο παρελθόν, που πλήγωσε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, πλήγωσε βαρύτατα τον ελληνικό λαό, είχατε εφαρµόσει
αυτό το µείγµα της πολιτικής. Και στο παρελθόν είχατε µειώσει
τους µισθούς σε µία νύχτα µε στόχο, όµως, την ανάπτυξη και το
µόνο που καταφέρατε να φέρετε ήταν το χάος.
Συνεχίζω. Ύστερα από τις µειώσεις σε προνοιακά επιδόµατα
για ΑΜΕΑ µείον 173 εκατοµµύρια, οικογενειακά επιδόµατα µείον
139 εκατοµµύρια, επιδόµατα ενοικίου µείον 51 εκατοµµύρια και
όλα αυτά επιβεβαιώνονται όσα λέγαµε εδώ και καιρό, ότι η µε-
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γάλη δεξαµενή των 3,5 εκατοµµυρίων που δηµιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στήνοντας ένα νέο κράτος πρόνοιας µε διαφάνεια, µε δικαιοσύνη, αυτή η δεξαµενή είναι που θα υποστεί
κυρίως τις αφαιµάξεις για να καλυφθούν πιθανά κενά του Υπουργείου Εργασίας.
Ακόµα και το επίδοµα των 2000 ευρώ για κάθε παιδί ακούγεται
ελπιδοφόρο. Όµως, και αυτό δεν ευσταθεί βάσει υπολογισµών
και για αυτό έχετε αναγκαστεί να παραδεχτείτε ότι θα το σπάσετε σε δύο και σε τρεις δόσεις και ότι θα δοθεί σε περίοδο δηµοσιονοµικής στενότητας.
Ο τρόπος, λοιπόν, που επιλέγετε να κάνετε εξοικονόµηση
πόρων µας θυµίζει τόσο έντονα την εποχή των µνηµονίων. Παράδειγµα, η υπέρµετρη µείωση της κατηγορίας «αγορές αγαθών
και υπηρεσιών», τι θα προκαλέσει; Δεν θα προκαλέσει στο δηµόσιο ελλείψεις και προβλήµατα; Δεν θα προκαλέσει ελλείψεις και
προβλήµατα στις λειτουργίες του κράτους; Στις δαπάνες αυτές
συµπεριλαµβάνονται αγορές φαρµακευτικού υλικού και εµβολίων, αγορές συγγραµµάτων, αγορές καυσίµων θέρµανσης, τα
έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας. Επιλέγετε να εγκαταλείψετε σηµαντικές υποχρεώσεις του δηµοσίου έναντι των πολιτών και το
κενό αυτό, φυσικά, θέλετε να το υποκαταστήσει -µε το αζηµίωτο
πάντα- ο ιδιωτικός τοµέας.
Ιδιαίτερα στην υγεία η πρότασή σας για εισαγωγή συµπράξεων ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα (ΣΔΙΤ) στα νοσοκοµεία δείχνει
ξεκάθαρα τον δρόµο και τη διάθεσή σας να στρέψετε τη δηµόσια
και τη δωρεάν υγεία σε ιδιωτικά συµφέροντα, ιδιωτικά συµφέροντα που θα παρασιτήσουν σε αυτά, όπως έκαναν και στο παρελθόν.
Στην παιδεία έχουµε µείωση των χρηµατοδοτήσεων των ΑΕΙ,
κλείσιµο, θέσπιση διδάκτρων, πάντα προς όφελος των ιδιωτών.
Στην έρευνα, ενώ κατά τη διάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ καταγραφόταν
διαρκής αύξηση χρηµατοδότησης για την έρευνα, µόλις µεταφέρθηκε το χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µειώνεται σε χαµηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2017.
Τι εννοούσατε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, όταν µιλούσατε προεκλογικά για ευκαιρίες στους νέους για
την αδικηµένη µεσαία τάξη, για τη σηµαντική βελτίωση της εισοδηµατικής τους κατάστασης; Εννοούσατε ότι η µεγάλη πλειοψηφία µισθωτών και συνταξιούχων δεν θα δει επί της ουσίας καµµία
βελτίωση, ότι στον προϋπολογισµό σας θα συµπεριλαµβάνονται
όλοι οι άδικοι φόροι -είκοσι εννέα τον αριθµό- εκτός από τον
φόρο των κερδών των επιχειρήσεων;
Δυστυχώς, είναι προφανές ότι δεν έχετε µάθει από τα τεράστια λάθη του παρελθόντος και έρχεστε να τα επαναλάβετε µε
αυξηµένη τη δική σας προχειρότητα, µε κυνισµό που φαίνεται
στα πρόσφατα δείγµατα γραφής σας µε Υφυπουργούς, διοικητές και λοιπούς άριστους της πολιτικής ζωής, οι οποίοι ως βασικό
προσόν είχαν την πολιτική επιρροή και τις ψήφους υπέρ σας και
για τη θέση, την οποία κατέλαβαν, δεν είχαν ούτε καν τα τυπικά
προσόντα και έτσι δείχνουν το αληθινό σας πρόσωπο, αυτό το
πρόσωπο του κράτους της Δεξιάς, αυτό το πρόσωπο που χρειάστηκαν µόνο έξι µήνες για να το αποκαλύψετε. Δεν έχετε καµµία σχέση µε τα πραγµατικά προβλήµατα της χώρας. Δεν
ενδιαφέρεστε για όσους παίρνουν δανεικά για να πληρώσουν τη
ΔΕΗ τους και τους κάνετε πλύση εγκεφάλου προεκλογικά ότι
ανήκουν στη µεσαία τάξη.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Απέναντι σε αυτή την υποκρισία στεκόµαστε εµείς και η κοινωνία. Εµείς, που οραµατιζόµαστε µία κοινωνία ελεύθερη, µε ισότητα, µε αδελφότητα, µε δικαιώµατα, µε πρόοδο, µε κοινωνική
δικαιοσύνη, έννοιες που είναι πραγµατικά άγνωστες για εσάς,
όχι όµως άγνωστες για τον ελληνικό λαό, που µέρα µε τη µέρα
βλέπει ξεκάθαρα ποιος στα αλήθεια ενδιαφέρεται για την ευηµερία του και ποιος όχι.
Και εσείς µε αυτόν εδώ τον προϋπολογισµό δείχνετε ξεκάθαρα
πως δεν σας καίγεται καρφί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο κ. Γιάννης Λοβέρδος από τη Νέα Δηµοκρατία. Μετά θα έχει τον
λόγο η κ. Αγγελική Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συγχαρητήριά µου στον κ. Δηµήτρη Βαρτζόπουλο, τον καλό µου φίλο, γιατί
µίλησε από στήθους και όχι από χειρόγραφο, όπως προβλέπει
και ο Κανονισµός της Βουλής, και εύχοµαι σύντοµα και οι τριακόσιοι Βουλευτές να µιλούν από στήθους, γιατί αυτά που έχουν
να πουν τα έχουν εδώ µέσα τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του κράτους
είναι το κορυφαίο νοµοθέτηµα που περνάει κάθε χρόνο η Βουλή,
όπως ξέρετε όλοι σας. Και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το νοµοσχέδιο περιλαµβάνεται εκ των πραγµάτων η ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση της εκάστοτε κυβέρνησης -φυσικό είναι αυτό,
γι’ αυτό άλλωστε έχει εκλεγεί-, ταυτόχρονα, όµως, περιλαµβάνεται και ένας ορθολογισµός, ένας ρεαλισµός ανάλογος µε τα
οικονοµικά δεδοµένα της χώρας.
Εγώ προσωπικά εύχοµαι αυτός ο προϋπολογισµός, που είναι
προς την κατεύθυνση που έχει υποσχεθεί η Νέα Δηµοκρατία -και
γι’ αυτό ψηφίστηκε- προεκλογικά, δηλαδή προς την ανάπτυξη
και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και των ιδιωτικών επενδύσεων, να έχει συνέχεια. Είναι το πρώτο βήµα. Εύχοµαι σε επόµενα χρόνια η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας -και ελπίζω και
σε επτά χρόνια από τώρα να συζητάµε τον όγδοο προϋπολογισµό της θητείας της- να έχει φέρει µια µεγάλη αλλαγή στον
τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία µας, γιατί υπάρχουν
µεγάλοι εθνικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας.
Ο προϋπολογισµός δεν έχει σκοπό µόνο την ευηµερία των κατοίκων αυτής της χώρας. Μπορεί να τον έχει σε άλλες χώρες,
που είναι πιο εξασφαλισµένες και χωρίς τους µεγάλους κινδύνους που αντιµετωπίζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, όµως, έχει πολύ
µεγαλύτερους κινδύνους από τις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες, κακά τα ψέµατα.
Και για εµένα το µείζον θέµα, το οποίο βλέπω ότι ενστερνίζεται
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πάρα πολλοί συνάδελφοι µέσα
στη Νέα Δηµοκρατία, είναι το δηµογραφικό. Με τρόµο -δεν ξέρω
πόσοι παρακολουθήσατε τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και από την ΕΛΣΤΑΤ- διαπιστώνουµε ότι στην Ελλάδα από
το 2011 και µετά, µια οκταετία ολόκληρη, οι θάνατοι είναι κατά
τριάντα πέντε µε σαράντα χιλιάδες περισσότεροι από τις γεννήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι το 2060 -όχι µακριά από τώρα- σε συνδυασµό µε το brain drain που συνεχίζεται, δυστυχώς, ο πληθυσµός αυτής της χώρας θα έχει µειωθεί σε οκτώ εκατοµµύρια κατοίκους και όχι µόνον αυτό, θα είναι ένας γερασµένος πληθυσµός. Πάνω από τους µισούς θα είναι εξήντα πέντε χρόνων και
άνω.
Όπως καταλαβαίνετε, σε µια τέτοια χώρα δεν υπάρχει ούτε
συνταξιοδοτικό σύστηµα ούτε επιχειρηµατικότητα ούτε πραγµατική οικονοµία. Γι’ αυτό τώρα, στο και πέντε, γιατί δεν είµαστε
πια στο παρά πέντε, το δηµογραφικό πρόβληµα σε συνδυασµό
µε το brain drain πρέπει να είναι το µείζον θέµα, που δεν θα
έπρεπε κανέναν Βουλευτή, κανέναν Υπουργό, κανέναν Πρωθυπουργό να τον αφήνει να κοιµάται τα βράδια. Είναι ο µείζων εθνικός κίνδυνος.
Ο πληθυσµός της Ελλάδος, δυστυχώς, γερνάει και ό,τι γερνάει
πεθαίνει. Αυτό δεν το θέλουµε.
Εµείς θέλουµε να υπάρχει µια Ελλάδα ισχυρή, µια Ελλάδα που
να δηµιουργεί. Αυτό είναι το όραµά µου και για αυτό το όραµα
συστρατεύθηκα στις τελευταίες εκλογές µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο προσωπικά εγώ -και φαντάζοµαι και πολλοί
άλλοι- θεωρώ ως την τελευταία ελπίδα της χώρας να αναστρέψει
την πορεία, την επικίνδυνη αυτή πορεία που έχει πάρει.
Να σας δώσω µόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, επειδή
µιλάµε τις τελευταίες ηµέρες πάρα πολύ έντονα για τον τουρκικό
κίνδυνο, ο οποίος είναι υπαρκτός. Ασφαλώς και είναι υπαρκτός.
Το ξέρετε ότι το 2060 οι Έλληνες, όπως είπα, θα είµαστε οκτώ
εκατοµµύρια, εκ των οποίων οι µισοί άνω των εξήντα πέντε. Οι
Τούρκοι θα είναι εκατόν είκοσι εκατοµµύρια, εκ των οποίων πάνω
από τους µισούς θα είναι µικρότεροι των σαράντα ετών.
Αυτό και µόνο το δηµογραφικό πρόβληµα αναδεικνύει το πόσο
επικίνδυνη είναι για τη χώρα η πορεία που έχουµε πάρει. Και σε
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αυτό δεν χωρούν ιδεολογικά προσχήµατα, ιδεοληψίες, κοµµατικές κόντρες. Όλοι Έλληνες είµαστε σε αυτή εδώ την Αίθουσα,
όλοι νοιαζόµαστε για το µέλλον του τόπου µας, για το µέλλον
της πατρίδας µας, είτε είναι αριστεροί είτε δεξιοί είτε κεντρώοι.
Στην ίδια χώρα θα ζούµε, δεν θα ζούµε σε µια άλλη χώρα. Σε
αυτή τη χώρα, όµως, πώς θα ζούµε, εάν πεθαίνει ο πληθυσµός
µας;
Αυτό είναι το µεγάλο ερώτηµα και γι’ αυτό θεωρώ ότι κάποια
στιγµή, όπως το πετύχαµε µε την ψήφο των αποδήµων, έτσι θα
πρέπει να µπορούµε να είµαστε πιο συναινετικοί σε αυτή την Αίθουσα, να µπορούµε να καταλαβαίνουµε και να συµφωνούµε σε
ορισµένες κεντρικές γραµµές.
Δεν σας κρύβω ότι εγώ είµαι φιλελεύθερος. Πράγµατι, είµαι
φιλελεύθερος και θέλω περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις, µεγαλύτερη -πιο έντονη- επιχειρηµατικότητα, ακόµα πολύ µικρότερους φόρους από αυτούς
που προβλέπει το πρόσφατο φορολογικό νοµοσχέδιο και ο προϋπολογισµός. Μακάρι να µπορούσαµε να κάνουµε τεράστιες φορολογικές µεταρρυθµίσεις! Αυτό θέλω και εγώ, αλλά, όπως είπα,
πρέπει να είµαστε και ρεαλιστές. Ακόµη δεν είµαστε έτοιµοι για
κάτι τέτοιο. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι είµαι εναντίον των κοινωνικών προνοιακών επιδοµάτων εκεί που χρειάζονται. Εκεί που
χρειάζονται, όχι, όµως, για τον καθένα! Όχι ο καθένας να µην εργάζεται ή να µη βρίσκει δουλειά επίτηδες και να παίρνει και να
ζει µε επιδόµατα! Δεν µπορεί να ζήσει µια χώρα µε επιδόµατα,
µε µισθούς δηµοσίων υπαλλήλων και µε συντάξεις µόνο! Μακάρι
να είχαµε αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεν την έχουµε!
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο νοµίζω ότι µπορούµε να συνεννοηθούµε και µε τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλοι εδώ µέσα είµαστε -επαναλαµβάνω- Έλληνες. Έχουµε διαφορετικές αντιλήψεις.
Εσείς θέλετε περισσότερα επιδόµατα, περισσότερη παρέµβαση
του κράτους. Εντάξει, σε κάποια πράγµατα µπορούµε να διαφωνήσουµε, σε κάποια άλλα, όµως, µπορούµε να τα βρούµε. Και
αυτό που µας ενώνει και όχι αυτό που µας χωρίζει πρέπει να είναι
ο γνώµονάς µας, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τους
µεγάλους εθνικούς κινδύνους που βρίσκονται µπροστά µας, δυστυχώς.
Εγώ, στο µέτρο των δυνατοτήτων µου, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να βρούµε µια εθνική κοινή συνισταµένη για την αντιµετώπιση των µεγάλων εθνικών κινδύνων. Καλώ όλους µας να
στηρίξουµε αυτή την Κυβέρνηση, όχι γιατί είναι η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά γιατί είναι η Κυβέρνηση της Ελλάδος!
Να είστε καλά! Καλά Χριστούγεννα σε όσους δεν ξαναδώ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ τον κ.
Λοβέρδο, κυρίως για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Αγγελική Αδαµοπούλου και στη συνέχεια η κ. Παρασκευή Βρυζίδου από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µοιραία ο προϋπολογισµός για το 2020 έρχεται πλέον να µετρηθεί τόσο µε τις
αρκετά πρόσφατες προεκλογικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης
όσο και µε τη συνολική πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας στο
πεδίο των δηµοσίων οικονοµικών. Από τη θεωρία και τις υποσχέσεις, δηλαδή, περνάµε πλέον στον χώρο της πραγµατικότητας
και του ελέγχου της επαλήθευσης.
Ένα από τα κεντρικά σηµεία της ρητορικής της Νέας Δηµοκρατίας τα τελευταία χρόνια υπήρξε η διαχείριση των πρωτογενών πλεονασµάτων. Για να αναδείξουµε τα πράγµατα στην
πραγµατική τους διάσταση, λίγο-πολύ αφήνατε και αφήνετε να
εννοηθεί ότι ήσασταν τα πιο αγαπηµένα παιδιά της τρόικας από
ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ως νεοφιλελεύθεροι συµπίπτετε ιδεολογικά και
πολιτικά µε τους δανειστές και ότι για τους λόγους αυτούς θα
είχατε άλλη αντιµετώπιση στο ζήτηµα της επαναδιαπραγµάτευσης των πρωτογενών πλεονασµάτων. Το εµφανίσατε στον ελληνικό λαό περίπου ως κάτι προσυµφωνηµένο κεκλεισµένων των
θυρών, ένα δήθεν µεγαλειώδες αποτέλεσµα της προετοιµασίας
σας να κυβερνήσετε.
Βεβαίως, θα ήµασταν αφελείς να πιστέψουµε ότι όλες αυτές
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οι διαρροές και διαβεβαιώσεις ήταν κάτι άλλο εκτός από ελαφρά
καλοκαιρινά µυθιστορήµατα για εύπεπτη λαϊκή κατανάλωση.
Οι ίδιοι οι δανειστές, στους οποίους παραδώσατε και το µαχαίρι και το πεπόνι, µε την ίδια προθυµία και σπουδή που παρέδωσε ο Δανός βασιλιάς το στέµµα του στους Γερµανούς το
1940, σας διέψευσαν κατ’ επανάληψη από την αρχή της διακυβέρνησής σας και εσείς ξαφνικά αλλάξατε τροπάριο. Εκείνα που
ήταν επείγοντα και τάχα προσυµφωνηµένα παραπέµφθηκαν στις
ρωµαϊκές καλένδες χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Θα µειώνατε τα πρωτογενή πλεονάσµατα του 3,5% άµεσα και
τώρα µας λέτε πως ελπίζετε ότι το 2022 θα µειωθούν στο 2%.
Ούτως ή άλλως τα µνηµόνια προβλέπουν ότι από το 2022 µέχρι
το 2060, για τριάντα εννέα δηλαδή χρόνια, ο στόχος των πρωτογενών πλεονασµάτων µειώνεται στο 2,2%. Άνθρακες, λοιπόν, και
ο προεκλογικός σας θησαυρός!
Άνθρακες και η σοβαρότητα των επιτελείων σας, που δεν
έχουν κάνει «κιχ» για τον αντίκτυπο του πρωτοφανούς στραγγαλισµού της εθνικής οικονοµίας, διότι ιστορικά καµµία ευρωπαϊκή
χώρα δεν διατήρησε πρωτογενή πλεονάσµατα άνω του 1,9%
ούτε για µία δεκαετία και στη δική µας περίπτωση µιλάµε για συνολικά µισό αιώνα εξωφρενικών πλεονασµάτων σε µια οικονοµία
η οποία είναι ήδη ρηµαγµένη.
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Σηµαίνει µονιµοποίηση της λιτότητας και του καθεστώτος της χρεοδουλοπαροικίας. Σηµαίνει
νέους δανεισµούς, για να καλύπτονται κρατικές δαπάνες για το
κοινωνικό και προνοιακό κράτος, αφού η εξοικονόµηση για να
καλυφθούν τα πλεονάσµατα και για να ικανοποιούνται οι δανειστές θα γεννά διαρκώς ένα εσωτερικό έλλειµµα πληρωµών.
Ακόµη χειρότερα, σηµαίνει περαιτέρω σύνθλιψη του κοινωνικού
και του προνοιακού κράτους.
Τα µεσαία και χαµηλά στρώµατα και η ίδια η χώρα θα συνεχίσουν να ασφυκτιούν προς τέρψιν των διεθνών και εγχώριων golden boys και των εκλεκτών σας επιχειρηµατιών, που, αντί
πινακίου φακής, θα λάβουν τη µερίδα του λέοντος υπό τη µορφή
των ιδιωτικοποιήσεων. Άλλωστε, στο πεδίο των εργασιακών και
της φορολογίας έχετε ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά σας, καθώς
ο ΣΕΒ υπαγορεύει κι εσείς νοµοθετείτε. Στο πρόγραµµά σας περίοπτη θέση έχουν µόνο οι ισχυροί σας οµοτράπεζοι.
Στο ΜέΡΑ25 µιλούσαµε προεκλογικά και µιλάµε κατ’ επανάληψη για το ζήτηµα της απαράδεκτης προκαταβολής φόρου, που
δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στη σταθεροποίηση και ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελµατιών. Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν είδαµε να γίνεται. Αντιθέτως, µειώνετε τη
φορολογία στα διανεµόµενα κέρδη των µετοχών, χωρίς όµως
ρήτρα επανεπένδυσης µέρους αυτών των κερδών ή έστω χωρίς
πρόσληψη νέου προσωπικού.
Στη φορολόγηση νοµικών προσώπων αποκρύπτετε έντεχνα
τον µεγάλο αστερίσκο, ότι κάτι παραπάνω από το 60% των επιχειρήσεων είναι ήδη ζηµιογόνες. Οι φοροαπαλλαγές σας συνεπώς αφορούν τους λίγους, τους ήδη έχοντες και κατέχοντες.
Έκτος όµως από τους µεγαλοεπιχειρηµατίες, έχετε εγκύψει µε
µεγάλη σπουδή και πάνω από την αποκατάσταση των γαλάζιων
πολιτικών παιδιών του κοµµατικού σωλήνα.
Ο πανάκριβος και σαφής επιτελικός συντονισµός, η οικονοµική
υπερενίσχυση των γραφείων Υπουργών και Γενικών Γραµµατέων, η Προεδρία της Κυβέρνησης µε τριπλάσιο µπάτζετ από το
σύνολο των προηγούµενων δοµών µαρτυρούν σαφώς τη διάθεσή σας να προτάξετε έναν πλουσιοπάροχα κρατικοδίαιτο µηχανισµό και να γυρίσετε την πλάτη στις πραγµατικές ανάγκες
των πολιτών, παρά τη ρητορική σας για την ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
Μειώσεις βλέπουµε επίσης στις πιστώσεις για την υγεία, την
παιδεία, τις απαραίτητες προσλήψεις, στην κρατική επιχορήγηση
του ΕΝΦΙΑ, τον οποίο και αυξήσατε. Είναι 61 εκατοµµύρια ευρώ
λιγότερα για πρόνοια και ζητήµατα µε το µεταφορικό ισοδύναµο.
Φέρνετε έναν τέτοιον προϋπολογισµό, ακόµη και στον απόηχο
της κατάργησης της δέκατης τρίτης σύνταξης και της εξαύλωσης του κοινωνικού µερίσµατος. Θα έλεγε κάνεις ότι δεν έχετε
τον θεό σας, αλλά πολύ φοβάµαι πως ο δικός σας θεός είναι ο
Μαµωνάς της πλεονεξίας και της απληστίας σας.
Το ποιοι θα πληρώσουν τη νύφη µάς είναι ήδη γνωστό και το
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έχετε καταστήσει σαφές: Η µεσαία και η χαµηλή τάξη, οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες, αυτοί που αξιώνετε να ξοδεύουν το 1/3 του µεικτού τους εισοδήµατος σε κάθε λογής
καταναλωτικές δαπάνες, µε το πρόσχηµα της αντιµετώπισης της
φοροδιαφυγής, ενώ ο αποκλειστικός στόχος είναι να επωµιστούν
αυτοί το έλλειµµα του διακινούµενου χρήµατος που δηµιουργούν
οι απρόθυµοι για επενδύσεις ή αυξήσεις µισθών µεγαλοεπιχειρηµατίες.
Τη νύφη, λοιπόν, θα πληρώσουν πάλι οι αδύναµοι, οι ασθενείς,
τα παιδιά, µε τη µείωση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας που
προωθείτε. Όπως και στο παρελθόν, τον πολιτικό σας βολονταρισµό για να στηρίξετε τα µεγάλα συµφέροντα που σας αβαντάρουν θα τον εξαντλήσετε για µία ακόµη φορά στις πλάτες της
µέσης Ελληνίδας και του µέσου Έλληνα.
Εµείς δεν πρόκειται να σας ακολουθήσουµε σε αυτόν τον παραλογισµό της αδικίας. Θα µας βρίσκετε απέναντι κάθε φορά
που θα απεργάζεστε τρόπους για να πλήξετε ακόµη περισσότερο τη χώρα και τους πολίτες της απλά για να ωφεληθούν οι
ολίγοι εκλεκτοί σας.
Γι’ αυτό και θα καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
η κ. Βρυζίδου Παρασκευή από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται ο κ. Ξανθόπουλος Θεόφιλος στη συνέχεια.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, σήµερα συζητάµε ένα από τα κορυφαία θέµατα της νοµοθέτησης
του Κοινοβουλίου, τον προϋπολογισµό. Και είναι ένα από τα δύο
σηµαντικότερα θέµατα, το εθνικό και η οικονοµία. Ο προϋπολογισµός είναι αυτός ο οποίος βάζει τους άξονες και τους κανόνες
για το πώς θα πορευτεί από δω και πέρα η οικονοµία της χώρας.
Οι Έλληνες πολίτες µάς έχουν διαµηνύσει ότι το πρώτο ζήτηµα το οποίο τους απασχολεί είναι το εθνικό ζήτηµα, δηλαδή η
ασφάλεια της χώρας. Οι πολίτες µας θέλουν µια ισχυρή χώρα,
µια χώρα ασφαλή και την ίδια στιγµή θέλουν την Κυβέρνησή µας
και όλους τους Βουλευτές αδιαπραγµάτευτους στα εθνικά µας
ζητήµατα.
Στην παρούσα χρονική στιγµή δίνεται ένας πολύπλευρος και
πολυεπίπεδος αγώνας στο κεφάλαιο αυτό που απασχολεί τη
χώρα µας και σήµερα εδώ συζητούµε τον προϋπολογισµό, το
επίσης σηµαντικό ζήτηµα της οικονοµίας. Γιατί η οικονοµία έχει
να κάνει µε όλα τα ζητήµατα και µε την παιδεία και µε την υγεία
και µε την ανάπτυξη, µε όλους τους επιµέρους τοµείς, γι’ αυτό
και έχει πολύ µεγάλη σηµασία και δίνουµε µεγάλη βαρύτητα.
Θα ξεκινήσω µε το παρελθόν, το οποίο έδειξε ότι στρατηγικές
και επιλογές δεν οδήγησαν σε θετικά αποτελέσµατα και δεν
έχουν ευχαριστήσει τους Έλληνες πολίτες, γιατί υπήρξαν σηµαντικοί και µεγάλοι φόροι, µε αποτέλεσµα να έχουν πληγεί τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και την ίδια στιγµή, εκτός από την
υπερφορολόγηση, είχαµε µείωση µισθών και συντάξεων.
Το αποτέλεσµα δεν αµφισβητείται από κανέναν. Επιχειρήσεις
έκλεισαν, µε αποτέλεσµα πολλοί εργαζόµενοι από τον ιδιωτικό
τοµέα να βρεθούν στην ανεργία. Την ίδια στιγµή, εκτός από το
γεγονός ότι έκλεισαν οι επιχειρήσεις, δυσκολεύτηκαν πολύ τα
νοικοκυριά και αυξηθήκαν οι οφειλές προς το δηµόσιο, καθώς
επίσης και γενικότερα τα χρέη. Και βέβαια το µεγάλο πλήγµα της
χώρας µας είναι η ανεργία, καθώς έχουµε καταγράψει τεράστια
νούµερα.
Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει το κοινωνικό πρόβληµα.
Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκονται οι νέοι µας και αυτοί που παραµένουν και παλεύουν εδώ
µέσα στην Ελλάδα, αλλά και αυτοί που αναγκάστηκαν να βρίσκονται στο εξωτερικό, όπου κι εκεί οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές και µε πολλή δυσκολία πορεύονται, γιατί δεν µπορούν να
µείνουν στη δική µας χώρα.
Εποµένως, αντί να γίνεται αντιπαράθεση µε νούµερα, καλό
είναι να κοιτάξουµε την πραγµατικότητα και να προσπαθήσουµε
να διορθώσουµε αυτά που πονούν τη νέα γενιά και όλους µας
στον τόπο µας.
Η Κυβέρνηση µε τον προϋπολογισµό τον οποίο έχει καταθέσει
νοµίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι µένει πιστή στις εξαγγελίες της
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προεκλογικά. Και µε τους πρώτους νόµους που ψηφίστηκαν επιβεβαιώνεται ότι θα κρατήσει τους λόγους τους οποίους ανέφερε
και τα επιχειρήµατα που είχε για την ανάπτυξη της χώρας προεκλογικά. Και σήµερα εδώ µε τον προϋπολογισµό σχεδόν µε σιγουριά περιµένουµε, εκτός από κάποιες ενδεχόµενες δυσκολίες
που θα παρουσιαστούν, τα θετικά αποτελέσµατα στους επιµέρους τοµείς.
Και ποιους τοµείς πιάνει ο προϋπολογισµός βάσει των οποίων
περιµένουµε αυτή τη βελτίωση; Κατ’ αρχάς είναι οι φοροαπαλλαγές οι οποίες έχουν ψηφιστεί και κάποιες από αυτές έχουν
εφαρµοστεί. Δεν θα τις αναφέρω αναλυτικά, γιατί έχουν αναφερθεί και κατά την ψήφιση άλλων νοµοσχεδίων, αλλά και από συναδέλφους, όπως είναι ο ΕΝΦΙΑ, ο εισαγωγικός συντελεστής
φορολόγησης στο 9% και άλλα επιµέρους φορολογικά ζητήµατα, τα οποία πραγµατικά µάς έχουν διευκολύνει ιδιαίτερα.
Επίσης ένα καλό και σηµαντικό µήνυµα έρχεται µε τον αναπτυξιακό νόµο, που και εκεί επιµέρους ζητήµατα δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουµε στην ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη
µπορεί να γίνει µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και µε τις επενδύσεις
οι οποίες δεν µπορούσαν να συνεχίσουν να λειτουργούν στο παρελθόν, γιατί υπήρχε υψηλή φορολόγηση και την ίδια στιγµή οι
ασφαλιστικές υποχρεώσεις και όλες γενικότερα οι υποχρεώσεις
οδηγούσαν τις επιχειρήσεις σε µαρασµό και κλείσιµο. Έτσι, λοιπόν, η διευκόλυνση σε αυτόν τον τοµέα ευελπιστούµε ότι θα
φέρει την ανάπτυξη και την ίδια στιγµή θα µειωθεί η ανεργία,
ώστε η νέα γενιά να µπορέσει να αρχίσει να ελπίζει.
Επιπλέον, τα νοικοκυριά που είχαν φτάσει σε αδιέξοδο τώρα
διευκολύνονται και ήδη επιµέρους µέτρα δίνουν µία τόνωση,
βοηθώντας παράλληλα και το δηµογραφικό που έχει αναφερθεί.
Είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα το να στηρίζουµε τη γέννηση
νέων παιδιών και εποµένως την οικογένεια, που είναι ένα πολύ
µεγάλο κεφάλαιο, γιατί αυτό θα βοηθήσει και το δηµογραφικό,
που αναλύθηκε από προηγούµενους συναδέλφους και που
όντως αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα.
Επίσης, έχει ληφθεί µέριµνα µε το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» και τις
εκατόν είκοσι δόσεις για τους ανθρώπους που είναι υπερχρεωµένοι και φαίνεται ότι η Κυβέρνηση και δεν τους αφήνει αβοήθητους, αλλά ούτε είναι αδιάφορη απέναντι σε αυτό το πολύ
µεγάλο κεφάλαιο.
Ακόµα, το ότι αυξάνεται το επίδοµα θέρµανσης το οποίο φτάνει τα 68 εκατοµµύρια είναι µία µέριµνα που ικανοποιεί ιδιαίτερα
περιοχές, όπως είναι η δυτική Μακεδονία από όπου κατάγοµαι,
ο Νοµός Κοζάνης, περιοχές φτωχές, µε µεγάλο ποσοστό ανεργίας, µε πολλές µέρες χειµώνα και δυσβάσταχτο το κόστος του
πετρελαίου και της θέρµανσης. Αυτή η πρόβλεψη είναι ένα θετικό βήµα και µας δίνει την ικανοποίηση και την αίσθηση ότι
υπάρχει µέριµνα και ότι η Κυβέρνηση νοιάζεται για τους οικονοµικά ασθενέστερους.
Επίσης, όσον αφορά την υγεία, έχουµε αύξηση στον ΕΟΠΥΥ
108 εκατοµµύρια. Υπάρχει µέριµνα, λοιπόν, και σε αυτόν τον
ευαίσθητο τοµέα.
Επιπλέον, λαµβάνονται µέτρα για την αδήλωτη εργασία. Συζητήσαµε αυτό το θέµα σε προηγούµενο νοµοσχέδιο, φαίνεται και
στον προϋπολογισµό και θα δώσει την ευκαιρία στους νέους για
καλύτερες συνθήκες, καθώς επίσης και στα ασφαλιστικά ταµεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέλος, όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, θα αντιµετωπιστεί µε
συγκεκριµένο τρόπο, όπως µε το πλαστικό χρήµα. Έτσι προβλέπεται να διασφαλιστούν κάποιοι τοµείς που αποτελούν σηµαντικό κεφάλαιο για τον Έλληνα, για τον φορολογούµενο.
Με όλα αυτά τα µέτρα θεωρούµε ότι το ΑΕΠ θα έχει αύξηση
από το πρώτο εξάµηνο του 2019 από 11,6% σε 13% και βέβαια η
ανάπτυξη που ευελπιστούµε να έρθει µε όλα αυτά τα µέτρα θα
δηµιουργήσει καλύτερες συνθήκες και ένα καλύτερο κλίµα στη
χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
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προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο και 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ξανθόπουλος.
Ορίστε, κύριε Ξανθόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Λοβέρδο, αποδέχοµαι την πρόκλησή σας και θα µιλήσω
κι εγώ εκτός χειρογράφου, συµβουλευόµενος όµως σηµειώσεις,
όπως αναγνωρίζει ο Κανονισµός της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα τον προϋπολογισµό της χώρας, προϋπολογισµό που είναι ο πρώτος της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και αποτελεί έναν καθοριστικό
παράγοντα της οικονοµικής πολιτικής και καθρέφτη των στόχων
και των επιδιώξεών της. Και µου έρχεται στο µυαλό η ρήση «ευτυχούν οι αριθµοί και δυστυχούν οι άνθρωποι». Παρακολουθώ
από χθες την παράθεση, τον ορυµαγδό των αριθµών, των ποσοστών και των στατιστικών χωρίς επαρκή γείωση µε την κοινωνική
πραγµατικότητα.
Τι είναι ο προϋπολογισµός, κύριοι και κυρίες της Πλειοψηφίας;
Σίγουρα, δεν είναι λογιστικό ζήτηµα. Είναι βαθιά πολιτικό. Και γι’
αυτόν τον λόγο αποφεύγετε, όπως «ο διάβολος το λιβάνι», τις
κοινωνικές αναφορές.
Συζητάµε, λοιπόν, έναν νόµο ο οποίος ρυθµίζει κατά βάση τρία
πράγµατα: πόσα παίρνουµε ως κράτος, από ποιους τα παίρνουµε ως κράτος και, κυρίως, σε ποιους τα δίνουµε ως κράτος.
Ποιο είναι το µείζον ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε
ως κοινωνία σήµερα; Η κρίση των λαϊκών και των µεσαίων στρωµάτων. Αυτό είναι το µείζον, στο οποίο θα κριθούµε όλοι.
Πρώτον. Έχουµε ένα δισεκατοµµύριο διακόσια εκατοµµύρια
θετικά µέτρα. Δείτε, όµως, τη µεγάλη εικόνα. Το 10% µόνο κατευθύνεται στο κοινωνικό κράτος και το 90% πηγαίνει στην άλλη
πλευρά. Πρακτικά, εµποδίζεται η πρόσβαση στα κοινωνικά
αγαθά για τη µεγάλη µερίδα του ελληνικού λαού.
Το φορολογικό που ψηφίσαµε -και ήταν µία «τροχιοδεικτική
βολή» από πλευράς της Κυβέρνησης- δεν ανταποκρίνεται στο αίτηµα των µεσαίων στρωµάτων.
Από τους είκοσι εννέα άδικους φόρους, τους οποίους µας
«τρίβατε στη µούρη» όλο το προηγούµενο διάστηµα και οι οποίοι
τέθηκαν σε περίοδο µνηµονιακών εξαναγκασµών, παραµένουν
σε ισχύ οι είκοσι οκτώ.
Τι έχετε να πείτε για αυτό, για το οποίο σας ρωτάµε συνεχώς
από την Επιτροπή των Οικονοµικών και µέχρι σήµερα και δεν αρθρώνετε κουβέντα;
Ούτε είναι κοινωνικός αυτός ο προϋπολογισµός, καθόσον το
µεγάλο µέρος που εξοικονοµείται κατευθύνεται στις µεγάλες επιχειρήσεις. Το 80% των µειώσεων αφορά µεγάλες επιχειρήσεις.
Καίτοι, λοιπόν, εκτός µνηµονίου, ο προϋπολογισµός «βλέπει»
προς το µνηµόνιο. Και µου θυµίζει το απόφθεγµα «θα είστε εκτός
µνηµονίου, αλλά θα είναι σαν να είστε εντός».
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, σφάλλει η βασική σας
παραδοχή περί µείωσης της ανεργίας κατά 2%. Ξέρουµε, το
έχουµε βιώσει ως κοινωνία µε οδυνηρό τρόπο. Εφόσον καταργούνται οι συλλογικές συµβάσεις και εφόσον δεν αυξάνονται οι
µισθοί, η ανεργία εκτινάσσεται. Το ζήσαµε στο προηγούµενο διάστηµα και το επαναφέρετε µε τον παρόντα προϋπολογισµό.
Είναι µυωπική η επιλογή σας. Ο πολίτης δεν είναι µόνο φορολογούµενος, έχει και άλλες ανάγκες, που για τους πολλούς και
τους από κάτω καλύπτονται από το κοινωνικό κράτος, το οποίο
απουσιάζει από την οπτική σας.
Το κοινωνικό µέρισµα των 175 εκατοµµυρίων είναι η κορυφή
του παγόβουνου. Οι αγρότες, οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι είναι
οι χαµένοι. Η µείωση των δαπανών υγείας αφορά αυτούς, ενώ η
µείωση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων αφορά όλη
την κοινωνία.
Ο προϋπολογισµός σας έχει και µία θεολογική διάσταση: Τον
«παράδεισο» για τους ελάχιστους, το «καθαρτήριο» για τους λίγους και την «κόλαση» για τους πολλούς.
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Δεν προχωρά έτσι η κοινωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Συµπολίτευσης. Δεν ακούσαµε καµµία προσέγγιση για τη
σχέση της παγκόσµιας και της ελληνικής οικονοµίας. Εν κενώ βαδίζει η χώρα;
Το προτεινόµενο µοντέλο δηµιουργεί και διευρύνει τις ανισότητες και το ακολουθείτε ανενδοίαστα. Σε εποχή παγκοσµιοποίησης και κυριαρχίας του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου µένετε
βουβοί από αµηχανία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προέρχοµαι από έναν νοµό που
διαθέτει το µεγαλύτερο δασικό συγκρότηµα της χώρας: Εύφορες εκτάσεις, ποικιλία αγροτικών προϊόντων, τον πυρήνα της οινικής παραγωγής της χώρας και σηµαντικές µαρµαροβιοµηχανίες. Δεν «φωτογραφίζεται» πουθενά στον προϋπολογισµό αυτό.
Ξέρουµε ότι ο πυρήνας της πολιτικής σας είναι η συµπίεση του
εργατικού κόστους και η µείωση του κοινωνικού κράτους, ενώ
περιµένετε ανάπτυξη µόνο από τον ιδιωτικό τοµέα. Είναι ατελέσφορο να περιµένετε η λάθος µέθοδος να έχει ορθά αποτελέσµατα.
Εµείς είµαστε απέναντι στη λογική αυτή. Η στήριξη των πολλών και των αποκάτω είναι η προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
κοινωνίας. Οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι αγρότες
και οι νέοι επιστήµονες δεν έχουν να περιµένουν κάτι από αυτόν
τον προϋπολογισµό. Στο χέρι τους είναι να πυκνώσουν τους αγώνες τους, να απαιτήσουν τα δικαιώµατά τους, να διεκδικήσουν
το µέλλον τους και εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ως Αριστερά, θα στηρίξουµε αυτούς τους αγώνες, θα ενισχύσουµε τις προσπάθειες και
θα παλέψουµε µαζί τους, για να αποφευχθούν οι δυσµενείς συνέπειες αυτού του προϋπολογισµού, για να ανοίξει ένας άλλος
δρόµος ανάπτυξης της χώρας και της κοινωνίας. Γιατί αυτός ο
προϋπολογισµός είναι εναντίον της µεγάλης πλειοψηφίας της
κοινωνίας και, εποµένως, και της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ τον κ. Ξανθόπουλο και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Υψηλάντης Βασίλειος από τη Νέα Δηµοκρατία και στη συνέχεια να ετοιµάζεται από το Κίνηµα Αλλαγής ο κ.
Γκόκας Χρήστος.
Κύριε Υψηλάντη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Ξανθόπουλε, θα µου επιτρέψετε να σας το πω.
Αγαπητέ Θεόφιλε, θα µου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτή είναι
η διαφορά του συνεπούς της Δεξιάς. Τα είπε όλα από στήθους.
Εσύ τώρα κοιτούσες και µέσα και κοιτούσες πολλά. Άρα δεν τήρησες την υπόσχεσή σου στο ακέραιο και αυτή είναι και η διαφορά της Νέας Δηµοκρατίας µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς τηρούµε αυτό
που λέµε, ενώ εσείς δεν το κρατάτε. Ήσουν πάντως, έτσι όπως
τα είπες, πολύ καλός για αυτά που είπες.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Η διαφορά µας είναι ότι εγώ τήρησα αυτό που είπα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Τώρα, όµως, ας επιστρέψω στην οµιλία µου, γιατί ο Πρόεδρος είναι πολύ αυστηρός,
είτε τα διαβάσω είτε όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ήταν µε χιούµορ
η συζήτηση, όµως, ας συνεχίσουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι το 2019 αποτελεί για τη χώρα µας το πρώτο
έτος εφαρµογής οικονοµικής πολιτικής εκτός προγραµµάτων οικονοµικής προσαρµογής από το 2009, που το συνόδευσε και
στήριξε το ολοένα βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα, λόγω της εµπιστοσύνης που υπάρχει στη νέα Κυβέρνηση και της επιτάχυνσης των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών της, της προσήλωσης
στους δηµοσιονοµικούς και µεταρρυθµιστικούς στόχους και της
σηµαντικής ελευθερίας ως προς την εξειδίκευση των οικονοµικών πολιτικών, στο πλαίσιο πάντως όλων αυτών των στόχων που
προανέφερα.
Αφήνοντας, λοιπόν, και το τρίτο, το πιο σκληρό απ’ όλα τα µνηµόνια, το µνηµόνιο των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και µε µεγάλη καθυστέρηση για την Ελλάδα, εξαιτίας των επιλογών των πολιτικών των
κοµµάτων αυτών, ενεργοποιήθηκε η ενισχυµένη εποπτεία, ώστε
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να µπορέσει να διασφαλιστεί µια συνέχεια στην ολοκλήρωση των
συµφωνηθεισών µεταρρυθµίσεων.
Πρόκειται για µία εποπτεία που αφορά τα δηµοσιονοµικά και
τις διαρθρωτικές πολιτικές, την κοινωνική πρόνοια, τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, την αγορά εργασίας και προϊόντων και
τη δηµόσια διοίκηση.
Επιπρόσθετα, τον Φεβρουάριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε µικροοικονοµικές ανισορροπίες, που σχετίζονται µε το υψηλό επίπεδο του δηµόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ,
την αρνητική καθαρή επενδυτική θέση της χώρας, το ύψος του
αποθέµατος µη εξυπηρετούµενων δανείων, το υψηλό ποσοστό
ανεργίας και τους χαµηλούς ρυθµούς δυνητικής µεγέθυνσης και
παραγωγικότητας.
Αυτή την καθόλου καλή πραγµατικότητα κλήθηκε να διαχειριστεί και να ξεπεράσει η νέα Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας άµεσα και στοχευµένα, δίκαια,
για όλους τους Έλληνες, απελευθερώνοντας συνάµα τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας και, ιδιαίτερα, τις αναπτυξιακές δυνάµεις της ελληνικής περιφέρειας, µε προσανατολισµό τον
δρόµο της δυτικής οικονοµικής κανονικότητας.
Για την εξάλειψη δε των ανισορροπιών αυτών απαιτείται µε συνέπεια να υλοποιηθούν διαρθρωτικές αλλαγές και να επιταχυνθούν οι ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης.
Στην πορεία αυτή, πιθανοί περιοριστικοί παράγοντες, πέραν
των υψηλών στόχων πρωτογενών πλεονασµάτων γενικής κυβέρνησης, που αντιµετωπίζονται στον προϋπολογισµό µε τη µείωση
των υπερβάσεων έναντι των στόχων, πρώτο και σηµαντικό βήµα
για τη µείωση των ίδιων αυτών των στόχων αποτελεί και η εκτίµηση για τη βράδυνση του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος.
Πρέπει να δοθεί και δίνεται, προκειµένου να υπάρξει επίτευξη
υψηλών ρυθµών ανάπτυξης κατά τρόπο διατηρήσιµο, τόνωση
της εγχώριας ζήτησης, ίδιες επενδύσεις, αλλά και των εξαγωγών
µας και, παράλληλα, µείωση των φορολογικών βαρών και εφαρµογή πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον.
Ήδη τα πρώτα δείγµατα γραφής της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι και µεγάλα και
σηµαντικά, αποδεσµευµένοι επιτέλους από τις ιδεοληψίες και τις
καταστάσεις που δηµιούργησαν οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ και που
οδήγησαν τον τόπο σε προφανή καθυστέρηση.
Οφείλουµε στο πλαίσιο αυτό να επισηµάνουµε ότι το 2018 καταγράφηκε µείωση στον ακαθάριστο σχηµατισµό παγίων κεφαλαίων που άγγιξε -παρακαλώ- το 12,2% έναντι του 2017. Το
σηµαντικό αυτό µέγεθος της µείωσης επανέφερε τον όγκο των
επενδύσεων στα επίπεδα του 2015. Στα τέλη του Δεκεµβρίου του
2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
Quantitative Easing της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, µε τις
συνολικές αγορές κρατικών χρεογράφων από την έναρξη του
προγράµµατος τον Μάρτιο του 2015 που ξεπερνούσαν τα 2,5
τρισεκατοµµύρια ευρώ, χάνοντας πολιτικά η κυβέρνηση Τσίπρα
- Καµµένου και αυτή την ευκαιρία. Ευτυχώς ο ελληνικός λαός
µέσα σε αυτό το πλαίσιο στις εκλογές του Ιουλίου τούς καταδίκασε οριστικά και αµετάκλητα. Να, λοιπόν, οι τραγικές συνέπειες
της πολιτικής που ακολούθησε η προηγούµενη κυβέρνηση. Και
σήµερα έρχεστε να µας υψώσετε το δάχτυλο, νοµίζοντας ότι έτσι
διαγράφετε µια πορεία που οδηγούσε, µε δική σας αποκλειστική
ευθύνη, τον τόπο στον µαρασµό και στη φτωχοποίηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα µας σε κάθε περίπτωση
χρειάζεται ταχύτερη µεταβολή της παραγωγής της οικονοµίας,
ώστε να τονωθούν οι εξαγωγές και να µειωθούν οι εισαγωγές. Ο
τουρισµός αποτελεί µια γιγαντιαία στην ουσία εξαγωγική οικονοµική δραστηριότητα. Τα Δωδεκάνησα, µε πρωτοπόρα νησιά τη
Ρόδο και την Κω, συµβάλλουν τα µέγιστα στη σηµαντική αυτή
πλουτοπαραγωγική δραστηριότητα. Σύµφωνα µάλιστα µε την έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2018, το
23% των συνολικών εισπράξεων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το 43% του ισοζυγίου των υπηρεσιών αφορούν τον
τουρισµό. Συνεπώς η συµβολή του τουρισµού στο ισοζύγιο πληρωµών και κατ’ επέκταση στην οικονοµική ανάπτυξη είναι τεράστια. Απαιτείται συνεπώς η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
τουρισµού, η δηµιουργία υποδοµών στον τουριστικό κλάδο, η
ενίσχυση των επενδύσεων και βέβαια η µείωση της φορολογίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δύο περαιτέρω επισηµάνσεις θέλω να κάνω. Η Ελλάδα πρέπει
να προσανατολιστεί στον ποιοτικό τουρισµό. Σήµερα είναι µια
µεγάλη ευκαιρία για µια ριζική ανανέωσή του. Ο πολιτισµός και
η πολιτιστική µας κληρονοµιά αποτελούν µοχλούς ανάπτυξης
στην πορεία αυτή. Αυτά µπορούν να απογειώσουν τη χώρα µας
στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η σκοπούµενα καταγεγραµµένη και στον προϋπολογισµό επιδίωξη της φορολογικής δικαιοσύνης, του περιορισµού της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και της φορολογικής ηθικής είναι εθνικής σηµασίας εγχείρηµα, σε συνάρτηση µάλιστα µε την περαιτέρω µείωση των
φορολογικών βαρών. Αναφορικά δε µε το τελευταίο, ως εκπρόσωπος της ακριτικής Δωδεκανήσου δεν θα σταµατήσω να επαναλαµβάνω το προφανές και δίκαιο για τα ακριτικά νησιά µας
που απέχουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι ναυτικά µίλια από το κέντρο. Με την επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα της οικονοµίας
και του τέλους της φορολογικής ασφυξίας όλων των Ελλήνων το
κράτος οφείλει να επαναφέρει αυτό που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποστέρησε από τους ακρίτες νησιώτες: τους µειωµένους
συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Η προτεραιότητα της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας για
τη µετάβαση στον προϋπολογισµό επιδόσεων θεσπίζει για πρώτη
φορά στην οικονοµική ιστορία αυτού του τόπου την υποχρεωτικότητα θέσης στόχων και αποτελεσµάτων. Η ταξινόµηση του
προϋπολογισµού σε προγράµµατα αναµένεται να υποστηρίξει
την ενίσχυση της διαφάνειας, αναφορικά µε τη διάθεση των δηµοσίων πόρων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω, δηλώνοντας, βεβαίως, ότι για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς ακόµη περισσότερους, για να µπορέσει
επιτέλους η χώρα µας να ξαναζήσει στιγµές οι οποίες θα δώσουν
προοπτική στους νέους και σε όλους τους Έλληνες, υπερψηφίζω
τον υπό συζήτηση προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Χρήστος Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής. Στη συνέχεια θα µιλήσει ο κ. Χρήστος Μπουκώρος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της συζήτησης του νοµοσχεδίου του προϋπολογισµού προηγήθηκαν δύο άλλα νοµοσχέδια
της Κυβέρνησης µε άµεση σχέση στη διαµόρφωση του προϋπολογισµού, δηλαδή το αναπτυξιακό και το φορολογικό, που αποτέλεσαν και τον προάγγελο της µορφής του προϋπολογισµού
του 2020 που συζητάµε. Παρά την έντονη επικοινωνιακή προβολή, δεν ήταν αυτά που έχει ανάγκη η χώρα µας, που βιώνει µια
υπερδεκαετή πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση, µε αφετηρία τον οικονοµικό εκτροχιασµό της περιόδου διακυβέρνησης Καραµανλή
και Νέας Δηµοκρατίας 2004 - 2009 και, τέλος, µε την καταστροφική διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015, µιας οικονοµίας που
είχε αρχίσει να αναπνέει, αλλά την οδήγησε στο τρίτο, πιο επώδυνο και αχρείαστο µνηµόνιο.
Σήµερα η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι, µε την πολιτική που
εφαρµόζει, η χώρα βγαίνει από την κρίση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει
ότι ήδη έχουµε βγει από την κρίση, παρά τις δεσµεύσεις που
φθάνουν ως τα ενενήντα εννέα χρόνια στην περίπτωση της δηµόσιας περιουσίας. Τα τελευταία τεσσεράµισι χρόνια χάθηκαν
σχεδόν δώδεκα µονάδες αύξησης του ΑΕΠ. Οι µικροµεσαίοι, τα
µεσαία στρώµατα είδαν τα εισοδήµατά τους να συρρικνώνονται
και να µοιράζεται σε όλους η φτώχεια. Έργο του ΣΥΡΙΖΑ.
Η ανεργία και η υποαπασχόληση, µαζί µε τη φυγή ιδίως των
νέων στο εξωτερικό, κρύβουν µεγάλο µέρος της ανεργίας που
είναι παρούσα. Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους της αγοράς, της
πραγµατικής οικονοµίας, τους επαγγελµατίες, θα σας πουν ότι
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πολύ λίγα πράγµατα άλλαξαν. Και πώς θα αλλάξουν, όταν παραµένουν τα θηριώδη υπερπλεονάσµατα 7 δισ. για το 2020; Με τον
προϋπολογισµό σας υπηρετείτε τις δεσµεύσεις του κ. Τσίπρα,
του καλού µαθητή, που από τη διαγραφή του επονείδιστου χρέους εγκαθίδρυσε τόση φοροαφαίµαξη, που έµεινε το πλεόνασµα
κάθε έτους.
Χαρακτηριστική είναι η σχέση άµεσων - έµµεσων φόρων. Έµµεσοι φόροι το 2014 24 δισ. ευρώ. Έµµεσοι φόροι που προβλέπετε το 2020 29 δισ. ευρώ, 20% αύξηση. Από 1,15% η σχέση
έµµεσων - άµεσων φόρων το 2014 στο 1,50% η πρόβλεψη για το
2020, που είναι άδικη για τους πιο αδύνατους, ενώ συνολικά προβλέπεται αύξηση φόρων και πάλι σε βάρος των µικρών και µεσαίων στρωµάτων. Η δε πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης 2,8%
διαψεύδεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δίνει
πρόβλεψη στο 2,3%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός δεν δίνει
προοπτική και ουσιαστική, αποφασιστική στήριξη στον κόσµο
της παραγωγής, της εργασίας, στις επενδύσεις, στην απασχόληση, για να υπάρξουν εισοδήµατα στους πολίτες και έσοδα στο
κράτος, µε αξιοπρέπεια για τον πολίτη και εθνική αυτοπεποίθηση, µε µια ισχυρή οικονοµία. Είναι, παρά τη ρητορική σας,
ένας άτολµος προϋπολογισµός.
Ας πάµε στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Η πρόβλεψη
για το 2020 είναι 6,75 δισ. ευρώ και µιλάει η Κυβέρνηση για αύξηση έναντι του 2019. Όµως, η ίδια ακριβώς πρόβλεψη ήταν και
το 2019. Δεν αυξάνετε ούτε ευρώ τις δηµόσιες επενδύσεις. Απλά
θολώνουν τα νερά. Στα 6,15 δισ. είναι η εκτίµηση ότι θα κλείσει
φέτος το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ενώ και ο προϋπολογισµός του 2019 προέβλεπε ακριβώς 6,75 δισ., ό,τι δηλαδή και
το 2020. Αλλά και το 2018 πάλι 6,75 δισ. ήταν η πρόβλεψη, µε
κλείσιµο στα 6,237 δισ.. Δηλαδή και το 2018 είχαµε µείωση. Η
απορρόφηση εποµένως θα είναι στα ίδια επίπεδα, στην καλύτερη
περίπτωση, ενώ είµαστε τρίτοι από το τέλος στη σχέση επενδύσεων προς ΑΕΠ, σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, και η χώρα χρειάζεται
100 δισ. επενδύσεις για να πάει στον µέσο όρο των προηγµένων
χωρών. Οι µπουλντόζες, όµως, ακόµη να µπουν στο Ελληνικό κι
ούτε µία από τις ιδιωτικές επενδύσεις που περιµένατε δεν ήρθε.
Εποµένως εύκολα µπορεί κανείς να αντιληφθεί τη σηµασία της
πραγµατικής αύξησης του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Σχετικά τώρα µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, η πρόβλεψη για το 2020
είναι 1,467 δισ. ευρώ, µειωµένο κατά 18,7% έναντι του 2019, που
ήταν 1,814 δισ. ευρώ.
Η µείωση είναι πολύ µεγάλη και µε αµφίβολη την υλοποίησή
του, όταν και η υλοποίηση για το 2019 εκτιµάται ότι θα είναι 1,313
δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 500 εκατοµµύρια ευρώ µειωµένη.
Είναι πόροι που λείπουν από την εθνική αλλά και την περιφερειακή και τοπική οικονοµία. Οι µειώσεις αυτές σηµαίνουν ότι το
ΕΣΠΑ δεν εκτελείται κανονικά, αφού είναι της τάξης του 80% περίπου στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Στον τοµέα αυτό χτυπάµε καµπανάκι. Δεν έχουµε την πολυτέλεια να χαθούν πόροι. Το ΕΣΠΑ τελειώνει, ενώ οι ανάγκες για
υποδοµές είναι µεγάλες και τα µέτωπα ανοικτά. Παρατηρούµε
µεγάλες καθυστερήσεις για πολλά έργα. Νέα µεγάλα έργα την
περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαµε, αλλά δεν έχουµε δει ακόµα καµµία εξέλιξη ούτε για τον περιβόητο άξονα Πάτρα - Πύργος -που
ήταν έτοιµος για δηµοπράτηση, κατατµήθηκε σε οκτώ εργολαβίες επί ΣΥΡΙΖΑ και ούτε καν έχει ξεκινήσει, ούτε στον Βόρειο
Οδικό Άξονα Κρήτης- αλλά ούτε και στον επίσης ταλαιπωρηµένο
άξονα Αµβρακίας µέχρι το Άκτιο στην Πρέβεζα, όπως επίσης στα
έργα υποδοµών, που είναι απαραίτητα στο σιδηροδροµικό δίκτυο για έργα συντήρησης και επέκτασης, αλλά και στα αεροδρόµια.
Επίσης, πρέπει να προκηρυχθούν οι διαγωνισµοί για αγορά λεωφορείων στην Αθήνα και ιδίως στη Θεσσαλονίκη, µε την τραγική κατάσταση που κληρονόµησε ο ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΑΣΘ -τα µισά
λεωφορεία έµειναν-, αλλά και να δοθεί επείγουσα ολοκληρωµένη
λύση για το µετρό Θεσσαλονίκης.
Μόνο έτοιµοι δεν φαίνεστε, κύριοι της Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας.
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Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ και στην ιδιαίτερη περιφέρειά
µου, την Ήπειρο και την Άρτα. Πρέπει να ολοκληρωθεί η Ιόνια
Οδός µέχρι την Κακαβιά. Μένει η σιδηροδροµική σύνδεση της
Ηπείρου µέχρι την Ηγουµενίτσα, όπως και οι κάθετοι άξονες της
Ιόνιας Οδού µέχρι την Πρέβεζα και µέσω Ακτίου - Αµβρακίας και
µέσω Φιλιππιάδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπάρχουν έργα που αφορούν παραγωγικές περιοχές, όπως
τα εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Άρτας, που έµειναν στάσιµα,
χωρίς νέα χρηµατοδότηση, από το 2014 και ύστερα. Υπάρχει το
έργο της αντιπληµµυρικής προστασίας της Άρτας ενταγµένο στο
ΕΣΠΑ από το 2014, για το οποίο µόλις λίγους µήνες πριν από τις
εκλογές ανατέθηκε η µελέτη, µε κίνδυνο να µην υλοποιηθεί αυτή
την προγραµµατική περίοδο. Υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκοµεία σε όλη την Ήπειρο σε υποδοµές, εξοπλισµό και προσωπικό.
Υπάρχει εκκρεµότητα µε την αναστολή έναρξης λειτουργίας
τριών πανεπιστηµιακών τµηµάτων, του Τµήµατος Επιστηµών Διατροφής και Τροφίµων στην Άρτα, του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών στα Γιάννενα και του Τµήµατος Μετάφρασης και
Διερµηνείας στην Ηγουµενίτσα. Η Βουλή δεν έχει ενηµερωθεί
ακόµη. Περιµένουµε την αρµόδια Υπουργό.
Επίσης, οι αγρότες, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα, όπως η φορολογία, οι ασφαλιστικές εισφορές, που ακούγεται ότι θα διπλασιαστούν ως προς
το κατώτατο ύψος, το κόστος παραγωγής. Ακόµα περιµένουν οι
αγρότες τη µείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο.
Εµείς έχουµε κάνει συγκεκριµένες προτάσεις στο φορολογικό
για τους αγρότες. Με τον προϋπολογισµό σας δεν τους δίνετε
καµµία προοπτική. Αποτελεί για µας πεποίθηση ότι η ανάπτυξη
περνά µέσα από πολιτικές αποκέντρωσης -από το κέντρο στην
περιφέρεια- µε υποδοµές και στήριξη της παραγωγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι καταψηφίζουµε ένα σχέδιο προϋπολογισµού που δεν βελτιώνει τη ζωή των
ανθρώπων, δεν στηρίζει την παραγωγή και την ανάπτυξη, µεγαλώνει τις αδικίες και τις κοινωνικές ανισότητες, δεν περιλαµβάνει
µέριµνα θετική για τους εργαζόµενους και ιδιαίτερα τους νέους
και στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. Καταψηφίζουµε ένα
νοµοσχέδιο που δεν δίνει προοπτική για µία ισχυρή Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Μπουκώρος Χρήστος από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον
λόγο και στη συνέχεια να ετοιµάζεται και ο κ. Σάκης Παπαδόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας και τη
µόλις προ ολίγων λεπτών, ευχάριστη οµολογουµένως, αντιπαράθεση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ περί
κειµένων ή από στήθους οµιλιών στην Εθνική Αντιπροσωπεία, θα
ήθελα ειδικά σήµερα να µου επιτρέψετε να απευθυνθώ στο Σώµα
µέσω του κειµένου, αλλά ταυτόχρονα να υπενθυµίσω ότι πάντα
οι Κανονισµοί της Βουλής σχεδόν αποκλειστικά για τις επί των
προϋπολογισµών συζητήσεις προέβλεπαν τις σηµειώσεις των
οµιλητών.
Ωστόσο, το γενικότερο θέµα, αφού δόθηκε η ευκαιρία, θα ήταν
καλό να το συζητήσουµε κάποια στιγµή, σε συνδυασµό µε τη µείωση των χρόνων παρεµβάσεων, ώστε να αποφεύγουµε στο µέλλον τις σχοινοτενείς και κουραστικές συζητήσεις, για να καταστήσουµε ευκολότερα τον ελληνικό λαό συµµέτοχο των κοινοβουλευτικών δρώµενων. Είναι µία πρόταση την οποία µπορεί να
τη δει το Προεδρείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πράγµατα αλλάζουν γοργά
και σταθερά. Η πορεία στο αύριο ξεκίνησε. Αυτό γίνεται αντιληπτό και εντός και εκτός τειχών της χώρας. Ρυθµοί ανάπτυξης
2,8% λέει ο προϋπολογισµός του 2020. Όσο κι αν ερµηνεύουµε
τους αριθµούς του προϋπολογισµού µε βάση την οπτική γωνία
του καθενός µας µέσα σε αυτή την Αίθουσα, αυτό είναι το κεφαλαιώδες µέγεθος. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα. Τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια χάθηκαν µέσα σε ένα περιβάλλον ύφεσης
ή έστω αναιµικής ανάπτυξης, ενώ το 2004 είχε ξεκινήσει η αντι-
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στροφή της πορείας µε ρυθµούς ανάπτυξης µετά από µακρά
ύφεση 0,8%, σύµφωνα µε τα επικαιροποιηµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2018.
Νοµίζω ότι αυτά τα αποδεχόµαστε όλοι. Κανείς δεν µπορεί να
τα αµφισβητήσει.
Τι έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση; Μέσα σε εκείνο το υφεσιακό περιβάλλον φόρτωσε τον ελληνικό λαό µε 11,4 δισεκατοµµύρια ευρώ υπερπλεονάσµατα, ταπεινώνοντας ανάπτυξη, οικονοµία και κοινωνία.
Ως εδώ όµως! Δικαιολογεί αισιοδοξία η σηµερινή κατάσταση
και ο προϋπολογισµός που συζητάµε; Εµείς λέµε ναι και ο ελληνικός λαός συναινεί. Το οικονοµικό και πολιτικό κλίµα έχουν βελτιωθεί, ακριβώς επειδή στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνεται
το σύνολο του νοµοθετικού έργου που ψήφισε η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη τους πέντε
πρώτους µήνες. Γιατί, όσο κι αν ορισµένοι θέλουν να το αγνοούν,
τόσος είναι ο βίος της Κυβέρνησης. Είναι πέντε µηνών Κυβέρνηση.
Κανένας από την Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν υποστήριξε ότι λύσαµε τους πέντε πρώτους µήνες του βίου µας το πρόβληµα της
υπερφορολόγησης. Κανείς δεν είπε σ’ αυτή την Αίθουσα ότι φέραµε την ανάπτυξη σε εκατόν σαράντα µέρες. Είναι, όµως,
εδραία η πεποίθηση όλων µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αλλά και του ελληνικού λαού ότι µπαίνουν πλέον οι βάσεις για το
ξεκίνηµα µας νέας πορείας, πιο αξιόπιστης, ελπιδοφόρας, αναπτυξιακής, παραγωγικής.
Εδώ ακριβώς, όµως, εντοπίζεται και η ειδοποιός διαφορά µε
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε σε
ένα κρατικοδίαιτο µοντέλο ενισχύσεων και επιδοµάτων. Πιστεύετε ότι µ’ αυτά µπορεί να επιλυθεί το οικονοµικό πρόβληµα.
Πιστεύετε ότι, ανακυκλώνοντας και αναµοχλεύοντας το ίδιο
χρήµα, µπορείτε να λύσετε το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας.
Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι εµείς στη Νέα Δηµοκρατία πιστεύουµε ακράδαντα ότι µόνο η παραγωγή πλούτου
και η διάχυσή του µέσω καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας
µπορούν να επιλύσουν το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα.
Γι’ αυτό πιστεύουµε ότι τόσο ο αναπτυξιακός και ο φορολογικός
νόµος που ψηφίστηκαν όσο και το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο το
οποίο έρχεται σύντοµα αποτελούν αναπτυξιακά εργαλεία για την
προσέλκυση επενδύσεων. Μόνο οι επενδύσεις, ιδιωτικές και δηµόσιες -και κυρίως οι ιδιωτικές- µπορούν να µας βγάλουν από
την κρίση. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα της χώρας. Αν επιλυθεί
το αναπτυξιακό πρόβληµα της χώρας, όλα τα υπόλοιπα θα επιλυθούν ευκολότερα. Έτσι µόνο θα µπορέσουµε να χρηµατοδοτήσουµε επαρκώς και απρόσκοπτα την εθνική µας άµυνα, την
υγεία, την παιδεία, την πρόνοια. Όλα τα άλλα, όλες οι άλλες συνταγές αποτελούν µοίρασµα της φτώχειας, η οποία δυστυχώς δεν
µοιράζεται ούτε δίκαια ούτε άδικα.
Προσέλκυση επενδύσεων, αυτός είναι ο µεγάλος και, επιτρέψτε µου να πω, εθνικός στόχος της Κυβέρνησής µας. Μ’
αυτόν τον στόχο, όµως, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να εναρµονιστεί και η δηµόσια διοίκηση. Το κάθε στέλεχος που υπηρετεί
την πατρίδα και αµείβεται από αυτή οφείλει να εναρµονίσει τις
προσπάθειές του µε την επίτευξη του στόχου των επενδύσεων.
Τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, κατά την ταπεινή µου
άποψη, οφείλουν να σκέπτονται τι επιτρέπεται για την προσέλκυση επενδύσεων και όχι να ψάχνουν να βρουν τι απαγορεύεται,
µέσα από αµφίσηµες ερµηνείες των νόµων που ψηφίζει το Κοινοβούλιο, διογκώνοντας τη γραφειοκρατία και ουσιαστικά εµποδίζοντας τις επενδύσεις µε τις καθυστερήσεις.
Είναι δεδοµένος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο σεβασµός
και στον νόµο και στο περιβάλλον. Δεν είναι όµως, δυστυχώς, καθόλου δεδοµένη η εµπέδωση της αντίληψης ότι τα πράγµατα
πρέπει να αλλάξουν. Δεν θα αναφερθώ στα νοµοθετήµατα που
προηγήθηκαν του προϋπολογισµού και αποτυπώνονται σε αυτόν,
στη µείωση του ΕΝΦΙΑ, στη µείωση του πρωτοείσακτου φόρου,
στη µείωση του φόρου εισοδήµατος, στη µείωση της φορολογίας µερισµάτων, στη µείωση της φορολογίας αγροτικών σχηµάτων, στη µικρή µεν, αλλά, πάντως, µείωση της προκαταβολής
φόρου και όχι γιγαντιαία αύξηση 50% που είχε επιβάλει η προ-
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ηγούµενη κυβέρνηση, στη µείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα
και υπηρεσίες και τόσα άλλα που ψηφίστηκαν σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα.
Πιστεύω, όµως, βαθύτατα ότι ο προϋπολογισµός του 2020 θα
επιτρέψει όχι µόνο στο σύνολο της χώρας, αλλά και στην εκλογική µου περιφέρεια, τη Μαγνησία της σπουδαίας παραγωγικής
φυσιογνωµίας, να αξιοποιήσει τις σηµαντικές υποδοµές της και
κυρίως να υλοποιήσει τις µεγάλες επενδύσεις που εκκρεµούν
τόσα χρόνια, προκειµένου να κρατήσει σ’ αυτόν τον προικισµένο
τόπο τους νέους επιστήµονες, τους επαγγελµατίες, τους αγρότες, τους εργατοτεχνίτες, για να µπορέσουν να παράξουν, να
αποδώσουν και να πάρουν µέρος στην προσπάθεια ανόρθωσης
της χώρας.
Σήµερα είµαστε περισσότεροι αισιόδοξοι και περισσότερο
αποφασισµένοι, γι’ αυτό και υπερψηφίζουµε τον προϋπολογισµό,
γιατί πιστεύουµε ότι τα νοµοθετήµατα τα οποία προηγήθηκαν,
αλλά και ο προυπολογισµός που συζητείται σήµερα και θα ψηφιστεί την Τετάρτη το βράδυ, εµπεδώνουν στη χώρα την πολιτική
σταθερότητα, φέρνουν ασφάλεια δικαίου, µείωση της φορολογίας και κίνητρα σε φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον και αυτοί,
όπου και αν κοιτάξετε διεθνώς, είναι οι κρίσιµοι παράγοντες για
την προσέλκυση επενδύσεων και την ανόρθωση της οικονοµίας
της χώρας.
Υπερψηφίζουµε τον προϋπολογισµό του 2020.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Παπαδόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι το πιο προβληµατικό
µε τον κυβερνητικό προϋπολογισµό του 2020; Δείχνει µια Κυβέρνηση που δεν συνειδητοποιεί αυτά που επισήµανε το πρωί ο κ.
Δένδιας, δηλαδή το να έχει επίγνωση του τι πήγε στραβά σε µια
µακρά περίοδο µε παθογένειες, στρεβλώσεις, διαπλοκές, εκρηκτικά ελλείµµατα, υπερχρέωση, µνηµονιακή κηδεµονία, µε θεωρίες εσωτερικής υποτίµησης. Δείχνει µια Κυβέρνηση που
διαιωνίζει επιλογές ταξικής µεροληψίας υπέρ των πλουσίων, που
συνεχίζει να έχει νεοφιλελεύθερες ψευδαισθήσεις.
Εκείνο το οποίο είναι το πιο τραγικό είναι ότι δεν αξιοποιεί δυνατότητες, συγκριτικά πλεονεκτήµατα και κυρίως το ανθρώπινο
δυναµικό, το οποίο µπορεί να οδηγήσει τη χώρα στη νέα εποχή.
Δεν είδαµε στον προϋπολογισµό κανένα κίνητρο για να επιστρέψουν στη χώρα τα προικισµένα νέα παιδιά, τα οποία µπορούν να
αξιοποιηθούν σε όλη εκείνη την προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και µιας συνολικής θετικής πορείας που
µπορούµε να έχουµε.
Είπε ο κ. Σταϊκούρας στην εισηγητική του οµιλία ότι ο προϋπολογισµός του 2020 είναι προϋπολογισµός ο οποίος έχει κοινωνική δικαιοσύνη και είναι υπέρ µιας ανάπτυξης για όλους.
Κοινωνική δικαιοσύνη στα δεδοµένα του προϋπολογισµού δεν
υπάρχει.
Δείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα ζητήµατα τα οποία αφορούν
το κοινωνικό κράτος. Πρόνοια: µείωση δαπανών κατά 61 εκατοµµύρια ευρώ. Κοινωνική ασφάλιση: µείωση κρατικής επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ κατά 475 εκατοµµύρια ευρώ. Συντάξεις:
µείωση δαπάνης κατά 192 εκατοµµύρια. Κοινωνική αλληλεγγύη:
µείωση επιδοµάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ κατά 367 εκατοµµύρια. ΟΑΕΔ: µείωση χρηµατοδότησης κατά 50 εκατοµµύρια. Πώς
θα κάνετε στήριξη της απασχόλησης; Υπάρχουν και πολλά άλλα.
Από τη δική µου πλευρά, µε τα καθήκοντα που έχω στην επιτροπή η οποία ελέγχει το κυβερνητικό έργο στην υγεία, θα ήθελα
να πω ότι στα ζητήµατα τα οποία αφορούν τη συνειδητοποίηση
των αναγκών της νέας εποχής για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δηλαδή τι κάνει η Κυβέρνηση και τι θα όφειλε να κάνει αξιοποιώντας
τις δυνατότητες που υπάρχουν, η Κυβέρνηση µας οδηγεί στο να
της καταλογίσουµε ότι δεν έχει αίσθηση του τι µπορεί να γίνει
στην Ελλάδα µε µια παρέµβαση. Χρειάζεται µια έγκαιρη και ισότιµη και αποτελεσµατική παρέµβαση για όλους τους πολίτες σε
αναβαθµισµένα νοσοκοµεία, σε µονάδες εντατικής θεραπείας,
στις µονάδες τεχνητού νεφρού, στα τµήµατα επειγόντων περιστατικών, ώστε να έχουν ποιότητα υπηρεσιών. Η Κυβέρνηση δεν
στηρίζει αυτό που χρειάζεται για το ΕΚΑΒ, για τις δοµές πρωτο-
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βάθµιας φροντίδας υγείας, για τα κέντρα υγείας, για τις τοπικές
µονάδες υγείας. Δεν βλέπει τις πρόσθετες ανάγκες που υπάρχουν στις δυσπρόσιτες περιοχές, κυρίως τις νησιωτικές, που δέχονται και µεγάλο όγκο προσφύγων και µεταναστών, αλλά ούτε
αξιοποιεί τις δυνατότητες που έχουν στον τουρισµό.
Επιπρόσθετα, δεν συµβάλλει στο να µειωθούν οι επιβαρύνσεις
των πολιτών και οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Μετά απ’ όλες
αυτές τις ελλείψεις οι οποίες επισηµαίνονται στα δέκα χρόνια
µνηµονιακής επιβάρυνσης για τη χώρα, ακούµε να παρουσιάζεται µια αντίληψη περί συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
ως «το νερό του Καµατερού», που θεραπεύει πάσα νόσο, ενώ
γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και από τον παγκόσµια εµπειρία ότι
οι ΣΔΙΤ είναι µια µέθοδος αναποτελεσµατική και πλέον δαπανηρή
και επικίνδυνη για τη πορεία οικοδόµησης ποιοτικού δηµόσιου
συστήµατος υγείας στην Ελλάδα.
Ο ιδιωτικός τοµέας, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει συµπληρωµατικό ρόλο και µπορεί να επιτελέσει αυτόν τον συµπληρωµατικό
ρόλο µ’ έναν τρόπο που να µη γίνεται ανταγωνιστικός µε τις αντιλήψεις τις δικές σας, γιατί, αν ενθαρρύνετε τον ανταγωνισµό
και όχι τη συµπληρωµατικότητα, αν ενθαρρύνετε την υποκατάσταση του ΕΣΥ από επιδιώξεις κυνηγητού επιχειρηµατικού κέρδους διαφόρων «πιράνχας» που επιβουλεύονται τις δυνατότητες
που έχει ο ΕΟΠΥΥ και τους πόρους που µπορεί να διαθέσει, τότε
κάνετε πάρα πολύ καλό σε εκείνη τη δική µας παρέµβαση, η
οποία µιλά για ποιοτικό και αποτελεσµατικό σύστηµα υγείας,
γιατί αυτό θέλουµε να επισηµάνουµε συζητώντας όλα τα ζητήµατα τα οποία περιέχονται µέσα στον προϋπολογισµό.
Θεωρούµε ότι θα µπορούσαν να υπάρχουν πολύ πιο ουσιαστικές προσπάθειες για να ενισχυθεί ο εξοπλισµός των νοσοκοµείων, να υπάρχει συνεχής λειτουργία. Εµείς µιλάµε ακόµα και
για την απογευµατινή τους λειτουργία, χωρίς αυτή να παρέχεται
µε ιδιωτικά κίνητρα. Θα µπορούσαν να δοθούν τα κίνητρα αυτά
στο προσωπικό που εργάζεται για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Και κάτι άλλο, πολύ χαρακτηριστικό. Κοιτάξτε λίγο. Πάρα πολλές προσπάθειες από ιδιώτες δωρητές του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, από ιδρύµατα, «Νιάρχος», «Ωνάση», «Βαρδινογιάννη»,
ακόµα και από τον ΟΠΑΠ, ενισχύουν τον δηµόσιο τοµέα υγείας
και δεν αισθάνεστε την ανάγκη να το κάνετε εσείς µέσα από τον
προϋπολογισµό, ο οποίος θα µπορεί να οδηγήσει σ’ αυτό που
έχουµε ανάγκη στη νέα εποχή.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνω µε το ότι καταθέτετε έναν προϋπολογισµό ο οποίος δεν δίνει κανένα δικαίωµα στο όνειρο και
αυτό το αφήνει ξανά σε εµάς, σαν καθήκον δικό µας, µε όλο το
σχέδιό µας για τη δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη, για να µπορέσουµε να οδηγήσουµε στο σχέδιο προοδευτικής αναγέννησης
της χώρας, στη νέα εποχή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο και για την τήρηση του χρόνου.
Ο κ. Βλάχος από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο και στη συνέχεια ο κ. Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε Βλάχο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020
αποτυπώνει την υλοποίηση των προγραµµατικών δεσµεύσεων
της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι οι πολιτικές που εξαγγείλαµε και
ενέκρινε ο ελληνικός λαός. Ταυτόχρονα, υπηρετεί συγκεκριµένους οικονοµικούς και πολιτικούς στόχους, έχοντας ως πυξίδα
το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της Νέας Δηµοκρατίας, δηλαδή τον κοινωνικό φιλελευθερισµό και την κοινωνική οικονοµία
της αγοράς. Κεντρική αντίληψη της οικονοµικής µας πολιτικής
είναι ότι η ευηµερία θα έλθει µέσα από επενδύσεις, εγχώριες και
ξένες, που θα δηµιουργήσουν ανάπτυξη, θα φέρουν νέο πλούτο
και, φυσικά, νέες θέσεις εργασίας.
Την ίδια ώρα επιδιώκει την ισορροπία µεταξύ οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα σήµερα
που χρειάζεται να υπάρξει ένα δίχτυ προστασίας για τους πιο
αδύναµους και µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων. Εξάλλου, η δική µας παράταξη υπηρετούσε
πάντα την ισορροπία µεταξύ ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα, της
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ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στήριξης του κοινωνικού κράτους.
Η οικονοµική µας πολιτική έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς.
Έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή θετικά µέτρα, ενώ υπάρχει θετική
αποτίµηση από τις αγορές. Ο φετινός προϋπολογισµός αποδεικνύει ότι η ελληνική οικονοµία, έχοντας αφήσει πίσω της την
κρίση, µπαίνει µε σταθερά βήµατα σε µια αναπτυξιακή πορεία,
επιτυγχάνεται ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος µε µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, χωρίς ταυτόχρονα να επέρχεται πραγµατική µείωση
των δαπανών σε κανέναν τοµέα της οικονοµίας.
Ο κρατικός προϋπολογισµός εµπεριέχει πολιτικές υλοποίησης
ρεαλιστικών στόχων. Πρώτος στόχος είναι η επίτευξη ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης 2% για το 2019 και 2,8% για το 2020. Να
σηµειώσουµε ότι η επίδοση της ελληνικής οικονοµίας, κατά το
δεύτερο εξάµηνο του τρέχοντος έτους, εκτιµάται ότι θα είναι
υψηλότερη από του πρώτου, ενώ η ανάπτυξη για το 2020 προβλέπεται να είναι τουλάχιστον διπλάσια του ευρωπαϊκού µέσου
όρου, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Βέβαια, τα βασικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας -κατανάλωση, εξαγωγές και επενδύσεις- εµφανίζουν θετικό πρόσηµο. Ειδικά για τις επενδύσεις, ο µεσοπρόθεσµος στόχος της νέας
πολιτικής στόχευσης είναι να πλησιάσουν τα προ κρίσης επίπεδα. Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού προβλέπεται ότι θα διαµορφωθούν σε 57.000.000.000 ευρώ, αυξηµένες περίπου κατά 1.000.000.000 ευρώ σε σχέση µε την αντίστοιχη εκτίµηση του 2019.
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση προχωρά σε επισκόπηση των δαπανών των Υπουργείων µε σκοπό τον εξορθολογισµό τους, ενώ
θα δοθεί έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων
υπηρεσιών. Για το 2020 το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
συνολικού ύψους σχεδόν 7.000.000.000 ευρώ κατευθύνεται στην
υλοποίηση δράσεων µε ουσιαστικό αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Δεύτερος στόχος είναι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5% του ΑΕΠ για το 2019 και το 2020, στόχους στους οποίους συµφώνησε η προηγούµενη κυβέρνηση, οι οποίοι όµως δεν
θα επιτυγχάνονταν βάσει των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της έκθεσης της Τράπεζα της Ελλάδος και τα στοιχεία του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Άλλωστε, ήταν εµφανής η σηµαντική υστέρηση εσόδων πριν τις εκλογές. Όµως, η αλλαγή του
κλίµατος στην οικονοµία µετά τις εκλογές, η πειθαρχηµένη εκτέλεση του προϋπολογισµού στο σκέλος των δαπανών και η βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης, συνέβαλαν στην
επίτευξη του δηµοσιονοµικού στόχου για το 2019.
Τρίτος στόχος είναι η ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος. Το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» αφού στάλθηκε στις
αρµόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες για επίσηµη γνωµοδότηση έχει
ψηφιστεί, προκειµένου οι τράπεζες να µπορέσουν να υπηρετήσουν τον ρόλο τους, που είναι η χρηµατοδότηση της εθνικής οικονοµίας.
Τέταρτος στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην
πραγµατική οικονοµία µέσω της αξιοποίησης των διαθέσιµων ευρωπαϊκών εργαλείων, της εκτέλεσης του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και της µείωσης των ληξιπρόθεσµων οφειλών
του δηµοσίου.
Πέµπτος στόχος είναι η βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωµής του δηµόσιου χρέους. Οι χρηµατοδοτικές ανάγκες του
τρέχοντος έτους καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τέσσερις -για
πρώτη φορά µετά το 2010- επιτυχηµένες εκδόσεις οµολόγων. Η
πορεία διαπραγµάτευσης των ελληνικών οµολόγων ήταν ιδιαιτέρως θετική, έχοντας άµεσο αντίκτυπο στο κόστος δανεισµού των
επιχειρήσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Το υπερπλεόνασµα της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ που έφτασε τα
11.400.000.000, ήταν τα χρήµατα που σώρευσε το δηµόσιο,
αφαιρώντας τα από την κοινωνία, από την αγορά, από τους πολίτες. Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των
φορολογουµένων προς το δηµόσιο κατά 18.000.000.000 ευρώ,
δείγµα της ασφυξίας στην οικονοµία.
Με τον προϋπολογισµό του 2020 τίθεται τέλος στην πολιτική
των υπερπλεονασµάτων, ενώ ταυτόχρονα τίθενται οι βάσεις για
την αντιµετώπιση του µεγάλου προβλήµατος της ελληνικής οικονοµίας, των τελευταίων ετών, του αναπτυξιακού και επενδυτι-
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κού κενού.
Προβλέπεται επίσης µείωση της ανεργίας, µε σηµαντική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, που αντανακλά στην αύξηση
των διαθέσιµων εισοδηµάτων όλων των πολιτών, µέσω της µείωσης των φορολογικών συντελεστών και της αναθέρµανσης της
οικονοµικής δραστηριότητας.
Ο προϋπολογισµός του 2020 λαµβάνει ταυτόχρονα µέτρα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και εξορθολογισµού των δαπανών και των εσόδων της γενικής κυβέρνησης. Με τις δράσεις
αυτές ο προϋπολογισµός του 2020, όχι µόνο καλύπτει το δηµοσιονοµικό κενό που κληρονόµησε η νέα Κυβέρνηση για το τρέχον
και το επόµενο έτος, αλλά δηµιουργεί ταυτόχρονα τον δηµοσιονοµικό χώρο για τη σηµαντική µείωση των φορολογικών συντελεστών, την αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων και την πυροδότηση ενός κύκλου οικονοµικής προόδου για τα επόµενα χρόνια, ενός κύκλου που θα χαρακτηρίζεται από δυναµική ανάπτυξη,
αύξηση της απασχόλησης και του διαθέσιµου εισοδήµατος όλων
των Ελλήνων µε ταυτόχρονη τήρηση των εκάστοτε τιθέµενων δηµοσιονοµικών στόχων και προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
Συµπερασµατικά, ο κρατικός προϋπολογισµός καταδεικνύει
την θετική δυναµική της οικονοµίας µας, κάτι που ήδη αντιλαµβάνονται οι πολίτες και εκφράζονται µέσα από την βελτίωση του
κλίµατος που ήταν και είναι προϋπόθεση για την επιτυχία της πολιτικής µας προσπάθειας.
Οι κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει. Χωρίς θριαµβολογίες επιδιώκουµε τη συνεργασία και τις όσο δυνατόν ευρύτερες συγκλίσεις,
µε όλες τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας. Ο δρόµος για την κανονικότητα απαιτεί υπευθυνότητα, υγιή πολιτική αντιπαράθεση
και πάνω από όλα, γνώση και σύνεση, για να µην επαναλάβουµε
τα λάθη του παρελθόντος. Εύκολα και γρήγορα µπορεί να χαθούν όλα όσα µε θυσίες των Ελλήνων έχουµε πετύχει. Σε µία
στιγµή που οι κίνδυνοι πληθαίνουν, η καλύτερη απάντηση -θα
έλεγα, η µόνη απάντηση- προς όλες τις κατευθύνσεις είναι το
µήνυµα ενότητας, ηγεσίας και λαού και η αποφασιστικότητα να
αντιµετωπίσουµε κάθε πρόβληµα σαν ένας άνθρωπος.
Οι στιγµές δεν επιτρέπουν µίζερες και µικροκοµµατικές προσεγγίσεις. Επιτέλους, ας ασχοληθούµε όλοι µόνο µε τα µεγάλα,
όχι µόνο γιατί τα µικρά µπορούν να περιµένουν, άλλα γιατί στο
τέλος της µέρας η ζωή διδάσκει ότι τα µικρά δεν αξίζουν τον
κόπο να ασχοληθούµε, γι’ αυτό και γρήγορα ξεχνιούνται. Οι µεγάλες, οι υπεύθυνες αποφάσεις, γράφουν ιστορία για την πατρίδα και τον λαό µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Χρήστος Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει τον λόγο και
µετά είναι ο κ. Τζαβάρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένας ακόµα προϋπολογισµός κοµµένος και ραµµένος στα
µέτρα του κεφαλαίου, στην παραπέρα ενίσχυσή του, βαθιά αντεργατικός, αντιλαϊκός, που υπηρετεί βέβαια τη στρατηγική της
καπιταλιστικής ανάπτυξης, µία ανάπτυξη που πάντα προϋποθέτει
την αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης, την ολοένα και µεγαλύτερη απόσπαση υπεραξίας από τη εργατική δύναµη, για διευρυνόµενη αναπαραγωγή κερδών και κεφαλαίου. Αυτή είναι η
κανονικότητα, κύριε Βλάχο, που εσείς υπηρετείτε.
Οι κίνδυνοι από την επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας
επιδρούν αρνητικά. Αποτελεί µια ακόµα δικαιολογία για να κτυπηθεί ακόµα περισσότερο ο µισθός, οι εργασιακές σχέσεις και
τα όποια µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους εργοδότες. Αποτυπώνονται σε αυτόν οι πάνω από επτακόσιους αντεργατικοί, αντιλαϊκοί, εφαρµοστικοί νόµοι των τριών µνηµονίων, που
γονάτισαν τους εργαζόµενους και τους αυτοαπασχολούµενους,
ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες.
Αυτός ο προϋπολογισµός αποτυπώνει το φιλικό επενδυτικό
κλίµα, µε τις φοροαπαλλαγές, µε τον νέο φορολογικό νόµο, τον
αναπτυξιακό νόµου που ικανοποιεί κάθε αξίωση των επιχειρηµατικών οµίλων, για νέα πεδία κερδοφορίας σε γη, αέρα και θάλασσα. Ικανοποιεί την αξίωση τους για µια επιστροφή στο παρελθόν και τις παθογένειες, όπως χαρακτηρίζουν τις κατακτήσεις
της εργατικής τάξης, τις βαθιές ανατροπές στον θεσµό των συλ-
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λογικών συµβάσεων εργασίας. Με τα νέα όπλα απέναντι στους
εργαζόµενους, τις ρυθµίσεις για το µητρώο των συνδικάτων, την
ηλεκτρονική ψηφοφορία επιδιώκετε να εµποδίσετε την οργάνωση των εργαζοµένων στα συνδικάτα τους, στους διεκδικητικούς αγώνες µε τα νέα εµπόδια για την απεργία.
Αυτός ο προϋπολογισµός αποτυπώνει την αδίστακτη πολιτική,
όπως αποτυπώθηκε µε τον «ΗΡΑΚΛΗ», που αρπάζει το βιος του
λαού, αφού πρώτα τον χρεοκόπησε, τους πλειστηριασµούς πάνω από εκατό χιλιάδες προβλέπονται το επόµενο διάστηµακαι της πρώτης κατοικίας και µάλιστα, χωρίς καµµία διαµαρτυρία, γιατί αυτή έγινε ιδιώνυµο αδίκηµα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο προϋπολογισµός υπολογίζει αύξηση του ΑΕΠ στο 2,8% και
αντίστοιχα αύξηση για τους εργαζόµενους στο 1,2%.
Τα οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας τα καρπώνεται το µεγάλο κεφάλαιο. Για τους εργαζόµενους προβλέπεται παραπέρα συρρίκνωση του µεριδίου των µισθών. Για ένα µέρος η
µικρή αύξηση του µισθού, ιδιαίτερα από την ωρίµανση, θα εξανεµιστεί µέσα από την αύξηση της φορολογίας, αφού προβλέπεται ότι οι φόροι για τους εργαζόµενους µέσα στο 2020 θα είναι
1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ αυξηµένοι σε σχέση µε το 2019. Οι
άµεσοι φόροι, οι έµµεσοι φόροι, ο φόρος εισοδήµατος είναι αυξηµένοι, όπως είπαµε, για το 2020.
Η ανεργία είναι σταθερά σε ψηλά επίπεδα. Οι άνεργοι είναι
απροστάτευτοι. Αξιοποιείται για να µεταφέρονται δισεκατοµµύρια ευρώ στους εργοδότες µε διάφορα προγράµµατα που ανακυκλώνουν την ανεργία. Αξιοποιείται για να περνάνε όλα αυτά τα
µέτρα σε βάρος των εργαζοµένων.
Η σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα συνεχίζει να ανατρέπεται. Το 2018 το 60% των νέων συµβάσεων είναι µερικής απασχόλησης, το 43% των εργαζοµένων αµείβεται µε κάτω από 700
ευρώ µεικτά. Το 2009 οι νέες συµβάσεις πλήρους απασχόλησης
ήταν 79% και οι συµβάσεις µερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης 21%. Το 2016 οι νέες συµβάσεις πλήρους απασχόλησης
ήταν µόλις 45% και οι συµβάσεις µερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης 55%. Στον τουρισµό, που δεν πέρασε κρίση, έχουµε
δεκατέσσερις µορφές ευέλικτης εργασίας. Η µικρή µειοψηφία
δουλεύει µε σταθερή εργασία.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζει από εκεί που
σταµάτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει βέβαια µεγάλη προθυµία για την ικανοποίηση των νέων αξιώσεων του κεφαλαίου.
Εξάλλου αυτή ήταν και η δέσµευση και για αυτό ανέλαβε τη στήριξή τους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µάς κατηγορεί ότι τον ταυτίζουµε µε τη Νέα Δηµοκρατία και παρουσιάζεται ως το µικρότερο κακό, ως προοδευτική
δύναµη. Η ζηµιά όµως που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ µεγάλη. Η
προσφορά στο βάρβαρο σύστηµα είναι ανεκτίµητη. Με αριστερή
ρητορική ικανοποίησε κάθε αξίωση των επιχειρηµατικών οµίλων
σε βάρος των εργαζοµένων. Υλοποίησε τις επιλογές της αστικής
τάξης µε τη µεγαλύτερη εµπλοκή της χώρας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και πολέµους. Μετέτρεψε τη χώρα σε στόχο
των ανταγωνιστριών ιµπεριαλιστικών δυνάµεων. Απογοήτευσε
εργαζόµενους, λαϊκά στρώµατα, συνέβαλε στην άνοδο του συντηρητισµού. Καλούµε όλους αυτούς σε συµπόρευση µε το ΚΚΕ,
σε αντεπίθεση, σε ρήξη για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε ή όχι όλο το νοµοθετικό πλαίσιο που έχει δηµιουργήσει η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µε
το πρώτο και το δεύτερο µνηµόνιο; Δεν ψήφισε το τρίτο µνηµόνιο
µαζί µε τους άλλους; Προχώρησε ή όχι στις ιδιωτικοποιήσεις των
αεροδροµίων, των λιµανιών, της ενέργειας, τις οποίες τώρα ολοκληρώνει η Νέα Δηµοκρατία; Ενεργοποίησε ή όχι τον νόµο Βρούτση που κατάργησε τη διαπραγµάτευση για τον κατώτερο µισθό;
Διατήρησε ή όχι όλο το πλαίσιο που είχε διαµορφώσει η Νέα Δηµοκρατία για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, οι οποίες ουσιαστικά τώρα καταργούνται; Διατήρησε ή όχι τις ενώσεις
προσώπων, εργαλείο των εργοδοτών, µε τις οποίες µείωσαν
τους µισθούς µε τον µέσο όρο να συγκλίνει στα κατώτερα επίπεδα, ένα εργαλείο που τώρα η Νέα Δηµοκρατία το αξιοποιεί
ακόµα περισσότερο για να φτάσει το µέσο όρο του µισθού στα
κατώτερα επίπεδα των 650 ευρώ;
Κατάφερε ή όχι συντριπτικό πλήγµα στον κοινωνικό χαρα-
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κτήρα της ασφάλισης µε τον νόµο Κατρούγκαλου που ισοπέδωσε τις συντάξεις και τις παροχές των εργαζοµένων; Αυτός δεν
αποτελεί τη βάση για την οριστική κατάργηση του κοινωνικού
του χαρακτήρα και την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήµατος; Πάνω σε αυτόν δεν πατά σήµερα η Νέα Δηµοκρατία για
να φέρει το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, εναρµονισµένο στις
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιώντας πλήρως τους
τρεις πυλώνες µε κύριο αυτόν της ιδιωτικής ασφάλισης;
Για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα αντεργατικά και αντιασφαλιστικά µέτρα αξιοποιούν οι πολιτικές δυνάµεις, οι αστικές δυνάµεις, τις δυνάµεις καταστολής, την κρατική τροµοκρατία. Βέβαια
δεν είναι προνόµιο της Νέας Δηµοκρατίας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο
έκανε. Χτύπησε συνταξιούχους, εργαζόµενους, αγρότες, φοιτητές, µαθητές. Με όλα αυτά η εργοδοτική τροµοκρατία έχει πιάσει
ταβάνι, έχουν ξεσαλώσει. Νοµίζουν ότι αυτή η κατάσταση του
φόβου, που οδηγεί στη σιωπή, θα είναι µόνιµη, ότι θα υποταχθεί
η εργατική τάξη.
Εδώ όµως υπάρχει το ΚΚΕ. Δεν θα τα καταφέρει. Ό,τι µέσο
και αν αξιοποιείτε, όσους περιορισµούς και αν βάλετε, το εργατικό κίνηµα δεν θα µπει στο γύψο. Θα ανασυνταχθεί, θα µαζικοποιηθεί, και αργά ή γρήγορα η εργατική τάξη θα τα διεκδικήσει
όλα γιατί όλα της ανήκουν.
Της ανήκει ένας µισθός που να καλύπτει τις ανάγκες. Εσείς
ποτέ δεν θα τον ικανοποιήσετε, γιατί υπηρετείτε τα κέρδη. Της
ανήκει σταθερός συνεχής χρόνος εργασίας µε τριανταπεντάωρο, επτάωρο, για να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο να τον
κάνει ό,τι θέλει. Εσείς είστε απέναντι. Υπηρετείτε την όλο και µεγαλύτερη εκµετάλλευση των εργατών για να παράγουν µεγαλύτερη υπεραξία για τους επιχειρηµατικούς οµίλους που υπηρετείτε.
Της ανήκει ένα αποκλειστικά δηµόσιο σύστηµα υγείας µε αναβαθµισµένες υπηρεσίες, µε την επιστήµη στην υπηρεσία της.
Εσείς προωθείτε τις ΣΔΙΤ, τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα, την παραπέρα εµπορευµατοποίηση, την ιδιωτικοποίηση.
Γιατί αυτό αξιώνουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Της ανήκει ένα σύστηµα παιδείας που θα µορφώνει τα παιδιά.
Της ανήκει αποκλειστικά δηµόσια υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση που θα παρέχει σε κάθε εργαζόµενο ασφάλεια από
κάθε κίνδυνο και σύνταξη βάσει των αναγκών της. Της ανήκουν
όσα κλέψατε. Τους ανήκει η δέκατη τρίτη σύνταξη. Εσείς που θα
καταργούσατε τον νόµο Κατρούγκαλου, τον υλοποιείτε, τον
διορθώνετε και ανοίγετε διάπλατα τον δρόµο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, που οι εργαζόµενοι θα είναι οι επενδυτές
και όχι ασφαλισµένοι. Θα ρισκάρουν λίγο, µέτρια ή πολύ, παίζοντας σε χρηµατιστηριακά προϊόντα τη σύνταξή τους, τις ασφαλιστικές παροχές. Θα ξέρουν τι θα πληρώνουν, όχι όµως τι θα
πάρουν πίσω.
Της ανήκει της εργατικής τάξης το δικαίωµα στην κατοικία.
Εσείς καταργήσατε τον ΟΕΚ. Συνεχίζουν όµως να πληρώνουν εισφορές οι εργαζόµενοι, χωρίς να υπάρχει στεγαστικό πρόγραµµα. Της ανήκουν ξεκούραση, διακοπές, πολιτισµός. Εσείς
καταργήσατε την Εργατική Εστία που είχε προγράµµατα έστω
για λίγους δικαιούχους.
Για όλα αυτά καλούµε τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούµενους και ιδιαίτερα τους νέους και
τις νέες, που είναι τα µεγαλύτερα θύµατα της πολιτικής σας, να
συµµετέχουν στο συλλαλητήριο των συνδικάτων, την Τετάρτη 18
Δεκεµβρίου, 18:30 η ώρα, στα Προπύλαια, να πουν όχι στον προϋπολογισµό, να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Δράµας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας από τη Νέα Δηµο-
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κρατία. Στη συνέχεια τον λόγο θα πάρει από τον ΣΥΡΙΖΑ η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Κύριε Τζαβάρα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, Κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τους προλαλήσαντες από αυτό το Βήµα να προσεγγίσουν τα ζητήµατα του κρατικού προϋπολογισµού του 2020, θεωρώ ότι πρέπει να κάνω µια
προεισαγωγική παρατήρηση.
Ο προϋπολογισµός του κράτους, ως γνωστόν, δεν είναι η λογιστική απεικόνιση των λογαριασµών του κράτους, αλλά είναι
νόµος, τυπικός. Γι’ αυτό και µε τη διαδικασία στην Ολοµέλεια δεν
καλούµεθα να εγκρίνουµε έναν προϋπολογισµό, αλλά καλούµεθα να τον συζητήσουµε και να τον ψηφίσουµε ως νόµο, παρ’
όλο που αυτός ο νόµος δεν θέτει κάποιο συγκεκριµένο κανόνα
δικαίου.
Αυτό το παράδοξο εξηγείται από την εξής σκέψη. Το Σύνταγµα
αποδίδει µε αυτή ακριβώς τη θέση τη διαπίστωση ότι ο προϋπολογισµός, ως νόµος, πάντα αποδίδει µια συγκεκριµένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων στην ικανοποίηση των αναγκών, την οποία
κάνει αυτός που έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία να τον εισηγηθεί στη Βουλή. Με αυτή τη σκέψη, θεωρώ αναγκαίο να διευκρινίσω ότι ο προϋπολογισµός του 2020 και ο προϋπολογισµός του
2019 έχουν θεµελιώδεις διαφορές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Με βάση αυτή ακριβώς τη διευκρίνιση, νοµίζω ότι πρέπει να
τον συζητήσουµε, γιατί ο φετινός -αυτός που συζητάµε σήµεραπροϋπολογισµός του 2020 έχει συνταχθεί από µια κοινοβουλευτική Πλειοψηφία που δεν πιστεύει στις ίδιες πολιτικές αξίες που
πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ που ως κυβέρνηση είχε συντάξει τον προϋπολογισµό του 2019.
Είναι λογικό και επόµενο, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
πράγµατι να βρίσκετε κάποιες ατέλειες σε αυτόν τον προϋπολογισµό επειδή ακριβώς τον προσεγγίζετε από αυτό που εσείς θα
θέλατε να περιέχει και που ευτυχώς δεν το περιέχει. Γιατί πράγµατι αυτό που εµείς θέλουµε σήµερα να κάνουµε µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα, είναι να δώσουµε και να καταστήσουµε
ρυθµό της κοινωνίας και της πολιτείας το γεγονός ότι σήµερα το
κράτος υπακούει σε κάποιες άλλες κατευθύνσεις. Αυτές οι κατευθύνσεις δεν αντιµετωπίζουν το κράτος ως όργανο ταξικής κυριαρχίας, ως µέσω αναδιανοµής εισοδηµάτων που τα παίρνουµε
θηριωδώς από εκείνους οι οποίοι παράγουν για να τα δώσουµε
σε αυτούς που θεωρούµε ότι είναι και αποτελούν το πολιτικό µας
ακροατήριο.
Εµείς µε αυτό που προσπαθούµε σήµερα -και γι’ αυτό πρέπει
να µας κρίνετε- είναι αν ανταποκρινόµαστε σε αυτά που εµφανιστήκαµε και είπαµε µε παρρησία στον ελληνικό λαό -και κατά τα
τεσσεράµισι χρόνια που πέρασαν υπό την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχαµε καταστήσει σαφές- ότι εµείς ως Κυβέρνηση θα αλλάξουµε τη ροή των πραγµάτων, γιατί ακριβώς θα δώσουµε στα
πράγµατα ένα άλλο πρόσηµο. Το πρόσηµο αυτό δεν είναι αυτό
το στερεότυπο «προοδευτικό πρόσηµο» στο οποίο εσείς οµνύετε. Είναι το πρόσηµο της λειτουργίας του κράτους για την
εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, όπως αυτές απορρέουν και
προκύπτουν στη συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία, η οποία έχει
ένα συγκεκριµένο νόηµα. Και ποιο είναι αυτό το νόηµα; Επί τεσσεράµισι χρόνια η προηγούµενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα
άλλο από το να δηµιουργεί κενά στην παραγωγή, στις επενδύσεις, στην οικονοµία γενικά.
Ουσιαστικά εµείς σήµερα, όταν παραλαµβάνουµε το νήµα για
να συνεχίσουµε τη λειτουργία της πολιτείας, σαν πρώτο βήµα και αυτό αποδίδει ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός- έχουµε καθήκον να ξανακερδίσουµε τον χαµένο χρόνο. Σε τι συνίσταται
αυτός ο χαµένος χρόνος; Συνίσταται στο γεγονός ότι εξαιτίας
αυτής της συγκεκριµένης πολιτικής διαµορφώθηκε ένα δυσµενές κλίµα για τη λειτουργία της πραγµατικής οικονοµίας, ώστε
σήµερα η χώρα µας να είναι τελευταία σε επενδύσεις στην Ευρώπη και πρώτη σε ανεργία. Αυτό δεν προέκυψε ως δώρο ή ως
κατάρα από έναν υπερφυσικό και δυνατό σατανά και δαίµονα ο
οποίος µέµφεται και δεν αγαπάει τις Έλληνες, αλλά είναι το απο-
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τέλεσµα και το προϊόν συγκεκριµένης πολιτικής, για την οποία
µάλιστα ένας από τους Υπουργούς που είχαν την ευθύνη της διαµόρφωσης αυτής της πολιτικής είχε πει ρητά και απερίφραστα
ότι: «Είµαστε υποχρεωµένοι να υπερφορολογήσουµε αυτή τη µεσαία τάξη, γιατί αυτή είναι η ταξική πολιτική την οποία θέλουµε
να εφαρµόσουµε».
Όταν λέµε, λοιπόν, «µεσαία τάξη», θα πρέπει να αντιληφθούµε
ότι δεν είναι ακριβώς το αποτέλεσµα του ποιοι παίρνουν τα επιδόµατα και ποιοι ενισχύονται από την αναδιανοµή των εισοδηµάτων που επιχειρείται µέσα από τη φορολογία ή την κοινωνική
ασφάλιση, αλλά εµείς –ξέρετε έχουµε µια πιο µαρξιστική προσέγγιση της µεσαίας τάξης.
Εµείς θεωρούµε ότι µεσαία τάξη καθορίζεται και προσδιορίζεται από τη σχέση που έχει µε την παραγωγική διαδικασία. Μάλιστα αυτή η σχέση θέλουµε να είναι τέτοια και τόση, ώστε να
συµβάλει αποτελεσµατικά και καθοριστικά στην αύξηση του εθνικού πλούτου. Αυτή είναι η διαφορά µας. Δεν ποσοτικοποιούµε
µε επιδόµατα το τι ακριβώς θα πρέπει να αποτελεί ταυτότητα της
µεσαίας τάξης, αλλά θεωρούµε ότι ο επαγγελµατίας, ο αγρότης,
ο ελεύθερος επαγγελµατίας, ο δικηγόρος, ο µηχανικός έχουν και
αυτοί το δικαίωµα να συµµετέχουν µε ίσους όρους στην οικονοµική ζωή του τόπου, χωρίς να εµποδίζονται από υπερφορολογήσεις ή από υπερεισφορές οι οποίες λειτουργούν ως φορολογία.
Αυτή είναι η αντίληψη που έχουµε.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, κύριοι, θέλουµε µέσω αυτού του
προϋπολογισµού να δείξουµε στον ελληνικό λαό ότι σήµερα κάνουµε το πρώτο βήµα για ανατροπή αυτού του δυσµενούς κλίµατος. Μέσα από αυτήν ακριβώς την πορεία που θα έχουµε στα
τέσσερα χρόνια, θα δείτε να γίνονται και ιδιωτικοποιήσεις, θα
δείτε να γίνονται και θαυµαστά έργα µε τη σύµπραξη του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, χωρίς να αισθανόµαστε ενοχή γι’
αυτό, γιατί για εµάς το κράτος δεν είναι τόσο επιχειρηµατίας,
ούτε και διαθέτει τόσα πολλά χρήµατα, ώστε να τα επενδύει σε
συγκεκριµένα σχέδια, όπως παραδείγµατος χάριν είναι το να
γίνει ένα ολυµπιακό στάδιο στην Αρχαία Ολυµπία. Είναι κάτι το
οποίο το οφείλουµε ως Έλληνες απέναντι σε αυτή την κοιτίδα
του πολιτισµού και του ολυµπισµού, για την οποία όλοι είµαστε
υπερήφανοι, αλλά ποτέ κανένας µέχρι σήµερα δεν αξιοποίησε
αυτή τη συµβολική αποτελεσµατικότητα του ονόµατός της για
να το κάνει εθνικό πλούτο, εθνικό γόητρο, για να γίνει εκεί ένας
τόπος συνάντησης από όλα τα µέρη της γης, αθλητών που δεν
θα συναγωνίζονται το επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων, αλλά θα έρχονται να αναµετρηθούν στο Παγκράτιο, στο
άλµα άνευ φοράς, σε µια σειρά αθλήµατα τα οποία έχουν απαξιωθεί ή για τα οποία δεν έχει ενδιαφέρον εµπορική εταιρεία να
δώσει το σήµα της.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάντα χαρά και έχει ενδιαφέρον όταν διαδέχεται κανείς τον συνάδελφο κ. Τζαβάρα στο
έδρανο του οµιλητή.
Θα συµφωνήσω µαζί του ότι ο προϋπολογισµός σαφώς είναι
ένας τυπικός νόµος, ο οποίος ιεραρχεί τις βασικές κατευθύνσεις
τής εκάστοτε κυβέρνησης. Θα συµφωνήσω, επίσης, µε τον αγαπητό κ. Τζαβάρα ότι έχουµε πολύ µεγάλες διαφορές, ιδεολογικές, πολιτικές, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αριστερά, ο προοδευτικός χώρος µε
τη Νέα Δηµοκρατία και τη σηµερινή νεοφιλελεύθερη Κυβέρνηση,
όπως εκφράζεται και αποτυπώνεται και στον σηµερινό προϋπολογισµό.
Αναρωτηθήκατε αν εµείς θα θέλαµε -και εκεί µας καλέσατε
κιόλας- να κάνουµε κριτική γι’ αυτά που είχατε υποσχεθεί και τα
οποία δεν τηρείτε. Νοµίζω ότι αυτό είναι και η εισαγωγή για τις
δικές µου παρατηρήσεις. Θα έλεγα ότι είναι τρία τα σηµεία τα
οποία έχουν πλήρως καταρρεύσει, τόσο όσον αφορά το αντιπολιτευτικό, αντι-ΣΥΡΙΖΑ µέτωπο πάνω στο οποίο βασίστηκε η αντιπολιτευτική πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας το προηγούµενο
διάστηµα και µάλιστα πέρυσι εδώ, από αυτό το Βήµα, όταν εί-
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χαµε ήδη βγει από τα µνηµόνια, κάτι που δεν το δεχόσασταν τότε
και φυσικά οι προεκλογικές σας δεσµεύσεις και υποσχέσεις.
Πρώτον, λοιπόν, όσον αφορά την κατάσταση της οικονοµίας,
ο προϋπολογισµός που η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει
φέρει -και σήµερα συζητάµε- στις βασικές του παραδοχές είναι
ακριβώς η οικονοµία που παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
στις 7 Ιουλίου. Να θυµίσω, όµως, ότι όλο το προηγούµενο διάστηµα µιλούσατε για καταστροφή της οικονοµίας και αµφισβητούσατε την έξοδο από τα µνηµόνια. Είχατε φτάσει στο σηµείο
να γίνεται και µια απαράδεκτη, διχαστική σύνδεση, όπου είχαµε
ακούσει τότε τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, τον
κ. Μητσοτάκη να συνδέει τη Συµφωνία των Πρεσπών και όλη την
προσπάθεια στην εξωτερική µας πολιτική µε τη µη µείωση των
συντάξεων. Αυτό, λοιπόν, είναι σαφές ότι έχει καταρριφθεί και
καταρρίπτεται από τη δική σας -και σωστά βέβαια- προσγείωση
στην πραγµατική οικονοµία και στην πραγµατικότητα, όπως την
παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όπως βέβαια είχαν δεχθεί όλοι οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσµοί.
Το δεύτερο θέµα της διάψευσης –και το θυµίζω αυτό- ήταν το
αφήγηµα της µεγάλης επαναδιαπραγµάτευσης, που θα έκανε η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µετά τις εκλογές, για τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Αυτό είναι αλήθεια ότι το εγκαταλείψατε
νωρίς. Ήδη από τον πρώτο µήνα, τον Ιούλιο, από τις προγραµµατικές δηλώσεις αυτό εγκαταλείφθηκε και µάλιστα δεν θελήσατε καν να αξιοποιήσετε την πρόταση που είχε υποβάλει ο
ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και ήταν δική του δέσµευση εφόσον θα κέρδιζε τις εκλογές, δηλαδή να αξιοποιηθεί το µαξιλάρι ασφαλείας
που είχε διαµορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ –που τώρα εσείς χαιρετίζετε
στον προϋπολογισµό- προκειµένου µε τον εγγυητικό λογαριασµό
να υπήρχε δυνατότητα έµπρακτης µείωσης πρωτογενών πλεονασµάτων και συνεπώς, µεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών στην
άσκηση της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής.
Το τρίτο σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, είναι οι περίφηµες φοροελαφρύνσεις και η στήριξη
της µεσαίας τάξης, των µεσαίων και χαµηλών εισοδηµάτων. Νοµίζω ότι εδώ υπάρχει η πλήρης διάψευση αυτών των εξαγγελιών
σας, γιατί η πραγµατικότητα είναι ότι η νεοφιλελεύθερη προσέγγισή σας, αυτό που εσείς εννοείτε µεγέθυνση και ανάπτυξη και
επενδύσεις, αποτυπώνεται πλήρως σε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Η πρώτη αλήθεια είναι, λοιπόν, στον φορολογικό τοµέα. Ήδη
µε το φορολογικό νοµοσχέδιο που προηγήθηκε και τώρα µε τον
προϋπολογισµό είναι σαφές ότι η δική σας επιλογή είναι οι µεγαλύτερες φοροελαφρύνσεις να αφορούν τις µεγάλες επιχειρήσεις που είναι και λιγότερες -δεν αφορούν φυσικά την πλειονότητα των µικροµεσαίων επαγγελµατιών και επιχειρηµατιών- και
φυσικά των µεγάλων εισοδηµάτων.
Αντίθετα, βλέπουµε να µην παίρνετε κάποια µέτρα που θα µπορούσατε να πάρετε. Εµείς τα είχαµε εξαγγείλει και µάλιστα προτείνει όσον αφορά και τη µείωση προκαταβολής φόρου και την
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµατος. Ήταν µέτρα συγκεκριµένα που θα είχαν και συγκεκριµένο
αποτέλεσµα όσον αφορά τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα.
Η δεύτερη αλήθεια που αποτυπώνεται στον δικό σας προϋπολογισµό και είναι ίσως και από τα πιο αισθητά σηµεία της διαφοράς της πολιτικής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, είναι φυσικά ο κοινωνικός τοµέας.
Πρέπει να πούµε ότι µιλάµε συνολικά για µια κοινωνική πολιτική,
όταν εσείς έρχεστε να επενδύσετε στη φθηνή εργασία, προκειµένου µαζί µε τις φοροελαφρύνσεις, όπως προανέφερα, κατά τη
δική σας άποψη να ενισχύσετε την ανάπτυξη.
Καταλύετε τις εργασιακές σχέσεις και ρυθµίσεις που είχε επαναφέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες είχαν καταργηθεί µε
το δεύτερο µνηµόνιο. Στην ουσία, µε την κατάργηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, οδηγείτε σε µείωση µισθών.
Στον κοινωνικό τοµέα είναι τεράστια η διαφορά. Δεν αφορά
µόνο τα χαµηλότερα εισοδήµατα. Το να λειτουργεί στη σύγχρονη Ελλάδα, σε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή, δηµοκρατική χώρα
το κοινωνικό κράτος αφορά και τα µεσαία στρώµατα, αφορά και
τους επαγγελµατίες και τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες.
Επειδή είναι εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
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Τσακαλώτος και η Αναπληρώτρια Υπουργός για τα θέµατα πρόνοιας, η κ. Φωτίου, θέλω να µιλήσω µε αριθµούς.
Όταν παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 την κυβέρνηση ήταν 789
εκατοµµύρια –αν δεν κάνω λάθος, κ. Φωτίου- οι προβλεπόµενες
δαπάνες για την πρόνοια. Στα τεσσεράµισι χρόνια της θητείας
του ΣΥΡΙΖΑ κάτω από µνηµονιακές δεσµεύσεις –κι αυτό δείχνει
ότι οι διαφορές και οι επιλογές υπάρχουν κάτω και από δυσχερείς καταστάσεις- ανέβηκαν στα 3,5 δισεκατοµµύρια.
Τώρα είναι η πρώτη φορά που αυτός ο προϋπολογισµός µειώνει τις κοινωνικές δαπάνες και τις δαπάνες που αφορούν το κοινωνικό κράτος. Μειώνει το επίδοµα για το ενοίκιο, για τα ΑΜΕΑ.
Ακούσαµε πριν µια τοποθέτηση που µας πήγαινε πίσω στη λειτουργική αναπηρία, κάτι που εµείς είχαµε αποκρούσει την περίοδο που ήµασταν στην Κυβέρνηση και είχαµε τη διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς. Μειώνει φυσικά το οικογενειακό επίδοµα
και τα σχολικά γεύµατα.
Φέρνετε την πρόβλεψη για το επίδοµα όσον αφορά τις γεννήσεις. Δεν θα πει κανείς ότι δεν είναι θετικό, παρ’ ότι είναι ίσως
σε µια διαφορετική αντίληψη τού πώς κανείς ενισχύει την οικογένεια και το δηµογραφικό. Όµως, πείτε µας ειλικρινά, θεωρείτε
ότι το δηµογραφικό θέµα -επειδή τέθηκε από πολλούς συναδέλφους και σωστά- λύνεται έτσι, µε εφάπαξ εισφορά στη γέννηση;
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Αν µας απασχολεί ως εθνικό θέµα το δηµογραφικό, αυτό σηµαίνει να υπάρχει κοινωνικό κράτος, σηµαίνει εργασιακές σχέσεις, σηµαίνει δικαιώµατα για τη γυναίκα-µητέρα για να µπορεί
να δουλεύει, σηµαίνει κοινωνική στήριξη της οικογένειας. Αυτή
είναι η δική µας µεγάλη διαφορά.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Όταν µιλάµε για µια
άλλη αναπτυξιακή πολιτική, αυτή δεν µπορεί να βασίζεται σε καµµία περίπτωση στη φθηνή εργασία και στην έλλειψη δηµοσίων
επενδύσεων, γιατί εδώ έχουµε και µείωση δηµοσίων επενδύσεων.
Εµείς πιστεύουµε ότι, µε την εργασία, την υγιή επιχειρηµατικότητα, τη δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και αντιµετωπίζει την κλιµατική κρίση και καταπολεµώντας
τις ανισότητες, αυτή είναι η βάση για µια µακροπρόθεσµη και δίκαιη ανάπτυξη.
Εκεί διαφέρουµε γι’ αυτό καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό
σας, όπως καταψηφίζουµε και την πολιτική που εσείς ασκείτε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Συρίγος Ευάγγελος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κωνσταντίνος Ρόκας θεωρείται από τους θεµελιωτές ή µάλλον ο θεµελιωτής του Εµπορικού
Δικαίου στην Ελλάδα. Στις κλασικές πλέον παραδόσεις του, αναφερόταν παραδοσιακά στη σηµασία της πίστεως, της εµπορικής
πίστης. Μας έλεγε ότι στην αγορά, στο εµπόριο δεν υπάρχει
χρήµα που να κυκλοφορεί. Υπάρχει πίστη. Εµπιστεύεσαι τον
άλλον και µπαίνεις στη διαδικασία να αποδεχθείς ότι αυτά που
σου λέει ισχύουν.
Πάει ο νεαρός έµπορος στον βιοµήχανο και του λέει «δεν έχω
λεφτά να αγοράσω εκατό κιλά χρώµα», παραδείγµατος χάριν.
«Έχω λεφτά µόνο για πέντε κιλά χρώµα, θα σου δώσω ένα γραµµάτιο ή µια επιταγή». Αν ο βιοµήχανος έχει εµπιστοσύνη ότι ο νεαρός θα του αποπληρώσει το γραµµάτιο ή την επιταγή, θα του
δώσει τα επιπλέον υλικά που χρειάζεται και έτσι θα κινηθεί το εµπόριο. Αν δεν του έχει εµπιστοσύνη, θα του δώσει µόνο πέντε
κιλά. Και ο βιοµήχανος θα πουλήσει λίγα και ο νεαρός έµπορος
θα πουλήσει λίγα. Η εµπιστοσύνη, λοιπόν, είναι κυρίαρχη στην
αγορά.
Το κρίσιµο θέµα, που προσπαθεί να φτιάξει ο τωρινός προϋπολογισµός, είναι να θεµελιώσει ξανά αυτή την εµπιστοσύνη που
έχει χαθεί από την αγορά. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του. Τα
τελευταία χρόνια µέσα από µια σειρά µέτρων αρχίζει σιγά-σιγά
να αναπτύσσεται εµπιστοσύνη. Τον τελευταίο καιρό η εκλογή της
Κυβερνήσεως Μητσοτάκη έδωσε µια ανάσα στην αγορά ότι τα
πράγµατα θα βελτιωθούν.
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Ο προϋπολογισµός αυτός, εφόσον όλα πάνε καλά και δεν
έχουµε κάποιο σηµαντικό πρόβληµα –και θα αναφέρω στη συνέχεια τι εννοώ- θα προχωρήσει οµαλά και πιστεύω θα αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη που χρειάζεται ο κόσµος.
Τα ανησυχητικά στοιχεία είναι δύο. Και τα δύο σχετίζονται µε
την ίδια χώρα, την Τουρκία. Για την ακρίβεια, υπάρχει σοβαρή
πιθανότητα µέσα στο 2020 να έχουµε άσχηµες εξελίξεις και στην
κυπριακή ΑΟΖ και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Στην κυπριακή ΑΟΖ είναι προφανές ότι η Τουρκία είναι αποφασισµένη να ακολουθήσει πολιτική κανονιοφόρου. Θα επιβάλλει πάση θυσία την απόφασή της να προχωρήσει σε γεωτρήσεις
εντός της κυπριακής ΑΟΖ.
Στην περίπτωση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας πηγαίνει
ψαχτά, ανιχνεύει, προσπαθεί να δει ποιες είναι οι ελληνικές προθέσεις. Σε µας δεν έχει πρόθεση να ακολουθήσει πολιτική κανονιοφόρου. Διαπιστώνει, όµως, µέχρι πού είναι διατεθειµένη να το
τραβήξει η Κυβέρνηση.
Σε αυτό το θέµα ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε και στο Εθνικό
Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, υπήρχε απόλυτη οµοφωνία και
οι παρεµβάσεις που έγιναν θα µπορούσα να πω ότι είναι παρεµβάσεις περισσότερο υπό την έννοια της διορθώσεως µιας πορείας προς την οποία συµφωνούµε, παρά κάτι ριζικά διαφορετικό.
Θα αναφερθώ, όµως, στο θέµα των κυρώσεων, το οποίο αναφέρεται επανειληµµένως από τον ΣΥΡΙΖΑ ως η κατεύθυνση που
πρέπει να πάρει η Κυβέρνηση. Αναφέρθηκε σήµερα εκτενώς ο
Υπουργός Εξωτερικών σε αυτό το θέµα στη δευτερολογία του
και είπε ότι αυτό είναι ένα θέµα τακτικής το οποίο ακολουθούµε
και συµφωνώ απολύτως. Είναι ένα θέµα τακτικής.
Υπάρχει όµως κι ένα άλλο σηµείο που πρέπει να δούµε σε
σχέση µε τις κυρώσεις. Τι κυρώσεις υπάρχουν αυτή τη στιγµή
στην Τουρκία; Τι περιµένουµε παραπάνω; Η Τουρκία είχε µια ενταξιακή διαδικασία. Όλα τα ενταξιακά κεφάλαια έχουν παγώσει.
Έχουν παγώσει και όλα τα κονδύλια που στρέφονταν προς την
Τουρκία. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένα κονδύλιο που δίνεται προς
την Τουρκία πλην των κονδυλίων που αφορούν στο µεταναστευτικό και προσφυγικό. Έχουν παγώσει ακόµη και οι επίσηµες επαφές µεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όταν λέω επίσηµες επαφές εννοώ τη σύγκληση των οργάνων που συγκαλούνταν ανά τετράµηνο, εξάµηνο µεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και
Τουρκίας. Έχουν παγώσει όλα αυτά.
Έχουν επιβληθεί, ξεκίνησε τον Μάιο και συνεχίστηκε τον Ιούλιο
και τον Οκτώβριο, κυρώσεις, οι οποίες αποµένουν να αποφέρουν
αποτελέσµατα στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, κυρώσεις
κατά εταιρειών και φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται
στην κυπριακή ΑΟΖ.
Αυτά ισχύουν. Εποµένως η εµµονή ως προς τις κυρώσεις ότι
ό,τι σηµαίνει για την Κύπρο να συµβεί και για την Ελλάδα δεν
είναι κάτι που πρώτον, θα αλλάξει την εικόνα της Τουρκίας έναντι
της Ελλάδος, έναντι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεύτερον, η
προσωπική µου άποψη είναι ότι δεν θα ιδρώσει και το αυτί της
Τουρκίας, όπως δεν ίδρωσε δυστυχώς ως τώρα από τις κυρώσεις, οι οποίες έχουν επιβληθεί. Τις επόµενες εβδοµάδες η Κύπρος έχει ήδη καταθέσει κατάλογο µε εταιρείες και φυσικά
πρόσωπα και περιµένουµε να δούµε την εφαρµογή αυτών των
κυρώσεων και τα αποτελέσµατά τους. Αυτό ως προς την εµµονή
στο θέµα των κυρώσεων.
Τώρα έχουµε µία δεύτερη σειρά αιτιάσεων, τις είδαµε τις τελευταίες µέρες, υπήρχε και ένα άρθρο του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σηµίτη, χθες στα «ΝΕΑ», το οποίο αναφερόταν επανειληµµένως στην πολιτική του Ελσίνκι. Η πολιτική του Ελσίνκι
είχε ένα µεγάλο πλεονέκτηµα έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, κατά τη γνώµη µου ένα από τα δύο µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα, τις δύο µεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η πρώτη ήταν η ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ το
’81, η δεύτερη η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το
2000.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Και η τρίτη ήταν οι Πρέσπες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ: Αυτό ας µας επιτρέψετε
να έχουµε εντελώς διαφορετική άποψη για το αν ήταν οι Πρέσπες ή όχι.
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Έχουµε, λοιπόν, αυτά τα δύο µεγάλα επιτεύγµατα. Το Ελσίνκι,
όµως, είχε και ένα δεύτερο σηµείο που αφορούσε στο Αιγαίο και
εδώ ήταν το πρόβληµα του. Υπάρχει µία εντελώς διαφορετική
αντίληψη Ελλάδος και Τουρκίας ως προς το τι συνιστά διαφορά
µεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα διατείνεται από το 1974 σταθερά ότι η διαφορά είναι µία και µόνη, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Αντιθέτως, η Τουρκία αναφέρεται σε πλειάδα διαφορών, πράγµα το οποίο δεν δεχόµασταν. H πολιτική του Ελσίνκι και εκεί έπασχε- ήταν ότι έδινε τη δυνατότητα στην Τουρκία να
βγάζει από το σακούλι των διεκδικήσεών της ό,τι ήθελε και να το
βάζει πάνω στο τραπέζι. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να επαναληφθεί.
Κλείνοντας να πω ότι έχουµε ένα σοβαρό πρόβληµα να διαβάζουµε σωστά την Τουρκία. Θα σας δώσω το τελευταίο παράδειγµα. Πριν από τέσσερις µέρες έγινε ψηφοφορία στον ΟΗΕ και
η Τουρκία καταψήφισε τη Σύµβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Όπου γράφτηκε στις ελληνικές εφηµερίδες αναφέρθηκε µε τον
όρο «ρεζίλι» έγινε η Τουρκία, έµεινε µόνη της, αποµονώθηκε,
κ.λπ..
Άµα θέλουµε να διαβάσουµε σωστά τα γεγονότα θα διαπιστώσουµε ότι η Τουρκία ήταν εκείνη που επέλεξε ονοµαστική ψηφοφορία, δηλαδή η Τουρκία την ζήτησε. Με ποιο σκοπό; Να καταψηφίσει µόνη για να καταγράφει η διαφωνία της. Αυτό είναι το
πρόβληµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ψηφίσουµε την Τετάρτη τον
προϋπολογισµό. Από την εποχή υποτίθεται της Μάγκνα Κάρτα
είναι η σηµαντικότερη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η πλέον
σαφής άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, το γεγονός ότι ψηφίζουµε πώς θα πάρουµε τους φόρους, πώς θα δαπανηθούν τα
χρήµατα των φόρων.
Ελπίζω οι διεθνείς εξελίξεις, η πρωτοφανής γεωπολιτική ρευστότητα στην οποίαν θα είµαστε στο 2020 να µας επιστρέψει να
εκτελέσουµε τον προϋπολογισµό χωρίς κανένα πρόβληµα και να
ατενίζουµε µε αισιοδοξία στο τέλος του 2020 τα επόµενα χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
είναι η κ. Ασηµακοπούλου από την Ελληνική Λύση, η οποία είναι
και η τελευταία οµιλήτρια του τρίτου κύκλου. Πριν ξεκινήσουµε
τον τέταρτο κύκλο θα δώσουµε τον λόγο στην Υφυπουργό Εργασίας, την κ. Μιχαηλίδου και µετά θα συνεχίσουµε στον τέταρτο
κύκλο των οµιλητών.
Ορίστε, κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ-ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες της
χώρας µας παλεύουν να επιβιώσουν µετά από σχεδόν µία δεκαετία παραµονής στην κρίση. Οι θυσίες που έχουν κάνει είναι πάρα
πολλές. Τα ελληνικά νοικοκυριά υποφέρουν. Υποφέρει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας. Οι συνέπειες που έχουν αφήσει η αυστηρή λιτότητα, οι περικοπές µισθών και οι µειώσεις συντάξεων
είναι εδώ παντού γύρω µας και ακόµη δεν βλέπουν προοπτική.
Χιλιάδες Έλληνες εξακολουθούν να βιώνουν τα αποτελέσµατα
της δεκαετίας των παθών. Τα περικεκοµµένα εισοδήµατα έχουν
αφήσει τις οικογένειες µε δραµατικά µειωµένα έσοδα χωρίς πρόσβαση ούτε καν στα απαραίτητα. Και ενώ οι µισθοί και οι συντάξεις παραµένουν σε επίπεδα εξαθλίωσης για τους συµπολίτες
µας οι τιµές των προϊόντων και των υπηρεσιών αυξάνονται. Πολλοί οικογενειάρχες επιλέγουν να υποφέρουν σιωπηλά, ντρέπονται να παραδεχτούν τη δυσχερή κατάσταση που οι κυβερνήσεις
και οι πολιτικές τους τους έχουν φέρει.
Η Ελληνική Λύση το λέει ξεκάθαρα πρέπει να δώσουµε στους
Έλληνες πνοή τόσο στους σηµερινούς πολίτες όσο και στις αυριανές γενιές. Για το σκοπό αυτό η Ελληνική Λύση πιστεύει ακράδαντα ότι οι προοπτικές του πρωτογενούς τοµέα και επιπλέον
της µεταποίησης της αγροτικής παραγωγής είναι µείζονος σηµασίας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Η εγχώρια
γεωργική εκµετάλλευση σε συνδυασµό µε την παροχή κινήτρων
στους Έλληνες να ασχοληθούν µε τη γη θα δώσει την ευκαιρία
στη χώρα µας να χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά και στοχευ-
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µένα το δυνατό της χαρτί.
Η Ελλάδα έχει σπουδαίες δυνατότητες να αξιοποιήσει την επιστηµονική έρευνα και να εκσυγχρονίσει τον κρίσιµο αυτόν τοµέα,
αλλά υπάρχει πλήρης ανικανότητα των κυβερνήσεων να επενδύσουν στο προφανές. Η αύξηση των εσόδων του παρουσιάζεται
µέσω του προϋπολογισµού θα βασιστεί κυρίως στους φόρους
των νοικοκυριών ξανά. Πόσο πιστεύετε ότι µπορούν να αντέξουν
ακόµη;
Εκθέσεις ιδεών ακούγονται κατά κόρον εντός αυτής της Αιθούσης. Οι πολίτες, όµως, κουράστηκαν να ακούν ωραιοποιηµένη την πραγµατικότητα όταν η καθηµερινότητα που βιώνουν
είναι τραγική. Πώς καταπολεµάτε τη φτώχεια και την ανεργία; Τι
είδους µέριµνα λαµβάνετε για τους πολίτες που µαστίζονται από
αυτές και παλεύουν χωρίς να βλέπουν την έξοδο από τον µακροχρόνιο αγώνα τους;
Οι παροχές της κοινωνικής προστασίας δίνονται, δυστυχώς,
µε το σταγονόµετρο. Πώς στηρίζετε τον απλό Έλληνα πολίτη, µε
ποιο αντιστάθµισµα; Με το να παρέχετε 2.000 ευρώ για κάθε
παιδί που θα γεννιέται στην Ελλάδα χωρίς το µέτρο αυτό να
αφορά µόνο τους Έλληνες πολίτες;
Ξεχνάτε την κοινωνία. Αδιαφορείτε για τους νέους που δεν
γνωρίζουν αν ποτέ θα πάρουν σύνταξη. Φτάσαµε στο σηµείο να
θεωρούµε πετυχηµένο τον πτυχιούχο µε µεταπτυχιακό σε σηµαντικούς κλάδους που παίρνει 800 ευρώ µεικτά και αυτό είναι
ντροπή.
Ξεπουλάτε στην κυριολεξία τους Έλληνες πολίτες από την
κρατική περιουσία µέχρι τα ίδια τους τα σπίτια. Και ο φετινός
κρατικός προϋπολογισµός είναι εκτός πραγµατικότητας και αυτό
επειδή δεν γνωρίζετε τι συµβαίνει στην καθηµερινότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας και κυρίως δεν σας ενδιαφέρει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η
Υφυπουργός Εργασίας, η κ. Μιχαηλίδου.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήδη
κατά τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής η Αντιπολίτευση επιχείρησε να διαστρεβλώσει ακόµη και τα προφανή. Και
τα προφανή στην περίπτωση του κρατικού προϋπολογισµού είναι
τα µεγέθη των δαπανών και των εσόδων που κατατέθηκαν για
έγκριση στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Η διαστρέβλωση και η παραπλάνηση, βέβαια, αποτελούν προνοµιακό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ,
το απέδειξε άλλωστε περίτρανα το πρώτο εξάµηνο του 2015 µε
τον απόλυτο πολιτικό εξευτελισµό της µετατροπής του όχι σε ναι
µετά το διχαστικό δηµοψήφισµα.
Συνεχίζοντας, λοιπόν, σε αυτή την πεπατηµένη, την οποία ακολούθησε επάξια από κοινού µε τους ΑΝΕΛ, δεν προκαλεί καµµία
έκπληξη το γεγονός ότι και για τον ΣΥΡΙΖΑ ακόµα και οι αριθµοί
όταν δεν εξυπηρετούν τις επιδιώξεις και τις ιδεοληψίες του δεν
έχουν καµµία απολύτως σηµασία.
Επειδή, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, η άρνηση της πραγµατικότητας δεν συνιστά για
όλους µας βαθιά πολιτική επιχειρηµατολογία, επιτρέψτε µου να
σας θυµίσω την πραγµατικότητα του προϋπολογισµού για το
2020 στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής µας.
Αποτελεί πραγµατικότητα, λοιπόν, ότι το κοινωνικό σκέλος του
προϋπολογισµού είναι αυξηµένο κατά 6% για το 2020. Αποτελεί
πραγµατικότητα ότι οι προϋπολογισµένες προνοιακές δαπάνες
αυξάνονται κατά 236 εκατοµµύρια, όχι µόνο εκπληρώνοντας τη
δέσµευση του ίδιου του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης ότι
καµµιά επιδοµατική πολιτική δεν καταργείται ούτε περικόπτεται,
αλλά αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την ισχυρή βούληση µας για
µια ακόµα πιο διευρυµένη και αποτελεσµατική στήριξη των πιο
ευάλωτων από εµάς.
Η προεκλογική προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ που εµφάνιζε τη Νέα
Δηµοκρατία ως δήµιο του κοινωνικού κράτους ήταν βέβαιο ότι
θα διαψευδόταν, όπως και συµβαίνει. Υπερβαίνοντας τη λογική
µιας στείρας επιδοµατικής πολιτικής, οι άµεσες κοινωνικές µεταβιβάσεις από την Κυβέρνησή µας αυξάνονται στη βάση ενός
σωστού προµελετηµένου σχεδιασµού µε κριτήρια τόσο τη αποτελεσµατικότερη στόχευσή τους, όσο και την αναπτυξιακή τους
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διάσταση.
Πιο συγκεκριµένα, ο προϋπολογισµός προβλέπει προνοιακές
δαπάνες που εξειδικεύονται ως εξής: Επίδοµα γέννησης. Θεσπίζουµε για πρώτη φορά επίδοµα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ, το
οποίο χορηγείται οριζοντίως και σε όλους, για κάθε παιδί που
γεννιέται στη χώρα. Στόχευσή µας είναι η ανάσχεση της συνεχούς πτώσης του δείκτη των γεννήσεων και η αντιστροφή αυτής
της αρνητικής δηµογραφικής τάσης.
Με τη θέσπιση του επιδόµατος γέννησης θεµελιώνουµε µια
δηµογραφική πολιτική που απαντά στις ανάγκες του σήµερα µε
τους όρους του σήµερα, απαντώντας σε δύο βασικά προβλήµατα. Πρώτον, στηρίζουµε έµπρακτα την οικογένεια κατά τον
πρώτο χρόνο της ανατροφής του παιδιού και δεύτερον, διασφαλίζουµε τη βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης
που υποσκελίζεται από την υπογεννητικότητα.
Η θέσπιση για πρώτη φορά στη χώρα µας του επιδόµατος γέννησης συνιστά το θεµέλιο µιας τέτοιας πολιτικής. Και λέω το θεµέλιο γιατί έχουν ήδη ακολουθήσει άλλες, απέναντι στην υπαρξιακή πρόκληση που όντως αποτελεί το δηµογραφικό ζήτηµα και
τη χώρα µας. Στο επίδοµα της τίθεται για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης εισοδηµατικό όριο της τάξεως του ισοδύναµου εισοδήµατος µονάδας 40.000 ευρώ και αυτό για να υπάρχει µια
αίσθηση δικαίου ανάµεσα στους δικαιούχους και τους πολίτες
της χώρας µας.
Πηγαίνοντας στα προνοιακά επιδόµατα, δεν θα κουραστώ να
επαναλαµβάνω ότι καµµία µείωση δεν θα υπάρξει σε οποιαδήποτε κατηγορία προνοιακών επιδοµάτων. Και µε τον όρο «προνοιακά επιδόµατα» εννοούµε τα λεγόµενα αναπηρικά επιδόµατα.
Και δεν θα κουραστώ να το επαναλαµβάνω, διότι πρέπει να καθησυχάσω κάποιες από τις ανησυχίες των συµπολιτών µας διότι
η Αντιπολίτευση ανεύθυνα και χωρίς καµµία κοινωνική ευαισθησία εξακολουθεί να καλλιεργεί ψεύτικα στοιχεία.
Και ποια είναι αυτά; Μια κινδυνολογία ότι θεσπίζουµε από το
2020 λιγότερα προνοιακά επιδόµατα. Όντως το ποσό που προϋπολογίζουµε το 2020 είναι χαµηλότερο από αυτό που είχε προϋπολογισθεί το 2019, αλλά γιατί αυτό είναι κινδυνολογία; Γιατί
βασίζεται στη συνειδητά στρεβλή ερµηνεία τού τι είχε γίνει. Και
τι είχε γίνει; Το 2019 εµπεριείχε δύο µήνες που 2018. Οπότε ερχόµαστε το 2020 και προϋπολογίζουµε ακριβώς τα ίδια, 740 εκατοµµύρια για το 2020.
Οικογενειακά επιδόµατα. Κι εκεί απαντώ και πάλι στην κ. Ξενογιαννακοπούλου, η οποία, δυστυχώς, δρα στη λογική την
οποία περιέγραψα, αυτή της κινδυνολογίας και των αναληθειών
για να µην πω κάτι χειρότερο.
Προϋπολογίζουµε για το 2020 ακριβώς το ίδιο ποσό µε το
2019. Προχωρούµε, όµως, σε µια καίρια παρέµβαση. Ζητούµε
ως προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόµατος την παρακολούθηση των παιδιών στα µαθήµατα στα σχολεία και αυτό γιατί θεωρούµε ότι η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σηµαντικός µηχανισµός κοινωνικής κινητικότητας. Η εκπαίδευση και η παρακολούθηση των µαθηµάτων, όχι απλά η εγγραφή στο σχολείο, όπως
είχε µόνο ένα µέτρο στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό του ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος, θεωρούµε ότι διασφαλίζει χαµηλότερη σχολική διαρροή, διασφαλίζει χαµηλότερη φτώχεια, χαµηλότερο κοινωνικό αποκλεισµό και ουσιαστική ανάπτυξη. Γιατί για
µας αυτή είναι ουσιαστική κοινωνική πολιτική.
Οι αυξηµένες προνοιακές δαπάνες εντάσσονται σε µία κεντρική κυβερνητική στόχευση της ενίσχυσης της πολιτικής για την
οικογένεια. Και εδώ υπενθυµίζω ότι το µέτρο για τη γέννα είναι
ένα από τα µέτρα µας για την οικογένεια. Στους λίγους µήνες
από την ανάληψη των καθηκόντων µας έχουµε πάρει µια σειρά
αποφάσεων που σηµατοδοτούν ακριβώς αυτή τη στήριξη των γονιών που αποτελούν βασική µας προτεραιότητα.
Εκεί έχουµε ήδη υιοθετήσει δύο οριζόντια φορολογικά µέτρα,
τα 1.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί και τη µείωση του
φορολογικού συντελεστή προστιθέµενης αξίας για βρεφικά είδη
και για καθίσµατα παιδιών από το 24% στο 13%. Επίσης, κάναµε
πράξη την αποκατάσταση µιας χρόνιας αδικίας ως προς την φορολογική µεταχείριση των πολύτεκνων οικογενειών µέσω της κατάργησης του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για επιβατικό ΙΧ έξι
και περισσότερων θέσεων.
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Επιπλέον, η Κυβέρνησή µας συµπεριλαµβάνει τους πολύτεκνους στο κοινωνικό µέρισµα. Στο κοινωνικό µέρισµα συµπεριλαµβάνει πολύ στοχευµένα οικογένειες µε εξαρτώµενα µέλη
ΑΜΕΑ, οι οποίες θα λάβουν κι αυτές κοινωνικό µέρισµα ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήµατος και ηλικίας εξαρτώµενου µέλους.
Εφαρµόζουµε για πρώτη φορά την καθολική πρόσβαση των
οικογενειών σε υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθµών, αρχής γενοµένης τη σχολική χρονιά 2020-2021 και αυτό γιατί θεωρούµε
ότι οι βρεφονηπιακοί σταθµοί είναι ουσιαστικό αναπτυξιακό
µέτρο και επειδή χτίζουν το ανθρώπινο δυναµικό της χώρας εντάσσοντας τα παιδιά από νεαρότερη ηλικία σε οργανωµένες
δοµές εκπαίδευσης, αλλά και γιατί αφήνει τις γυναίκες, εφόσον
βέβαια εκείνες το θέλουν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην
αγορά εργασίας, µπορώντας οι ίδιες να διεκδικήσουν στο µέλλον
µια θέση υψηλότερης ευθύνης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2020
αποτελεί την έµπρακτη απόδειξη της τήρησης των προεκλογικών
δεσµεύσεων της Νέας Δηµοκρατίας, τόσο ως προς την φορολογική ελάφρυνση πολιτών και επιχειρήσεων, όσο και προς την ενίσχυση των δαπανών για δηµόσιες πολιτικές που βελτιώνουν τη
ζωή όλων.
Η καθιέρωση ενός πλέγµατος οικονοµικών ενισχύσεων και
προνοιακών υπηρεσιών που βασίζονται σε αντίστοιχα µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και την κοινωνική πολιτική, που στηρίζουν τα
πλέον ευάλωτα τµήµατα της κοινωνίας, ενισχύουν την οικογένεια
και τονώνουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, αποτελεί
βασικό στόχο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά και ολόκληρης της Κυβέρνησης.
Ο στόχος αυτός υπηρετείται µε συνέπεια και σαφήνεια στον
προϋπολογισµό και γι’ αυτό σας καλώ να τον ψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Προχωρούµε στον τέταρτο κύκλο οµιλητών µε πρώτο οµιλητή
τον κ. Βαγιωνά Γεωργίου από τη Νέα Δηµοκρατία τον οποίο καλώ
να έρθει στο Βήµα.
Θα ακολουθήσει ο κ. Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λιούπης
από τη Νέα Δηµοκρατία και θα παρεµβληθεί ο κ. Κουµουτσάκος
ο Αναπληρωτής Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Κύριε Βαγιωνά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός λέει ότι η καλή µέρα φαίνεται από το πρωί, γι’
αυτό, λοιπόν, στα επτά λεπτά θα πω δεκατέσσερις λόγους και
υπερψηφίζω τον προϋπολογισµό.
Τι πετύχαµε, λοιπόν, τους πρώτους αυτούς πέντε µήνες της
διακυβέρνησης Μητσοτάκη και τι έχουµε να πούµε για τον προϋπολογισµό του 2020; Πρώτα, παρά το έλλειµα 396 εκατοµµυρίων ευρώ που άφησε η προηγούµενη κυβέρνηση, αυτή η
Κυβέρνηση κατάφερε να δηµιουργήσει πλεόνασµα 436 εκατοµµύρια.
Μείωσε µεσοσταθµικά τον ΕΝΦΙΑ όχι για το 2020, αλλά για το
2019, κατά 22%. Αυτό ερµηνεύεται µε 600 εκατοµµύρια ευρώ
που έµειναν τις τσέπες των ανθρώπων που πλήρωναν ΕΝΦΙΑ, τον
ΕΝΦΙΑ που παροτρύνατε τον κόσµο όταν καθιερώθηκε να µην
τον πληρώνουν, κύριοι της Αντιπολίτευσης. Και τον κρατήσετε
επί τεσσεράµισι χρόνια χωρίς καν να το θίξετε.
Αύξησε το επίδοµα θέρµανσης, το οποίο χορηγείται άµεσα.
Μέχρι 31 του µηνός τελειώνουµε µε το πετρέλαιο για το οποίο
δώσατε 58 εκατοµµύρια. Δίνουµε 68 και διαµαρτύρεστε γιατί δεν
το περιλαµβάνουµε στον προϋπολογισµό του 2020. Μα, αφού το
δίνουµε το 2019, γιατί να το βάλουµε στο 2020;
Κάλυψε έκτακτες ανάγκες και δαπάνες των Υπουργείων Άµυνας και Υγείας, 20 εκατοµµύρια για το Υπουργείο Άµυνας για
καύσιµα και 35 εκατοµµύρια για το Υπουργείο Υγείας, για τα νοσοκοµεία.
Στήριξε οικονοµικά τις ΔΕΚΟ για να µην καταρρεύσουν και ιδιαίτερα τη ΔΕΗ την οποία παραλάβατε ανθούσα, τολµώ να πω,
µε περιουσία αξίας 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε µετοχή 7 ευρώ
τη µονάδα και την παραδώσατε µε περιουσία 300 εκατοµµυρίων
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ευρώ και µε την τιµή της µετοχής κάτω από 1 ευρώ. Τι χρειάζεται
ο προϋπολογισµός για τη ΔΕΗ; Για φέτος χρειάζεται 150 µε 200
εκατοµµύρια, διότι πρέπει να υπηρετήσουµε τις ανάγκες της
υπηρεσίας κοινωνικής ασφάλισης και πολύ καλά κάνουµε.
Νοµοθέτησε φορολογικές ελαφρύνσεις για όλους τους πολίτες και τα νοµικά πρόσωπα. Οι πολίτες µε εισόδηµα 10 χιλιάδες
ευρώ έπρεπε να πληρώσουν µε τον κατώτερο φορολογικό συντελεστή 2.200 ευρώ. Με τον συντελεστή 9% που θεσπίσαµε
εµείς, πληρώνουν 900 ευρώ. Έχουν δηλαδή κέρδος 1.300 ευρώ.
Για τα νοµικά πρόσωπα από 28% τον πάµε στο 24% και για τους
αγροτικούς συνεταιρισµούς µόνον στο 10%.
Διευκολύναµε τις προσλήψεις σε κρίσιµους τοµείς, όπως η
υγεία, η παιδεία, η ασφάλεια, για να καλυφθούν οι ελλείψεις προσωπικού.
Για το 2020 η πρόβλεψη για πρωτογενές πλεόνασµα ανέρχεται
στο 3,58% του ΑΕΠ, δηλαδή 7 δισεκατοµµύρια επτακόσια εκατοµµύρια. Δεν πιστεύω ότι θα το πιάσουµε, αλλά θα ξεπεράσουµε το 3%. Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού είναι κάτι
λιγότερο από 55 δισεκατοµµύρια, ενώ οι δαπάνες είναι 57 δισεκατοµµύρια και κάτι. Θα µου πείτε: θέλετε ηυξηµένα σε σχέση
µε το 2019 έσοδα από φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές.
Αυτό, παρ’ ότι οι φορολογικοί συντελεστές και οι συντελεστές
των ασφαλιστικών εισφορών µειώνονται. Αυτά οφείλονται στη
µεγέθυνση της οικονοµίας, στην αύξηση της απασχόλησης, στις
καλύτερες οικονοµικές συνθήκες, στις περισσότερες θέσεις εργασίας. Για µένα αποτελεί αξίωµα ότι η µείωση των φορολογικών
και ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται τροµακτική µείωση της
εισφορο-φόροδιαφυγής – εισφορο-φόροαποφυγής.
Από την 1-1-2020 χορηγείται το επίδοµα 2.000 ευρώ για κάθε
παιδί που γεννιέται. Η οµιλήτρια από το ΜέΡΑ25 µάς είπε «σπουδαίο πράγµα κάνατε!». Η κ. Ξενογιαννακοπούλου δεν το σχολίασε τόσο ευµενώς. Ναι, δεν καλύπτουµε όλα τα παιδιά. Το 90%
όµως το καλύπτουµε. Αυτοί που έχουν πάνω από 50 χιλιάδες
ευρώ εισόδηµα να µην πάρουν το επίδοµα. Δεν το χρειάζονται.
Εγώ, κυρία Φωτίου, πιστεύω ότι το κόστος, µιας και θέλετε να
επικρίνετε, θα είναι 160 µε 200 εκατοµµύρια ευρώ. Μακάρι να
είναι 300 εκατοµµύρια, γιατί αυτό θα σηµαίνει ότι θα έχουν αυξηθεί οι γεννήσεις και θα έχουν υπερκεράσει τους θανάτους! Την
τελευταία οκταετία έχουµε τριάντα χιλιάδες θανάτους περισσότερους από τις γεννήσεις, άρα διακόσιες πενήντα χιλιάδες άνθρωποι λιγότεροι. Αν σε αυτούς προσθέσουµε και τις εξακόσιες
χιλιάδες που έφυγαν στο εξωτερικό, σε λίγο δεν θα έχουµε Ελλάδα.
Ακόµη προβλέπουµε µείωση των ασφαλιστικών εισφορών όχι
για την κύρια σύνταξη, αλλά γι’ αυτό που είναι το επιπλέον ποσό.
Είναι 40,58%. Αυτή τη στιγµή δεν θίγουµε καθόλου το 35,58%
που είναι για την κύρια ασφάλιση -να το ξεκαθαρίσουµε αυτόαπό άλλες πηγές όµως, όπως είναι η ανεργία, η εργασία και
άλλα.
Για τις ανακαινίσεις, την ενεργειακή, αλλά και για την αισθητική αναβάθµιση των κτηρίων θα επιστρέφεται µέρος των δαπανών που εξοφλούνται µόνον ηλεκτρονικά, δηλαδή χρεωστικές
κάρτες και τράπεζα.
Νοµοθετούµε ειδικό αποθεµατικό, ειδικό κωδικό για την εξυπηρέτηση δαπανών στους τοµείς της παιδείας, της υγείας, της
κοινωνικής πρόνοιας, άµυνας, ασφάλειας, το οποίο θα χρησιµοποιείται όλο το έτος για την κάλυψη τακτικών, αλλά και εκτάκτων
αναγκών.
Αναδιαρθρώνουµε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Αυτό γίνεται µε ενίσχυση του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους.
Μιλάµε για αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών µε βάση
τις πραγµατικές αξίες, ακόµη και σε περιοχές που είναι άγνωστες, πολύ υψηλής τουριστικής αξίας, µε ωραίες βίλες, µε τρόπο
ώστε οι πολυτελείς αυτές παραθεριστικές κατοικίες, που δεν
λαµβάνονται υπ’ όψιν, να συµβάλουν στην αύξηση της εισπραξιµότητας και στη µείωση των βαρών στους πολίτες που κατέβαλαν δυσανάλογα υψηλούς φόρους περιουσίας.
Επιταχύνεται η επίλυση των εκκρεµών φορολογικών διαφορών
µε τη διαδικασία του συµβιβασµού, που θα αποσυµφορήσει τα
δικαστήρια, που σηµαίνει αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού. Αυτό που λέει ο λαός: Ο χειρότερος συµβιβασµός
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είναι το καλύτερο δικαστήριο. Υγεία, χρήµα και χρόνος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ευάγγελος Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
όλο εγχείρηµα του προϋπολογισµού του 2020 έχει δύο ιδιαιτερότητες που δεν θέλει η Νέα Δηµοκρατία να τις υπερασπιστεί.
Από τη µια µεριά στηρίζεται εκ του ασφαλούς στη σταθεροποιηµένη οικονοµία, έξω από τα µνηµόνια, από τη θητεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του είναι η διάψευση των προσδοκιών που η ίδια η Νέα
Δηµοκρατία είχε δηµιουργήσει σε πολλά κοινωνικά στρώµατα και
βέβαια πρωτίστως στη µεσαία τάξη, δηµαγωγώντας και λέγοντας
υπερβολές ή και ψέµατα για να κερδίσει τις εκλογές.
Αυτό που θα συµβεί είναι ότι τα νοµικά πρόσωπα και οι µεγαλοµέτοχοι είναι οι µεγάλοι κερδισµένοι και αυτό δείχνει ότι η βασική σας ιδεολογική διαφορά δεν έχει καµµία σχέση µε τη δική
µας προσέγγιση. Εµείς πιστεύουµε ότι δεν αντιµετωπίζονται έτσι
οι εισοδηµατικές ανισότητες, αντίθετα ενισχύονται.
Τα οφέλη της εξόδου της χώρας από τα µνηµόνια και της διαρκούς ανάπτυξης επί δέκα συνεχόµενα τρίµηνα, που πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι µόνο δεν κατανέµονται δίκαια, αλλά
κατανέµονται µε εκείνον ακριβώς τον τρόπο που µας οδήγησε
στην κρίση και τη χρεοκοπία τα προηγούµενα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµένα µου αρέσουν οι αριθµοί,
γιατί αποδίδουν την πραγµατικότητα. Με την πρώτη µατιά διαπιστώνουµε ότι το σύνολο των φόρων θα αυξηθεί κατά 2,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται, πρώτον, στην αύξηση των έµµεσων φόρων,
ενώ οι άµεσοι έµειναν αµετάβλητοι, µε αποτέλεσµα το ποσό που
οι φόροι αυτοί αντιπροσωπεύουν στο άθροισµα έµµεσων και
άµεσων φόρων να αυξηθεί από 61,5% το 2019 σε 62,1% το 2020,
που πολύ απλά, αγαπητοί συνάδελφοι, σηµαίνει ότι το φορολογικό βάρος των οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων θα αυξηθεί
ακόµη περισσότερο και, δεύτερον, στην αύξηση των φόρων των
φυσικών προσώπων.
Το αποτέλεσµα αυτής της τακτικής είναι το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι φόροι των φυσικών προσώπων στον φόρο εισοδήµατος να αυξηθεί από το 71,3% το 2019 στο 74% ή σε
αριθµούς κατά 323 εκατοµµύρια ευρώ. Αντίθετα, των νοµικών
προσώπων θα µειωθεί από το 28,7% στο 26% ή κατά 446 εκατοµµύρια ευρώ.
Από όλα αυτά προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα για το ποιο
στρατόπεδο έχει επιλέξει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγκαταλείπει την καθαυτού µεσαία τάξη και επιλέγει να ευνοήσει τις ανώτερες και ανώτατες επιχειρηµατικές οµάδες.
Η πολιτική επιλογή, όπως προκύπτει από τον ίδιο τον προϋπολογισµό, είναι να κατευθυνθούν τα χρήµατα του δηµοσιονοµικού
χώρου στα νοµικά πρόσωπα και τους µεγαλοκεφαλαιούχους εις
βάρος των χαµηλών στρωµάτων.
Έτσι, από το 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ για το 2020 τα 700 εκατοµµύρια οδεύουν απευθείας στους πολύ πλούσιους, είτε µε µείωση του συντελεστή φορολογίας των νοµικών προσώπων είτε µε
µείωση της φορολογίας µερισµάτων, κάνοντας ένα απευθείας
δώρο στην τσέπη των αστών και όχι στην επιχειρηµατικότητα,
ενώ κόβει και τη δέκατη τρίτη σύνταξη το 2020.
Οι νέες φοροελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις φτάνουν στα 616
εκατοµµύρια, ενώ από την αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές για τρία έτη προβλέπονται απώλειες 26 εκατοµµύρια.
Η µείωση της φορολογίας των νοµικών προσώπων και των µερισµάτων των µετόχων δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη κίνητρο επένδυσης, αλλά κίνητρο διανοµής χρηµάτων.
Επίσης, οι αυξήσεις, για παράδειγµα, της ΔΕΗ, η αύξηση των
εισφορών στον ΕΦΚΑ, µέσω της επαναφοράς των ασφαλιστικών
κλάσεων, που έχουν ως θύµατα τους µικρούς αγρότες και τους
µικροεπαγγελµατίες, αλλά και η αύξηση των αντικειµενικών
αξιών γίνονται προκειµένου να «κλειδώσουν» οι στόχοι για τα
πρωτογενή πλεονάσµατα, παρά τις προεκλογικές σας υποχρεώσεις για µείωση.
Τις προσδοκίες που δηµιουργήσατε, ακόµη και µετά την ανάληψη των κυβερνητικών σας ευθυνών, κυρίες και κύριοι συνά-
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δελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, θα τις βρείτε µπροστά σας. Και
επικαλούµαι ιδιαίτερα τον αγροτικό χώρο, όπου η πολιτική ηγεσία την άγνοιά της για τα προβλήµατα του χώρου την έχει µετατρέψει σε επικοινωνιακό παιχνίδι.
Είναι αυτό που συµβαίνει, για παράδειγµα, µε τη δήλωση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ότι θα υπάρξει
άµεση παρέµβαση στο κόστος πετρελαίου µε τη µείωση της
τιµής του. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να αποτυπώνεται στον προϋπολογισµό που συζητάµε.
Αναφέρθηκε, επίσης, ο µη γνωρίζων τον χώρο, κατά δήλωσή
του, Υπουργός ότι θα παρέµβει στον συνεργατισµό του αγροτικού χώρου µε θεσµοθέτηση νέου πλαισίου λειτουργίας τους. Και
αυτό που έκανε άµεσα ξέρετε τι ήταν; Να καταθέσει µία εκπρόθεσµη τροπολογία, µε στόχο να εξουδετερώσει συγκεκριµένη
απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας πριν λίγες ηµέρες για τη
λύση κάποιου συνεταιρισµού. Διότι το Συµβούλιο Επικρατείας
έκρινε συνταγµατική τη συγκεκριµένη παρέµβαση του Υπουργείου Γεωργίας, γιατί επιτέλους πρέπει να µπει κάποια τάξη στη
λειτουργία των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Για όλα αυτά και ιδιαίτερα για ένα µεγάλο ζήτηµα που έχει
σχέση µε τα χρέη του αγροτικού χώρου που βρίσκονται αυτή την
ώρα ως κόκκινα δάνεια, κυρίως στην «BQA», την εκκαθαρίστρια
εταιρεία, και απειλούν να ξεπουλήσουν τεράστιες ακίνητες περιουσίες απαραίτητες για την αγροτική δραστηριότητα, ούτε κουβέντα δεν υπήρξε για να ενταχθούν στην πρόσφατη ρύθµιση που
είχαµε για τα κόκκινα δάνεια.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανάλογη συµπεριφορά βιώνει και ο περιβαλλοντικός και ενεργειακός χώρος της
χώρας µας. Ασκήσεις επί χάρτου και δηλώσεις επικοινωνιακού
χαρακτήρα για ζητήµατα αντιµετώπισης τόσο των καταστροφών
που οφείλονται στην εγκληµατική λειτουργία, ακόµη και πολιτών,
αλλά ιδιαίτερα στην εγκληµατική λειτουργία της πολιτείας, µε
την απουσία συγκεκριµένων πράξεων και ιδιαίτερα προσέγγισης
του µεγάλου ζητήµατος της πρόληψης.
Για όλα αυτά εµείς, όπως αντιλαµβάνεστε, καταψηφίζουµε τον
προϋπολογισµό σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Λιούπης Αθανάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο κρατικού προϋπολογισµού
για το 2020 συνιστά την πιο ηχηρή απόδειξη ότι η Ελλάδα µετεξελίσσεται σε µία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αναπτυσσόµενη
ευρωπαϊκή οικονοµία.
Ταυτόχρονα, αποδεικνύεται ότι η συστηµατική εργασία που
έγινε συντονισµένα από όλη την Κυβέρνηση στο δεύτερο εξάµηνο του 2019 άλλαξε δραστικά τα οικονοµικά µεγέθη και τις
προοπτικές της χώρας. Με τα νέα δεδοµένα προβλέπεται για το
2020 ανάπτυξη διπλάσια σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Η ειδοποιός διαφορά του προϋπολογισµού του 2020 σε σχέση
µε τους προηγούµενους έγκειται κατά κύριο λόγο στο πνεύµα
της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Η σηµερινή Κυβέρνηση επιλέγει
συνειδητά έναν εντελώς διαφορετικό δρόµο για την ελληνική οικονοµία.
Η επίτευξη του πλεονάσµατος 3,5% γίνεται χωρίς την «αιµατηρή» υπερφορολόγηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων,
όπως συνέβη τα προηγούµενα χρόνια. Αντιθέτως, ακολουθούµε
τον πιο πολύπλοκο αλλά και περισσότερο αποδοτικό τρόπο. Αναθεωρείται το φορολογικό σύστηµα και δίνεται πραγµατική ώθηση
στις επενδύσεις.
Σε σχέση µε τη φορολογία, ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βασικά
βήµατα. Μείωση του ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά στο 22%. Μείωση του
φόρου των επιχειρήσεων στο 24%. Μείωση του φόρου για τα µερίσµατα στο 5%. Μείωση του φόρου εισοδήµατος για τα φυσικά
πρόσωπα, µε την κλίµακα να ξεκινάει από το 9%. Αναστολή του
ΦΠΑ στις οικοδοµές και του φόρου υπεραξίας για τρία χρόνια.
Ξεκάθαρα, λοιπόν, η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας εστιάζει
στη φορολογική ελάφρυνση όλων των πολιτών και, ταυτόχρονα,
στην αύξηση των δηµοσιονοµικών εσόδων µέσω της πραγµατικής πάταξης της φοροδιαφυγής, της αύξησης της εργασίας και
της στήριξης της επιχειρηµατικότητας.
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Το κυνήγι της φοροδιαφυγής υπήρξε διαχρονικά το ζητούµενο
για όλες οι κυβερνήσεις. Σε αυτό που ξεχωρίζει η σηµερινή Κυβέρνηση είναι ότι δεν επαφίεται απλώς σε εντατικοποίηση των
φορολογικών ελέγχων. Αντιθέτως, κάνει πράξη την υποχρεωτική
ηλεκτρονική πληρωµή για δαπάνες ίσες µε το 30% του φορολογητέου εισοδήµατος, ένα µέτρο άµεσο, απλό και αποτελεσµατικό, αφού αναµένεται να φέρει αύξηση από 20% έως 40% στις
ηλεκτρονικές πληρωµές.
Στην ίδια κατεύθυνση, σηµαντική είναι και η διασύνδεση ηλεκτρονικών και φορολογικών συστηµάτων στην ηλεκτρονική
αγορά των στοιχηµάτων.
Ταυτόχρονα, από τον Απρίλιο του 2020 γίνεται υποχρεωτική η
εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων για επαγγελµατίες και επιχειρήσεις και σταδιακά εφαρµόζεται και η ηλεκτρονική τιµολόγηση.
Όλα αυτά θα συνδράµουν στο να µπορεί η διοίκηση να κάνει
γρήγορες διασταυρώσεις στοιχείων, να εντοπίζει προβληµατικές
επιχειρήσεις, που θα µπαίνουν στο στόχαστρο των ελέγχων.
Η αύξηση της απασχόλησης είναι το άλλο µεγάλο ζητούµενο.
Οι παρεµβάσεις που πρόκειται να γίνουν στο ασφαλιστικό σύστηµα είναι µία παράµετρος για την ενίσχυση της εργασίας.
Η Κυβέρνηση προγραµµατίζει µείωση των εισφορών κατά
πέντε ποσοστιαίες µονάδες σε βάθος τετραετίας, αρχής γενοµένης από το 2020, οπότε η πρώτη µείωση θα είναι της τάξεως
του 0,9%. Βεβαίως, αυτό πρωτίστως προϋποθέτει τη µείωση της
ανεργίας.
Είναι ακόµη η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η επέκταση
των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων. Η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η µείωση της γραφειοκρατίας, που ήδη έχουν νοµοθετηθεί, συµβάλλουν καθοριστικά στο να γίνει και πάλι η Ελλάδα ελκυστική για τους επενδυτές.
Παράλληλα, το πιο σταθερό και ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον που δηµιουργείται, είναι ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας
να επενδύσει κάποιος στη χώρα µας.
Οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις βλέπουν µεγάλη βελτίωση
στα οικονοµικά τους µεγέθη, τόσο µε τους χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές όσο και µε τη δυνατότητα ρύθµισης των
οφειλών σε δηµόσιο και ασφαλιστικά ταµεία.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι σηµαντικός αναπτυξιακός πυλώνας και γι’ αυτό αναδιαµορφώνεται. Δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος έναντι
του εθνικού και αυτό θα επιφέρει µεγαλύτερα αναπτυξιακά
οφέλη.
Όλα αυτά, όµως, δεν µπορούν να γίνουν πέρα και ανεξάρτητα
από ένα περιβάλλον κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Κυβέρνηση στηρίζει εµπράκτως όλες τις κοινωνικές οµάδες που έχουν ανάγκη βοήθειας. Δύο χιλιάδες ευρώ για
κάθε παιδί που γεννιέται µετά την 1-1-2020. Διατηρούνται όλα τα
προνοιακά κ.λπ., επιδόµατα που δίνονται µέσω του ΟΠΕΚΑ. Εξασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας όλων των κοινωνικών
δοµών, όπως κοινωνικά φαρµακεία, παντοπωλεία κ.λπ..
Επίσης, αυξάνεται το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, ώστε να
καλύπτει οκτακόσιες χιλιάδες συντοπίτες µας και προγραµµατίζεται η δηµιουργία εθνικού σχεδίου δράσης για τα άτοµα µε αναπηρία.
Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον χώρο της υγείας. Τα
νοσοκοµεία ενισχύονται µε εννιακόσιους τριάντα µόνιµους γιατρούς, δύο χιλιάδες νοσηλευτές και χίλιους πεντακόσιους ειδικευόµενους νοσηλευτές κατ’ έτος, µε στόχο να καλυφθούν όλες
οι οργανικές θέσεις σε βάθος τετραετίας. Η επιδίωξη είναι να δηµιουργηθούν καλύτερες και ποιοτικότερες δοµές υγείας, µε αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο οι
ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, όπως τα ΑΜΕΑ, µπορούν σε
ένα εικοσιτετράωρο να βρουν τον γιατρό που χρειάζονται και φυσικά θα διανέµονται κατ’ οίκον φάρµακα σε ογκολογικούς ασθενείς και άτοµα µε αναπηρία.
Ο προϋπολογισµός του 2020 δεν είναι απλώς νούµερα και οικονοµικές προβλέψεις. Είναι η καλύτερη δυνατή αρχή για να κτίσουµε σχέσεις εµπιστοσύνης µε όλους: µε τους Έλληνες πολίτες
αλλά και µε όσους πρόκειται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Η στα-
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θερή και σθεναρή στάση της ελληνικής Κυβέρνησης εξασφαλίζει
την ανοδική πορεία που θα έχει από εδώ και στο εξής η ελληνική
οικονοµία και η χώρα µας συνολικά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Κουµουτσάκος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πράγµατα πάνε καλά και θα
πάνε ακόµη καλύτερα. Αυτό είναι το µήνυµα, αυτή είναι η ουσία
του πρώτου προϋπολογισµού της Κυβέρνησής µας, της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Μαζί µε εµάς αυτό το ίδιο πράγµα αισθάνονται, πιστεύουν και ελπίζουν οι Έλληνες, η µεγάλη τους πλειοψηφία. Το
βλέπετε στις δηµοσκοπήσεις, το αισθάνεστε στους δρόµους,
στις καθηµερινές συναναστροφές και συνοµιλίες. Έτσι, η δική
µας ευθύνη γίνεται ακόµη µεγαλύτερη. Οφείλουµε µε τη δράση
µας και ακόµη περισσότερο µε τις συµπεριφορές µας να ανταποκρινόµαστε στις προσδοκίες των πολιτών, να µη διαψεύδουµε
τις ελπίδες τους, µε µεταρρυθµιστική ορµή, µε θεσµική συνέπεια,
µε κοινωνική ευαισθησία. Άλλωστε και τα τρία αυτά τα επιβάλλει
η ιδεολογική µας φυσιογνωµία κι η ιδεολογική µας παράδοση.
Σεβασµός στους δηµοκρατικούς θεσµούς, εµπιστοσύνη στην
ιδιωτική πρωτοβουλία χωρίς ασυδοσία, στήριξη των αδυνάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020 ρίχνει στέρεα θεµέλια για να αντιµετωπίσουµε το µεγαλύτερο πρόβληµα της οικονοµίας των τελευταίων χρόνων, δηλαδή το
αναπτυξιακό και επενδυτικό έλλειµµα της χώρας, ένα διπλό έλλειµµα που τα προηγούµενα χρόνια διάβρωνε κι εµπόδιζε τις
προοπτικές για µεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση. Είναι ένα αναπτυξιακό και επενδυτικό κενό που τα τελευταία χρόνια κρατά την Ελλάδα σε δύο θέσεις απογοήτευσης
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραλάβαµε µία Ελλάδα στην
πρώτη θέση των ποσοστών ανεργίας και στην τελευταία θέση
των επενδύσεων, ουραγοί µέσα σε είκοσι οκτώ χώρες, αυτή είναι
η κληρονοµιά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο φαύλος κύκλος «λίγες επενδύσεις,
λίγες θέσεις εργασίας» πρέπει να σπάσει και θα σπάσει. Το έχει
ανάγκη η οικονοµία, το απαιτεί η κοινωνία.
Το πώς θα το πετύχουµε αυτό το λέει ξεκάθαρα ο προϋπολογισµός που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση και είµαι βέβαιος ότι
θα εγκριθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Τα δηµόσια έσοδα αυξάνονται από οικονοµική µεγέθυνση, την αύξηση της απασχόλησης, την ώρα που οι φορολογικοί συντελεστές και οι ασφαλιστικές εισφορές µειώνονται, την ώρα που γίνονται επιπλέον
αναπτυξιακές παρεµβάσεις και δίνονται ταυτόχρονα επιπλέον
κοινωνικές παροχές. Κάνουµε πράξη έτσι την προεκλογική µας
δέσµευση, δίνοντας φορολογική ανάσα στις επιχειρήσεις αλλά
και στα φυσικά πρόσωπα, δίνοντας ώθηση στην οικοδοµή, αναδιαρθρώνοντας τις δηµόσιες δαπάνες, όχι σε βάρος των δηµοσίων πολιτικών όµως, καθώς οι συνολικές δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισµού για το 2020 προβλέπονται αυξηµένες κατά 772
εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε την αντίστοιχη εκτίµηση του
2019.
Η πορεία, λοιπόν, της χώρας είναι πορεία προόδου, είναι πορεία ανόδου. Σε αυτόν τον σκοπό επικεντρώνονται όλες οι προσπάθειες και η φροντίδα του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι προσπάθειες για οικονοµική ανάπτυξη, ευνοµούµενη κοινωνική ζωή,
ασφάλεια και αποτελεσµατική λειτουργία του κράτους προφανώς δεν γίνονται σε συνθήκες εργαστηρίου, δεν γίνονται σε πολιτικό κενό. Γίνονται µέσα σε σοβαρές προκλήσεις και δυσκολίες
που εκκινούν, που έχουν την πηγή τους εκτός των συνόρων της
χώρας. Αναφέροµαι στο µέτωπο της παράνοµης µετανάστευσης
αλλά και των συνεχών τουρκικών προκλήσεων κατά των κυριαρχικών δικαιωµάτων και των εθνικών µας δικαίων και συµφερόντων. Αµέσως, από τις πρώτες µέρες ανάληψης της κυβέρνησής
µας κι έχοντας παραλάβει µία επιεικώς χαώδη κατάσταση στο
µεταναστευτικό, βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε µια θεαµατική
έξαρση των παράνοµων µεταναστευτικών ροών από την Τουρκία,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αποτέλεσµα γεωπολιτικών εξελίξεων και συνειδητής πολιτικής
της Άγκυρας, που έχει εντάξει το µεταναστευτικό-προσφυγικό
ως µοχλό πίεσης για την επίτευξη στρατηγικών επιδιώξεών της
είτε στη Συρία αλλά και πρόσθετων οικονοµικών ενισχύσεων από
την Ευρώπη.
Τη συνειδητή αυτή επιλογή της Άγκυρας επιβεβαιώνει η απαράδεκτα ελλειµµατική ανταπόκριση των αρµοδίων τουρκικών
αρχών, κυρίως της στρατοχωροφυλακής, αλλά και της ακτοφυλακής, στα αιτήµατα που υποβάλλουν οι αντίστοιχες ελληνικές
αρχές. Η συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο της Ευρωτουρκικής Δήλωσης του 2016 είναι δύσκολη και προβληµατική, µε ευθύνη της Τουρκίας. Την ίδια ώρα οι επαναλαµβανόµενες δηλώσεις περί πιθανού ανοίγµατος των µεταναστευτικών
πυλών, που κάνει ακόµα και ο Πρόεδρος της Τουρκίας, λειτουργούν ως ανοιχτή πρόκληση σε διακινητές, παράνοµους µετανάστες και πρόσφυγες να κινηθούν δυτικά ελπίζοντας ή
προσδοκώντας ότι κάποτε οι πύλες θα ανοίξουν. Πρόκειται για
δηλώσεις που εισπράττονται ως απειλές προς την Ευρώπη και
ως προσπάθεια πίεσης προς την Ελλάδα.
Το προσφυγικό είναι µια εθνική πρόκληση ευρωπαϊκών διαστάσεων. Ο αγώνας για την αντιµετώπισή του δίνεται ταυτόχρονα
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εκεί που καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνει κατανοητή από όλους η µεγάλη πρόκληση
που αντιµετωπίζουµε, για να ενισχυθούν οι θέσεις µας, να διασφαλιστούν διµερείς συνεργασίες και στήριξη, για να συνδιαµορφώσουµε µια αποτελεσµατική ευρωπαϊκή πολιτική µετανάστευσης και ασύλου. Και αυτό είναι το πιο κρίσιµο. Στη µεγάλη
ευρωπαϊκή διαπραγµάτευση, που τώρα ξεκινάει, σκοπός µας
είναι παράλληλα µε την ανάληψη των ευθυνών που µας αναλογούν ως χώρα πρώτης γραµµής, να διασφαλίσουµε την ουσιαστική, την έµπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, µια αλληλεγγύη
που δεν θα εξαντλείται µόνο σε λόγια κατανόησης και σε κονδύλια οικονοµικής στήριξης, γιατί η αλληλεγγύη είναι πέρα από
αυτά, µια πραγµατική, µια δίκαιη κατανοµή βαρών, µε µετεγκαταστάσεις προσφύγων και οικογενειακές επανενώσεις και φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων. Είναι ένας δύσκολος στόχος λόγω
του αρνητικού κλίµατος µεταναστευτικής κόπωσης και συχνά φοβίας που επικρατεί σε ορισµένες χώρες της Ευρώπης. Πρέπει
όµως όλοι οι εταίροι να καταλάβουν -και το λέω από αυτό το
Βήµα- ότι τα σύνορά µας δεν είναι µόνο η δική µας ασφάλεια,
είναι και η δική τους ασφάλεια.
Ισορροπία µεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης είναι η σταθερή
µας γραµµή. Πάνω σε αυτή είµαστε έτοιµοι για συνεννοήσεις,
συνεργασίες και κοινές προτάσεις. Και εµείς έχουµε πάρει ήδη
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες. Μαζί µε τη Βουλγαρία και την
Κύπρο αναδείξαµε ότι το κυριότερο και το πιο ευάλωτο µέτωπο
στο µεταναστευτικό της Ευρώπης είναι η Ανατολική Μεσόγειος.
Καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις για να αποκτήσει η Ευρώπη έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό επιστροφών και επαναπατρισµών προσφύγων και µεταναστών στις χώρες προέλευσης
και καταγωγής τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Τον αµέσως επόµενο µήνα θα καταθέσουµε συγκεκριµένες
προτάσεις για το πώς η Ευρώπη µπορεί να υιοθετήσει µια πολιτική αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των δικτύων διακινητών,
που είναι η ίδια η ραχοκοκαλιά της παράνοµης µετανάστευσης.
Είµαστε και θα είµαστε παρόντες, γιατί το θέµα αυτό της µεταναστευτικής πρόκλησης µπορεί να βρει τη λύση ή την εκτόνωσή
του εκτός συνόρων κυρίως.
Γι’ αυτό χρειάζεται σύγκλιση και οµοψυχία εντός των συνόρων.
Η εθνική οµοψυχία είναι ένα διαρκές αίτηµα, ειδικά σε µία χώρα
µε τις εξωτερικές προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπη η
Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα θετικό -και νοµίζω ότι όλοι το παραδέχονται- ότι µε πρώτο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και οι άλλες πολιτικές
δυνάµεις χτίζουν τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο χρονικό διάστηµα, ένα τείχος εθνικής ενότητας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
Γι’ αυτό ακούστηκε ως ατόπηµα κάτι που έγινε χθες. Την ώρα
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της ανάγκης εθνικής οµοψυχίας ακούστηκαν κάποιες φωνές διχαστικής µικροψυχίας. Θέλω να πιστεύω ότι η χθεσινή ήταν µία
ατυχής παραφωνία, µία µικρή παρένθεση που άνοιξε και έκλεισε
αµέσως.
Πάντως είναι αλήθεια ότι θα πρέπει κάποτε -σίγουρα πάντως
όχι αυτή τη στιγµή, όχι σήµερα- να γίνει µία νηφάλια και µε παρρησία συζήτηση για τις αλήθειες και τους µύθους του Ελσίνκι.
Είµαι σίγουρος ότι τότε θα έχουµε πολλά να πούµε. Για παράδειγµα, σε ποια συναφή µε τις συνοριακές διαφορές θέµατα,
ποια είναι τα συναφή θέµατα στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 των Συµπερασµάτων του Ελσίνκι; Γιατί η παράγραφος 12,
η αφιερωµένη στην Τουρκία, θέτει ως µόνο όρο για την ένταξή
της την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης και
τίποτα πέραν αυτού; Γιατί από το 1999 έως το 2004 δεν είχαµε
πρόοδο για ένα συνυποσχετικό προκειµένου να πάει η διαφορά
στη Χάγη και αυτό θα έπρεπε να κλείσει µέσα σε µερικούς µήνες,
τους πρώτους µήνες της κ υβέρνησης Καραµανλή;
Αυτά είναι ερωτήµατα που περιµένουν απαντήσεις, όταν γίνει
συζήτηση. Τώρα, όµως, η χώρα χρειάζεται -και οφείλει- να κοιτάξει µπροστά. Τα µηνύµατα είναι πολύ θετικά. Η δυναµική είναι
ιδιαίτερα θετική. Τα πράγµατα πάνε καλά. Το επιβεβαιώνει ο προϋπολογισµός που θα ψηφίσω µε όλη µου τη δύναµη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον
λόγο στον επόµενο οµιλητή, επιτρέψτε µου να κάνω µία ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαεννέα µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου Δράµας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουρχάν Μπαράν από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εποχή
µας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και συνεχείς ανακατατάξεις στο διεθνές σκηνικό και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, για
την οµαλή κοινωνική συµβίωση, την ευηµερία και την ασφάλεια
των πολιτών, είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός δίκαιου κράτους.
Η εµπιστοσύνη των πολιτών προς την ηγεσία τους έχει εξανεµιστεί, µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί ο άλογος και ανεξέλεγκτος
θυµός εναντίον οποιουδήποτε έχει σχέση µε την πολιτική και την
οικονοµική εξουσία.
Σύµφωνα µε την Κυβέρνηση, ο προϋπολογισµός του 2020 είναι
ο τελευταίος που κατατίθεται στο πλαίσιο των προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής και σηµατοδοτεί την έξοδο της
χώρας απ’ αυτή την περίοδο. Παρ’ όλα αυτά, είναι ένας αντιαναπτυξιακός, κοινωνικά άδικος προϋπολογισµός, µε θύµατα για
ακόµη µία φορά τα µικροµεσαία εισοδηµατικά στρώµατα, καθώς
είναι στηριγµένος στη διαρκή φορολογική επιβάρυνση των µικροµεσαίων εισοδηµάτων, στις χαµηλές δηµόσιες επενδύσεις
και στην τεχνητή συγκράτηση των δαπανών.
Στον προϋπολογισµό προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασµα
πάνω από 7 δισεκατοµµύρια ευρώ, υπονοµεύοντας την ανάπτυξη. Υπηρετεί απολύτως τις δεσµεύσεις της προηγούµενης Κυβέρνησης, τις οποίες δεν φαίνεται να αµφισβητεί η παρούσα
Κυβέρνηση, όπως έχει υποσχεθεί.
Για παράδειγµα, στον Νοµό Ξάνθης οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη δυσβάσταχτη φορολογία µειώνουν τις θέσεις εργασίας και µεταφέρουν την έδρα τους σε
άλλες βαλκανικές χώρες, ειδικά στη Βουλγαρία, µε αποτέλεσµα
η ανεργία στην περιοχή να αγγίζει συνολικά το 45% και ειδικά
στον κλάδο των οικοδόµων να ανέρχεται στο 90%, γεγονός που
οδηγεί την ευρύτερη περιοχή της Θράκης σε πλήρη οικονοµικό
µαρασµό.
Η φυγή ανθρώπινου εργατικού δυναµικού στην αλλοδαπή συνιστά µία µεγάλη απώλεια αναπτυξιακής αλλά και ευρύτερα κοι-

7595

νωνικής πολιτικής και εθνικής δυναµικής, τα αποτελέσµατα της
οποίας εγώ ως ψυχίατρος τα βιώνω σε καθηµερινή βάση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να εκπροσωπώ
µέρος των πολιτών της Ξάνθης που µε εξέλεξαν και γι’ αυτό δεν
µπορώ να µην αναφερθώ και στον µειωµένο προϋπολογισµό που
προβλέπεται για την αποκεντρωµένη διοίκηση Μακεδονίας και
Θράκης.
Το 2019 η χρηµατοδότηση προς την αποκεντρωµένη διοίκηση
της Μακεδονίας και Θράκης ανερχόταν στα 42. 992.000 ευρώ,
ενώ για το 2020 το ποσό ανέρχεται στα 42.245.000 ευρώ. Συνεπώς πρόκειται για µία µείωση η οποία αγγίζει τα 750.000 ευρώ
και όλο αυτό σε µία περιοχή που είναι δύσκολη, αποτελεί οικονοµικό και πολιτισµικό κόµβο και στην οποία δεν δίνονται κίνητρα
επενδύσεων.
Τώρα, σύµφωνα µε αυτά που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο
για τα νοσοκοµεία και την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, παρατηρείται αρνητικό ισοζύγιο νοσοκοµείων. Στην πρόβλεψη του
προϋπολογισµού του 2019 το ισοζύγιο των νοσοκοµείων ήταν 96
εκατοµµύρια ευρώ, ενώ για το έτος 2020 παρατηρούµε µείωση
25 εκατοµµυρίων ευρώ. Επιπροσθέτως, τα πενιχρά κονδύλια από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για την πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας από τα 10 εκατοµµύρια ευρώ το 2019 µειώνονται στα 8 εκατοµµύρια ευρώ για το έτος 2020.
Είναι πασιφανές πως ενώ το σύστηµα υγείας καταρρέει, η Κυβέρνηση περικόπτει τα σχετικά κονδύλια. Τελικά, τι θα γίνει µε
τα νοσοκοµεία της χώρας; Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί
το Γενικό Νοσοκοµείο της Ξάνθης, το οποίο αντιµετωπίζει σοβαρότατα προβλήµατα στη λειτουργία του εξαιτίας των τεράστιων
περικοπών της κρατικής χρηµατοδότησης στον τοµέα της
υγείας, όπως επίσης και τα περισσότερα νοσοκοµεία της χώρας,
γεγονός που πρέπει να απασχολήσει πιο ουσιαστικά την Κυβέρνηση για να εξασφαλίσει επαρκή χρηµατοδότηση, για να αναβαθµιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας.
Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των
κρατών-µελών του ΟΟΣΑ, όσον αφορά στις δαπάνες υγείας, οι
οποίες περιορίζονται στην Ελλάδα στο 4,8% του ΑΕΠ έναντι
µέσου όρου 5,7% των µελών του ΟΟΣΑ, µε αποτέλεσµα η χώρα
µας να καταλαµβάνει την εικοστή τέταρτη θέση.
Από την άλλη, η Νέα Δηµοκρατία δεν έχασε χρόνο για να προετοιµάσει το έδαφος ώστε να προχωρήσει στην πολιτική περικοπών προνοιακών επιδοµάτων που είχε ζητήσει το ΔΝΤ, σε
αντίθεση µε την ανεξέλεγκτη παροχή επιδοµάτων επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς τα κατάλληλα κριτήρια και προϋποθέσεις, βαραίνοντας φορολογικά τον πολίτη βέβαια.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε υπέρ της δίκαιης
παροχής επιδοµάτων, µε στόχο την υποστήριξη των πραγµατικά
αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων που πάντα το ΠΑΣΟΚ και
πλέον το Κίνηµα Αλλαγής ήταν και είναι στο πλευρό τους, για να
υπάρξει επιτέλους κοινωνική δικαιοσύνη.
Ανησυχητικό είναι, επίσης και το ταµειακό ισοζύγιο των νοσοκοµείων της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας που είναι όχι µόνο
αρνητικό, αλλά από µείον 135 εκατοµµύρια ευρώ εκτοξεύεται σε
450 εκατοµµύρια ευρώ. Πού οφείλεται αυτή η διόγκωση του ταµειακού ελλείµµατος; Ωστόσο, να τονίσουµε πως η θεσµοθέτηση
του ειδικού αποθεµατικού στα 300 εκατοµµύρια ευρώ, πάνω στο
οποίο στηρίζεται και το Υπουργείο Υγείας για να καλύψει τα κενά
στα νοσοκοµεία και στο ΕΚΑΒ, φανερώνει πόσο εµπιστεύεται η
Κυβέρνηση τις ίδιες της τις προβλέψεις.
Θα ήταν σηµαντική παράλειψη να µην τονίσω σ’ αυτό το σηµείο το ζήτηµα του ΕΟΠΥΥ, όπου για το οικονοµικό έτος 2019
εκτιµάται πλεόνασµα ύψους 330 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ για το
2020 προβλέπεται πλεόνασµα 308 εκατοµµυρίων ευρώ.
Δεν πρέπει κανείς να λησµονεί ότι το υπερπλεόνασµα του
ΕΟΠΥΥ προέρχεται από περικοπές παροχών στον ασφαλισµένο
πολίτη.
Επί πολλά χρόνια το σύστηµα του φαρµάκου ήταν αθωράκιστο
και το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ θεσπίστηκαν πρωτοποριακά
µέτρα όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η τιµολόγηση των
φαρµάκων βάσει των τριών χαµηλότερων τιµών της Ευρώπης, οι
σταθερές µειώσεις τιµών clawback και rebate.
Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες προσδοκούν από εσάς να κάνετε
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τοµές για τη βελτίωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας βάσει των
σηµερινών αναγκών του πληθυσµού και όχι να φέρνετε νοµοσχέδια µε συνοπτικές συζητήσεις που δεν λύνουν τα προβλήµατα
των πολιτών, παρά µόνο αποτελούν εξαιρετικής υφής «µπαλώµατα».
Σας καλούµε, λοιπόν, σήµερα βάσει των προτάσεων που
έχουµε καταθέσει ως Κίνηµα Αλλαγής, να υπάρξει πολιτική βούληση για την υγεία, να δηµιουργηθεί κάτι µακρόπνοο και οριστικό, στα πρότυπα των αναπτυγµένων ευρωπαϊκών χωρών.
Τελειώνοντας, παραθέτω αυτούσια τα λόγια του αείµνηστου
Γιώργου Γεννηµατά, εµπνευστή του ΕΣΥ, που ως Υπουργός
Υγείας έδωσε µεγάλες µάχες ώστε να εξανθρωπιστούν οι συνθήκες περίθαλψης και οι παροχές υγείας, ο οποίος σε µια συνέντευξή του στις 29 Σεπτεµβρίου του 1993 είχε αναφέρει: «Αλίµονο
αν αφήσουµε τους τεχνοκράτες να αποφασίζουν µόνοι τους. Αλίµονο, όµως, αν αποφασίζουµε εµείς οι πολιτικοί ερήµην των τεχνοκρατών χωρίς τη γνώµη τους. Πάνω απ’ όλα αυτά χρειάζεται
όχι γνώµη και γνώση, αλλά µια επίγνωση, για να καταλάβουµε
ότι κανείς µα κανείς δεν µπορεί είτε µε την πολιτική του γνώµη
είτε µε την τεχνική του γνώση να αγνοήσει τους ανθρώπους».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ευστράτιος Σιµόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί Υπουργοί, η συνταγή είναι
γνωστή και επιτυχηµένη, όπως απέδειξε η Κυβέρνηση µε τα
τριάντα δύο νοµοσχέδια που έχει φέρει έως σήµερα. Μείωση
φόρων, αύξηση επενδύσεων, ορθολογικοποίηση των δαπανών
του δηµοσίου και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ο προϋπολογισµός τον οποίο καλούµαστε να ψηφίσουµε κινείται µέσα σε αυτά τα όρια και σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης θα υλοποιηθεί µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Γι’ αυτό εκ προοιµίου λέω ότι τον ψηφίζω και
καλώ όλους εσάς να πράξετε το ίδιο.
Παρ’ όλα αυτά, επειδή θεωρώ ότι ο ρόλος του Βουλευτή είναι
και «ιµάντας» µεταφοράς θεσµικών αιτηµάτων της κοινωνίας,
αλλά και µεταφοράς στην κοινωνία των απόψεων της Κυβέρνησης, θα θέσω κάποια θέµατα σε δύο τοµείς. Ο ένας τοµέας είναι
αυτός των υποδοµών και ο δεύτερος είναι της αξιοποίησης της
ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου.
Στις υποδοµές ξεκινάω από µια βασική διαπίστωση, δηλαδή
ότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, ξεκινώντας λίγο πριν το 2004
και µετά, συµφωνούν ότι η χώρα µας πρέπει και µπορεί να γίνει
κέντρο συνδυασµένων µεταφορών. Για να γίνει αυτό, όµως, πρέπει να προχωρήσουµε µε ένταση και συνέπεια σε όλα τα αναγκαία οδικά, σιδηροδροµικά και λιµενικά έργα, αλλά και έργα στα
αεροδρόµια.
Διάβασα πρόσφατα -πληροφορήθηκα µάλλον- ότι µια δέσµευση της Κυβέρνησης που υλοποιείται είναι η δηµιουργία µιας
δοµής παρά τω Πρωθυπουργώ µε επικεφαλής τον Υπουργό Επικρατείας, η οποία θα παρακολουθεί την υλοποίηση των κεντρικών υποδοµών. Αναφέρονται µέσα σε αυτή οι κεντρικοί άξονες.
Φαντάζοµαι ότι εννοούν και όλους τους οδικούς άξονες που συνδέουν τις πρωτεύουσες νοµών ή πρέπει να συνδέουν τις πρωτεύουσες νοµών µε το κεντρικό δίκτυο. Δεν µπορεί στη δοµή
αυτή να µην περιλαµβάνεται, παραδείγµατος χάριν, η απαραίτητη σύνδεση του Καρπενησίου, της Φλώρινας ή της Δράµας και
βέβαια έργα τα οποία είναι ώριµα, όπως ο δρόµος Δράµα-Καβάλα, να µην υλοποιηθούν άµεσα και να δώσουµε προτεραιότητα
σε έναν δρόµο, παραδείγµατος χάριν, λιγότερο ώριµο, όπως
είναι ο δρόµος Δράµα-Αµφίπολη.
Παράλληλα, πρέπει µε ένταση να προχωρήσουµε τις σιδηροδροµικές συνδέσεις των λιµανιών µας. Ένα τέτοιο έργο είναι
απολύτως ώριµο και είναι η σύνδεση του εµπορικού λιµανιού της
Καβάλας µε τους Τοξότες. Τα σιδηροδροµικά έργα πρέπει να
είναι προτεραιότητά µας, αλλά η προτεραιοποίηση αυτή -αναφέροµαι στο Υπουργείο Υποδοµών- πρέπει να ξεκινήσει από την
ολοκλήρωση της σηµατοδότησης και της τηλεδιοίκησης του
άξονα Θεσσαλονίκη-Αθήνα και επίσης της ανακαίνισης της γραµµής Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη-Ορµένιο, µια γραµµή εξαι-
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ρετικά σηµαντική, ένα έργο που πρέπει να είναι στην κορωνίδα
της κυβερνητικής προσπάθειας.
Θα ήθελα επίσης να πληροφορηθώ αν υπάρχει καινούργια
γενιά υπό παραχώρηση αεροδροµίων. Η πρώτη πέτυχε πλήρως.
Θα υπάρξει και δεύτερη;
Έχουµε επίσης υποδοµές οι οποίες είναι έτοιµες -και δεν το
γνωρίζουν πολλοί- που δεν λειτουργούν. Εδώ και δέκα χρόνια
έχουµε έτοιµο Κέντρο Πλάσµατος, το οποίο είναι στην ευθύνη
του Υπουργείου Υποδοµών και βέβαια της εταιρείας Κτηριακών
Υποδοµών και εισάγουµε πλάσµα. Εκατοµµύρια ευρώ από το
εξωτερικό. Τι θα κάνει η Κυβέρνηση ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του Κέντρου Πλάσµατος ή τα Κέντρα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Υποστήριξης; Αυτά υπολειτουργούν, κυρίες και κύριοι,
και πρέπει να λειτουργήσουν και παράλληλα µε το Υπουργείο
Πολιτισµού αυτά τα κέντρα µπορεί να είναι πόλοι προσέλκυσης
τουριστών. Έχω πολλά τέτοια παραδείγµατα, όπως είναι η Χαλκιδική.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας. Εκεί οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ µάς κληροδότησαν την περίφηµη Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας. Μέσα στον
προϋπολογισµό, κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι περιγράφετε µε σαφήνεια και σε πολλές σελίδες το τι πρέπει να κάνει αυτή η εταιρεία. Το κάνει; Είµαστε ευχαριστηµένοι; Προχωρά σύµφωνα µε
τον τρόπο αυτόν ή όχι; Απ’ ότι γνωρίζω, ας πούµε, η ΕΤΑΔ, στην
οποία ανήκει η συγκεκριµένη εταιρεία και η οποία βέβαια έχει µια
διοίκηση που προέρχεται από το παρελθόν, όπως και η προηγούµενη της Εταιρείας Συµµετοχών, έχει χιλιάδες ακίνητα τα οποία
περιµένουν στην ουρά για να αξιοποιηθούν. Τι θα κάνει η Κυβέρνηση στην κατεύθυνση αυτή;
Έρχοµαι τώρα σε ένα σηµαντικό θέµα που αφορά τις Ένοπλες
Δυνάµεις µας. Εκεί έχουµε µια τεράστια περιουσία. Έχει περάσει, όµως, στις τοπικές κοινωνίες η άποψη «δώστε τα στρατόπεδα στον λαό». Συµπληρώνω: για να κάνουν περίπατο τα άνεργα παιδιά µας. Εκεί, λοιπόν, πρέπει να ξεπεράσουµε τις διακοµµατικές αντιρρήσεις των τοπικών κοινωνιών και να προχωρήσουµε στην αξιοποίησή τους. Με ιδιώτες; Ναι, µε ιδιώτες. Τα
χρήµατα, µάλιστα, να πάνε σε ένα ταµείο το οποίο θα είναι για
την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεων, για την ενίσχυση των εξοπλιστικών µας προγραµµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Έρχοµαι τώρα και σε ένα θέµα το οποίο είναι παρεµφερές µε
το προηγούµενο. Ναι, είναι η ώρα τα υπό κατάληψη κτήρια να
εκκενωθούν και να πάνε στο συγκεκριµένο ταµείο, όχι όπως είπε
κάποια συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ισχυρίστηκε ότι είναι
κέντρα πολιτιστικής δηµιουργίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα Κυβέρνηση ακούει.
Συνεργάστηκε µε τους Βουλευτές στο θέµα του ΦΠΑ στην οικοδοµή, στις άδειες στη λαχαναγορά, στα επιχειρηµατικά κέντρα,
στο επίδοµα για τις οικογένειες που έχουν παιδί ΑΜΕΑ εξαρτώµενο πάνω από εικοσιτεσσάρων χρονών.
Ελπίζω να κάνει το ίδιο και στο µέλλον µε τα τέλη κυκλοφορίας
των οικογενειών που έχουν εξαρτόµενα τέκνα ΑΜΕΑ πάνω δεκαοκτώ χρονών, από το «haircut» σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις
οι οποίες λειτουργούν, από την προκαταβολή την οποία µας κληροδότησαν επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το θέµα ουσιαστικά
της ένταξης των παλαιών µετόχων του ΟΑΣΘ ως έναν τρόπο
αποζηµίωσης.
Κρίκοι της αλυσίδας είµαστε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Αυτόν τον ρόλο πρέπει να επιτελούµε. Έχουµε µια Κυβέρνηση η
οποία ακούει πραγµατικά, βαδίζει στον σωστό δρόµο και την
οποία στηρίζω ανεπιφύλακτα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020 είναι ο δεύτερος µετά
την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018,
µετά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή µεταµνηµονιακών πολιτι-
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κών από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα µικρό χρονικό διάστηµα ολίγων µηνών και µετά τις βουλευτικές εκλογές για την
εκλογή νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας, διαφορετικής από την
προηγούµενη.
Ας µη λησµονείται ότι η Νέα Δηµοκρατία, σε αντίθεση µε ό,τι
συνέβη µε τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, όχι µόνο δεν παρέλαβε καµένη
γη, αλλά µια χώρα χωρίς µνηµόνια, ρυθµισµένο το χρέος της, µε
ελεύθερο διάδροµο δεκαπενταετίας, απόθεµα 37 δισεκατοµµυρίων ευρώ, συνεχόµενη επί εννέα τρίµηνα ανάπτυξη, ανεργία η
οποία είχε µειωθεί στο 17% από το 26% που είχε παραληφθεί το
2015.
Σε αυτό το πλαίσιο ο προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει σηµαντικές φοροελαφρύνσεις για τους οικονοµικά εύρωστους. Από
τους είκοσι εννέα «άδικους» φόρος του ΣΥΡΙΖΑ -έτσι διακήρυσσε
ψευδώς η Νέα Δηµοκρατία- µειώνονται µόνον ο φόρος επί των
κερδών των επιχειρήσεων από το 28% στο 24%, την οποία µείωση θα καρπωθούν εν τέλει περίπου έξι χιλιάδες επιχειρήσεις ή
το 2,5% του συνόλου των επιχειρήσεων και το σχεδόν 40% από
το όφελος θα το καρπωθούν περίπου διακόσιες επιχειρήσεις µε
ετήσια κέρδη άνω των 7,5 εκατοµµυρίων ευρώ και προβλέπονται
φοροελαφρύνσεις ως προς τον φόρο επί των διανεµόµενων µερισµάτων από το 10% στο 5%.
Ο προϋπολογισµός επιβαρύνει τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, τα φυσικά πρόσωπα, προκειµένου να ελαφρύνει τα νοµικά,
ενώ προβλέπει αύξηση από τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε αγαθά και υπηρεσίες, δηλαδή αύξηση έµµεσων
φόρων.
Ο προϋπολογισµός, όχι µόνο δεν ανακουφίζει τα µεσαία στρώµατα, αλλά αντίθετα διαψεύδει τις ελπίδες για βελτίωση της οικονοµικής κατάστασής τους που προεκλογικά είχε εξαγγείλει και
καλλιεργήσει η Νέα Δηµοκρατία, όπως για παράδειγµα µεγάλες
αυξήσεις στα τιµολόγια της ΔΕΗ, που όχι µόνον ακυρώνουν τη
µείωση του ΦΠΑ στο ρεύµα στο 13% που είχε ψηφιστεί επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτές θα αυξηθούν στο άµεσο µέλλον
εξαιτίας της ρήτρας διοξειδίου του άνθρακα που µετακυλίονται
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Προβλέπονται επιβαρύνσεις 22% βάσει του πρόσφατου φορολογικού νόµου σε όσους δεν δαπανήσουν το 30% του εισοδήµατός τους µε ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οι δε επικείµενες αυξήσεις
επιβαρύνσεων ασφαλιστικών εισφορών µέσω της σχεδιαζόµενης
επαναφοράς των ασφαλιστικών κλάσεων θα επιβαρύνουν ακόµη
περισσότερο τα µεσαία και χαµηλά στρώµατα.
Μέσω του προϋπολογισµού του 2020 οι εισοδηµατικές ανισότητες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενισχύονται. Ανατρέπεται,
δηλαδή, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε αρχίσει να αµβλύνει
τις ανισότητες αυτές µετά τη λαίλαπα των µνηµονίων, η οποία
είχε οδηγήσει σε φτωχοποίηση τα µεσαία στρώµατα και σε περιθωριοποίηση τα λαϊκά στρώµατα.
Έτσι, η Κυβέρνηση ακυρώνει, καταργεί µέτρα της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ που είχαν σχεδιαστεί, εξαγγελθεί και επρόκειτο να εφαρµοστούν εντός του 2020. Ακυρώνει τη µείωση της προκαταβολής
φόρου κατά 50% για ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα
µέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ και τη δραστική µείωσή της
για µεγαλύτερα εισοδήµατα, τη µείωση του ΦΠΑ από το 13% στο
11%, την αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων στο 150%, την
ελάφρυνση στη φορολογία των συνεταιρισµένων αγροτών, την
έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο, τη µείωση του κόστους του
πετρελαίου θέρµανσης σε ορεινές περιοχές και άλλα µέτρα.
Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν ο προϋπολογισµός µέσω των
φοροελαφρύνσεων για τις µεγάλες επιχειρήσεις έχει αναπτυξιακή επενδυτική διάσταση. Η απάντηση είναι αρνητική, διότι παραγνωρίζεται η δοµή της ελληνικής οικονοµίας που στηρίζεται
στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα και ενισχύονται µόνο µεγάλες επιχειρήσεις και µεγάλοι ξένοι «επενδυτές». Μάλιστα, οι
«επενδύσεις» κατευθύνονται σε µη παραγωγικούς τοµείς και όχι
τοµείς που ενσωµατώνουν νέες τεχνολογίες και παράγουν υπεραξία. Ο νέος αναπτυξιακός νόµος το αποδεικνύει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την επίτευξη ανάπτυξης η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει τον δηµοσιονοµικό χώρο που αντιστοιχεί στις µειώσεις του
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φόρου των επιχειρηµατικών κερδών και των µερισµάτων µε
άλλον τρόπο, δηλαδή να λάβει στοχευµένα µέτρα που να ενισχύουν τις επενδύσεις σε παραγωγικούς τοµείς µε την αύξηση
του συντελεστή αποσβέσεων στο 150%, να λάβει µέτρα όπως η
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα µέχρι
20.000 ευρώ τα οποία ενισχύουν τη ζήτηση και οδηγούν σε περαιτέρω µείωση την ανεργία και βέβαια να µην ασκεί την ακραία
αντεργατική πολιτική µε την υπονόµευση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, την κατάργηση του δικαιώµατος προσφυγής
στη διαιτησία, την κατάργηση της αιτιολόγησης των απολύσεων,
η οποία οδηγεί σε µειώσεις µισθών, άρα και σε µείωση της αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών, κάτι που υπονοµεύει τη ζήτηση και ως εκ τούτου τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονοµίας.
Μέσω του προϋπολογισµού το κοινωνικό κράτος, που µέχρι το
2014 είχε ακυρωθεί µε τις πολιτικές των κυβερνήσεων της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και που επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
είχε σταθεί πάλι στα πόδια του, δέχεται ένα ισχυρό πλήγµα που
οδηγεί σε οπισθοδρόµηση. Αυτό αποτυπώνεται στον υπό ψήφιση
προϋπολογισµό.
Οι δύο βασικοί πυλώνες του, η εκπαίδευση και η υγεία, τα µεγαλύτερα θύµατα των µνηµονιακών πολιτικών, βρίσκονται στο
στόχαστρο της πολιτικής της Κυβέρνησης, η οποία κατευθύνει
τόσο την εκπαίδευση όσο και την υγεία σε παράδοση σε ιδιωτικά
συµφέροντα και συνακόλουθα στην εµπορευµατοποίηση των αντίστοιχων κοινωνικών αγαθών.
Για πρώτη φορά µειώνεται ο προϋπολογισµός που αφορά την
πρόνοια. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος, θα αναφερθώ µόνο στη
µείωση της κρατικής επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ. Όσον
αφορά την ανεργία, εκτός από την αρνητική εξέλιξη των τελευταίων µηνών, µε τον προϋπολογισµό περιορίζονται οι δράσεις
του ΟΑΕΔ µειούµενης της χρηµατοδότησής του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αναπτυξιακός και ο φορολογικός νόµος που ψηφίστηκαν πρόσφατα, αλλά και όλες οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
αποτελούν αιχµές που αντανακλούν τη νεοφιλελεύθερη αντίληψή της.
Λέγεται ότι η αρχή είναι το ήµισυ του παντός. Οι µέχρι τώρα
ασκούµενες πολιτικές, όσες έχουν εξαγγελθεί µετά τις εκλογές
και ο προϋπολογισµός του 2020, αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας ολοκληρώνει τάχιστα το παν από την
αρχή της θητείας της, για να εκµεταλλευτεί τον χρόνο ανοχής
που πάντα δίδεται στις νέες κυβερνήσεις, να δηµιουργήσει τετελεσµένα και να προλάβει γενικευµένες αντιδράσεις των µεσαίων
και λαϊκών στρωµάτων.
Φαίνεται, όµως, ότι δεν θα προλάβει. Ο κόσµος έχει αρχίσει να
καταλαβαίνει, εισπράττοντας την προεκλογική εξαπάτηση και τη
µετεκλογική στόχευση και εντός ολίγου βιώνοντας και την πρακτική εφαρµογή των συγκεκριµένων νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ιωάννης Μελάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από την έναρξη
της συζήτησης του προϋπολογισµού όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι
από τον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας για τον προϋπολογισµό που φέρνουµε προς ψήφιση στην
Εθνική Αντιπροσωπεία.
Μας κατηγορείτε ότι ο προϋπολογισµός αυτός δεν είναι ούτε
κοινωνικός ούτε αναπτυξιακός. Μάλιστα, όταν κατατέθηκε ο προϋπολογισµός, ο κ. Τσακαλώτος είχε δηλώσει ότι δεν θα συγκλονίσει τη µεσαία τάξη. Οµολογουµένως ο κ. Τσακαλώτος τότε είχε
δίκιο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που συγκλόνισε τη µεσαία τάξη
µε τους φόρους που έφερε και τις εισφορές.
Εξοντώσατε τη µεσαία τάξη και επιβαρύνατε την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία µε 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, φέρνοντας νέους και αυξάνοντας παλιούς φόρους. Για να γίνει
αντιληπτή η διαφορά µεταξύ µας, εσείς φέρατε 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ φόρους το διάστηµα 2015-2019 και εµείς, τους πρώτους πέντε µήνες της διακυβέρνησής µας, φέρνουµε µειώσεις
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φόρων πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Και επειδή µας κατηγορείτε ότι ο προϋπολογισµός του 2020
δεν είναι κοινωνικός, πάµε να δούµε λίγο τι έχουµε κάνει. Η µείωση του εισαγωγικού συντελεστή για τα εισοδήµατα µέχρι
10.000 ευρώ από το 22% στο 9% δεν αφορά τα χαµηλά εισοδήµατα; Διαφωνείτε; Η πρόβλεψη για αύξηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, που αφορά
οκτακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας, δεν αφορά τα ελάχιστα εισοδήµατα και τις κοινωνικά ευάλωτες οµάδες; Διαφωνείτε; Να
σας θυµίσω πως πριν από λίγες µέρες ολοκληρώθηκε η συνταγµατική Αναθεώρηση και µάλιστα για πρώτη φορά κατοχυρώθηκε
και συνταγµατικά το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Η µείωση του ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά κατά 22%, που ήδη υλοποιήθηκε, δεν αφορούσε και τη µεσαία τάξη και τα χαµηλά εισοδήµατα; Και έρχεται και νέα µείωση του ΕΝΦΙΑ. Η βελτίωση της
ρύθµισης των εκατόν είκοσι δόσεων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία και την εφορία δεν αφορούσε τη µεσαία τάξη και
τα χαµηλά εισοδήµατα;
Η παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας µέχρι τον
Απρίλιο του 2020, που ψηφίστηκε πριν από λίγες µέρες, δεν
αφορά τη µεσαία τάξη και τα χαµηλά εισοδήµατα; Το επίδοµα
των 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση από 1-1-2020 δεν είναι κοινωνικό µέτρο για την αντιµετώπιση του ζωτικής σηµασίας προβλήµατος του δηµογραφικού; Η υπαγωγή των βρεφικών ειδών στον
χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ δεν είναι και αυτό κοινωνικό µέτρο;
Για να είµαστε ξεκάθαροι, ιδεολογική και ταξική σας επιλογή
ήταν η υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης. Για εµάς, τη µεγάλη
φιλελεύθερη παράταξη του τόπου, µε βαθιά πατριωτική συνείδηση, στρατηγική µας επιλογή και στόχος είναι η µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης τόσο για τους πολίτες όσο και για τις
επιχειρήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον προϋπολογισµό του
2020.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020
είναι ο πρώτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος µας είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού κράτους στην
υπηρεσία του πολίτη.
Με τον συγκεκριµένο προϋπολογισµό προβλέπεται ανάπτυξη
2,8% για το 2020, ενώ το πρώτο εξάµηνο του 2019 η ανάπτυξη
διαµορφωνόταν µόλις στο 1,5%. Μας κατηγορείτε ότι εµείς
υπερβάλουµε και δεν θα πιάσουµε τους στόχους. Να υπενθυµίσουµε όµως -γιατί µάλλον το έχετε ξεχάσει- ότι στον προϋπολογισµό του 2017 προβλέπατε ανάπτυξη 2,7% και πετύχατε 1,5%,
στον προϋπολογισµό του 2018 προβλέπατε ανάπτυξη 2,5% και
πετύχατε ανάπτυξη 1,9% και στον προϋπολογισµό του 2019 προβλέπατε ανάπτυξη 2,5% και η ανάπτυξη θα διαµορφωθεί κοντά
στο 2%.
Αυτή η σηµαντική αύξηση στην προοπτική της ανάπτυξης για
το 2020 δεν γίνεται µε θαύµατα αλλά µε το συγκεκριµένο σχέδιο
της Κυβέρνησής µας, το οποίο υλοποιείται µε γρήγορους ρυθµούς από την πρώτη µέρα κιόλας που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας.
Παραλάβαµε δηµοσιονοµικό κενό της τάξης των 400 εκατοµµυρίων ευρώ και το διαµορφώσαµε σε πλεόνασµα 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Πετύχαµε τη συνολική αναβάθµιση της ελληνικής
οικονοµίας, µε την πλήρη άρση των capital controls, τα οποία
εσείς φέρατε, µε την πρόωρη αποπληρωµή του δανείου στο
ΔΝΤ, µε το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» για τη στήριξη και µείωση των
κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Με τον προϋπολογισµό, λοιπόν, του 2020 διασφαλίζουµε την
κοινωνική συνοχή και την κοινωνική αλληλεγγύη. Στοχεύουµε
στην αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, αυξάνοντας διαθέσιµο εισόδηµα για τους πολίτες. Παράλληλα, ενισχύεται και το αίσθηµα ασφάλειας για τους πολίτες είτε
βρίσκονται στο σπίτι τους είτε στη δουλειά τους είτε στα πανεπιστήµια και γενικά στην καθηµερινότητά τους.
Είναι µία στρατηγική µας επιλογή, η οποία έχει αρχίσει να υλοποιείται και συνεχίζεται κάθε µέρα, µε την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του εγκλήµατος και της τροµοκρατίας, µε την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήµια, µε την αυστηροποίηση των
ποινών για αδικήµατα του Ποινικού Κώδικα, µε την ενίσχυση των
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Σωµάτων Ασφαλείας.
Όσον αφορά το δύσκολο πρόβληµα του µεταναστευτικού,
προβλέπεται η καλύτερη διαχείρισή του µε τη λειτουργία κλειστών κέντρων προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας, ενώ αυστηροποιείται και η αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης.
Παράλληλα, µε τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης
Χερσαίων και Θαλάσσιων Συνόρων και τη χρήση σύγχρονων τεχνικών µέσων θα έχουµε καλύτερο έλεγχο των θαλάσσιων και
χερσαίων συνόρων µας. Για εµάς υπάρχουν σύνορα και δεν τα
διαπραγµατευόµαστε. Πρέπει να φυλάσσονται και θα φυλάσσονται.
Όσον αφορά τις επενδύσεις, η Κυβέρνησή µας προχωρά µε
πράξεις στην ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων και ιδιωτικοποιήσεων, µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας προς όφελος των πολιτών και τη δηµιουργία πολλών
και καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας.
Ξεµπλοκάραµε άµεσα την εµβληµατική επένδυση στο Ελληνικό, η οποία κινδύνεψε να τιναχτεί στον αέρα. Προχωράµε και
µε την επένδυση της «COSCO» στον Πειραιά, την οποία αρχικά
κυνηγήσατε ως κυβέρνηση, αλλά µετά συµβιβαστήκατε. Το µοναδικό για το οποίο θα κυνηγήσουµε εµείς την «COSCO» είναι
να επενδύσει ακόµη περισσότερο στον Πειραιά και την ευρύτερη
περιοχή και να γίνει πεποίθηση ότι την πόλη που φιλοξενεί την
επένδυσή τους, θα πρέπει να τη στηρίξουν και σε άλλα επίπεδα,
να αναπτύξουν κοινωνική δράση στην πόλη και να αποκτήσουν
ουσιαστικές σχέσεις µε τους πολίτες και την τοπική κοινωνία.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η µείωση της φορολογίας των µερισµάτων από το 10% στο 5%, όπως και τα φορολογικά κίνητρα
που δίνουµε για την ενίσχυση και αναζωογόνηση της οικοδοµικής δραστηριότητας, η επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών για την έναρξη των επενδύσεων, η καταπολέµηση της
γραφειοκρατίας µε την ψηφιακή διασύνδεση του κράτους, η αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας, η αναµόρφωση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και η
µεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων.
Με λίγα λόγια και πολλά έργα η ελληνική οικονοµία και οι επιχειρήσεις, αλλά και οι πολίτες επιστρέφουν στην κανονικότητα
και την ισχυρή ανάπτυξη. Ο προϋπολογισµός του 2020 δεν
αφορά ούτε τους λίγους ούτε τους πολλούς. Αφορά όλους τους
Έλληνες, µακριά από ιδεοληψίες και µικροπολιτικά συµφέροντα.
Βάζουµε ένα τέλος στην υπερφορολόγηση των πολιτών και
των επιχειρήσεων, αλλά και στη µιζέρια της ελληνικής οικονοµίας. Δίνουµε λύσεις σε σηµαντικά προβλήµατα της καθηµερινότητας των πολιτών και δεν δηµιουργούµε νέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός βλέπει και
συγκρίνει την υπεύθυνη πολιτική µας µε την ανεύθυνη δηµαγωγία σας. Με την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη γυρνάµε οριστικά σελίδα στο παρελθόν και
σχεδιάζουµε το παρόν, διαµορφώνοντας ένα καλύτερο µέλλον
για τις επόµενες γενιές.
Με την τοποθέτηση αυτή, σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισµό του 2020 και να στηρίξετε το έργο της Κυβέρνησης
του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Λιάνα Κανέλλη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όποιος παρακολουθεί από το
πρωί τη συνεδρίαση νοµίζει ότι ζει σε άλλον πλανήτη. Ζούµε σε
άλλον πλανήτη. Είναι όλα τόσο ωραία, τόσο αναπτυγµένα, τόσο
ουσιαστικά, τόσο βαθιά τακτοποιηµένα, ώστε υπήρξε και συνοµιλητής που είπε εδώ «µπορούµε και βούτυρο και κανόνια». Αυτό
είναι το µέλλον µας: και βούτυρο και κανόνια! Τώρα το ότι τα κανόνια παράγουν το βούτυρο για τους ολίγους και µαζί µε το βούτυρο παράγουν και αναπήρους, παράγουν και πρόσφυγες, αυτό
δεν αφορά τους βουτυροφάγους!
Άκουσα και τον Υπουργό να λέει ότι διαστρεβλώνονται τα νούµερα. Εγώ σήµερα θα µιλήσω για την κοινωνική πρόνοια. Και τα
νούµερα µπορεί να ευηµερούν, µπορεί και να µην ευηµερούν,
δεν λένε όµως ποτέ ψέµατα και ειδικά η γλώσσα δεν λέει ψέµατα.
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Η λέξη «πρόνοια» στα ελληνικά σηµαίνει εκ των προτέρων να
προβλέπεις ανάγκες και κινδύνους. Αυτό σηµαίνει. Στο Βυζάντιο
τι σήµαινε πρόνοια; Άλλο πράγµα, να δώσουµε έδαφος σε στρατιωτικούς. Άλλο πράγµα στο Βυζάντιο η πρόνοια. Ο Ιπποκράτης
όταν µιλούσε για την υγεία, δεν µιλούσε για τη σωµατική και την
ψυχική µόνο, µιλούσε και για το περιβάλλον υγείας.
Αν πάω στο νούµερα, λοιπόν, έχω πίσω µου -τι έχω στην πρόνοια;- ένα µνηµόνιο τρίτο, το οποίο προέβλεψε πίσω από µία
πολύ ωραία λέξη, που λέγεται «λειτουργικότητα» 30% χαράτσι
σε όλη την πρόνοια, 30%.
Έρχεστε σήµερα εσείς ως Κυβέρνηση και υλοποιείτε αυτό.
Δεν µπορείτε να κάνετε αλλιώς εκ των πραγµάτων. Αλληλοδιαδέχεστε ο ένας τον άλλον σε ένα σύστηµα όπου η πρόνοια έχετε
ξεχάσει πώς προέκυψε. Μιλάτε για ευάλωτες οµάδες. Στις ευάλωτες οµάδες, ποιος επιτίθεται;
Η έννοια της πρόνοιας ως κρατική δοµή γεννιέται στο Λονδίνο
το 1834 ή το 1835 µε τον περίφηµο νόµο περί φτώχειας. Άρα
ποιοι είναι οι ευάλωτοι; Οι φτωχοί. Πώς παράγονται οι φτωχοί;
Από µόνοι τους; Γεννήθηκαν φτωχοί; Ελληνική ταινία, µελό, αισιοδοξία, θαυµάσια πράγµατα και κουβέντες εδώ µέσα. Δεν έχει
καµµία σχέση ο καπιταλισµός, δεν έχει καµµία σχέση ο ιµπεριαλισµός, δεν έχει καµµία σχέση το οικονοµικό σύστηµα που ζούµε,
δεν έχει καµµία σχέση η εφεύρεση της αστικής τάξης να φτιάχνει
κράτος πρόνοιας, διότι πρέπει να αντιµετωπίσει τον ταξικό
Καιάδα, στον οποίο πέφτει η πλειονότητα των εργαζοµένων.
Και έχουµε σήµερα την πρόνοια να είναι τα σφαγεία του ΚΕΠΑ,
να είναι το αντιδραστικότατο ΚΕΔΑ και να πάµε τώρα στην ουσία
των αριθµών. Τα οικογενειακά επιδόµατα µειώνονται κατά 30
εκατοµµύρια ευρώ. Το στεγαστικό επίδοµα κατά 51 εκατοµµύρια
ευρώ στον φετινό προϋπολογισµό. Το επίδοµα των ανασφάλιστων υπερηλίκων 4 εκατοµµύρια ευρώ, για υπερήλικες είναι, θα
πεθάνουν µία ώρα αρχύτερα! Μειώνονται τα αναπηρικά επιδόµατα κατά 173 εκατοµµύρια και από 913 εκατοµµύρια φτάνουµε
στα 740 εκατοµµύρια. Αυτά λένε οι αριθµοί.
Οι αριθµοί δεν λένε αλήθεια. Οι αριθµοί ακόµα και αν αυτά που
σας είπα αντί να τους βάλετε πρόσηµο µείον τους βάλετε πρόστιµο συν δεν έχουν καµµία σχέση µε την ουσιαστική πρόνοια.
Η ουσιαστική πρόνοια είναι υποδοµές πάνω από όλα, είναι εργαζόµενοι πάνω από όλα, είναι υλικά µέσα πάνω από όλα.
Ζούµε σε µία χώρα όπου, για παράδειγµα, κωφός από τα δεκαεννέα µέχρι τα εξήντα πέντε δεν παίρνει κανένα επίδοµα,
κωφός πάνω από 67%. Κανένα απολύτως! Το παίρνει µέχρι τα είκοσι τέσσερα αν είναι σπουδαστής, αλλιώς παύει να είναι κωφός!
Για να το πάρει το επίδοµα, αφού συµπληρώσει σαράντα πέντε
χαρτιά, πρέπει εκτός από κωφός -δεν του φτάνει η µοίρα του να
είναι κωφός, όχι- θα πρέπει να έχει και κάτι άλλο εξίσου βαρύ.
Κανένα επίδοµα, δεν είναι αναπηρία η κωφότης.
Θέλετε να µου πείτε τι; Ότι στο Ελληνικό και το καζίνο θα το
γεµίσετε µε κωφούς, γιατί θα βρίσκουν εργασία σε αυτού του είδους την ανάπτυξη στην οποία πάτε; Δεν θα το κάνετε.
Επίδοµα 300 ευρώ στα αυτιστικά, εκεί που έγιναν οι περιορισµοί. Δεν µου λέτε, τι θα καλύψει αυτό τις πισίνες; Ξέρετε πόσο
κάνει µια πισίνα; Μιλάτε για να αντιµετωπίσετε ως πρόνοια τους
ανάπηρους. Θα σας φέρω ένα παράδειγµα. Οι τυφλοί έχουν και
Οίκο Τυφλών, οι οποίοι είναι γεµάτοι δωρεές, αν ήταν µη κυβερνητική οργάνωση ή ιδιωτικής υπόθεσης πράγµα δεν θα πλήρωνε
ΕΝΦΙΑ. Το ΠΙΚΠΑ και ο Οίκος των Τυφλών για όλη την περιουσία
που έχει πληρώνει ΕΝΦΙΑ.
Να σας πω εγώ έναν τρόπο να τα παίρνετε και από τους ανάπηρους, γιατί έχετε κάνει και κόλπο χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις τον προϋπολογισµό. Τι έχετε κάνει; Από το δεύτερο
µνηµόνιο και µετά πήρατε την πρόνοια από την ουσία της εκεί
που πήγαινε µαζί µε την υγεία και την πήγατε στην εργασία και
έτσι τα κονδύλια δεν εµφανίζονται πραγµατικά µέσα στον προϋπολογισµό, είναι κρυµµένα. Είναι κρυµµένες και οι περικοπές,
είναι κρυµµένα όλα µέσα στους προϋπολογισµούς. Μούγκα στη
στρούγκα, δεν φαίνονται. Αν βάλετε τον κρατικό προϋπολογισµό
µαζί µε όλα τα υπόλοιπα µε αυτή τη µατσαραγκιά, δεν φαίνεται
τίποτα. Και φαίνεται ξαφνικά ότι κάνετε πολύ σπουδαία πράγµατα, γιατί είναι πολύ σπουδαίο πράγµα να δώσεις 2.000 για να
γεννηθεί ένα παιδί -και να σου βγει κωφό θέλω εγώ. Να σου βγει
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κωφό το παιδί -χτύπα ξύλο- και να µου πείτε πότε θα πάρει το
επίδοµα το παιδί.
Γιατί µιλάτε για έναν πληθυσµό όπου µε βάση τη λειτουργικότητα άνοιξαν τα συρταράκια του ΟΟΣΑ, το συνεχίζετε εσείς, από
τις διακόσιες δώδεκα χιλιάδες µόνον οι εκατόν πενήντα χιλιάδες
παίρνουν επίδοµα αναπήρων. Το ξέρατε; Ξέρετε πόσοι είναι
πραγµατικά οι ανάπηροι στην Ελλάδα; Είναι πεντακόσιες χιλιάδες και µιλάτε για αναπηρία όταν φτάσει πια στην εσχατιά του ο
άλλος όταν µιλάµε για πρόνοια.
Όταν µιλάτε για πρόνοια, λοιπόν, να σας πω εγώ ένα παράδειγµα που µου λέτε ότι θα δώσετε επιδόµατα. Τα παιδιά µε µερική όραση δεν είναι ανάπηρα και µπορεί να µη γίνουν για το
υπόλοιπο του βίου τους αν βάλουν ειδικά γυαλιά. Πόσο κάνουν
τα ειδικά γυαλιά ξέρετε; Κάνουν 3.500 χιλιάρικα. Ποιος τους τα
πληρώνει τα 3.500 χιλιάρικα; Ο άνεργος γονέας; Όχι, κανένας.
Θέλουν ειδική οθόνη. Όχι. Τυπώνετε βιβλία µε µεγαλύτερα γράµµατα; Όχι. Αλλά θα έχουµε διασύνδεση µε τους υπολογιστές,
γιατί θα γίνουµε ένα σύγχρονο κράτος. Από εκεί είναι τα λεφτά.
Κάποιος που έχει ένα παιδί µε περιορισµένη όραση θέλει 500
ευρώ τον µήνα για να αποκτά το υλικό για να µπορεί το παιδί να
βλέπει. Μην τολµήσετε να συγκριθείτε µε τις υποδοµές.
Υπάρχει στον κρατικό προϋπολογισµό των δηµοσίων επενδύσεων έστω και µία επένδυση που να αφορά σε υποδοµές στα εγκαταλειµµένα τεράστια κτήρια που υπάρχουν; Δεν µου λέτε, ό,τι
και επίδοµα να δώσετε όταν οι εργαζόµενοι σε οίκους όπου φιλοξενούν ανθρώπους που δεν µπορούν να ζήσουν, ποια πρόνοια
έχετε πάρει για την αναπηρία της εποχής που λέγεται Αλτσχάιµερ, κύριοι συνάδελφοι -και οι προηγούµενοι και οι επόµενοι;
Ποια πρόνοια έχετε πάρει για το Αλτσχάιµερ; Ποιος γονιός, ποιος
άνθρωπος, ποιο παιδί, ποιος ανιψιός, ποιος συγγενής είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο να είναι αντιµέτωπος µε γονιό µε
Αλτσχάιµερ; Σε ποια δοµή θα πάει αυτός που έχει Αλτσχάιµερ;
Η πρόνοια είναι η µελλοντική πρόβλεψη για τις µελλοντικές ανάγκες και τη λέτε όλοι σας αρρώστια του αιώνα. Ποιος θα µπορέσει
να σας πει πού θα τον βάλετε τον γονιό όταν είναι δύο άνεργοι ή
ένας άνεργος ή δύο στο δρόµο για ένα µεροκάµατο και ένα κοµµάτι ψωµί; Πού είναι οι υποδοµές από κάτω; Αυτές είναι πραγµατικές παροχές πρόνοιας.
Έχετε κανένα πρόγραµµα για να φτιάξετε πενήντα οίκους, που
να φιλοξενούν αυτούς τους ανθρώπους µε δοµές πραγµατικές,
µε εργαζόµενους που τους ξέρουν και τους παρακολουθούν;
Όχι, δεν το έχετε και δεν πρόκειται να το φτιάξετε ποτέ, γιατί δεν
φέρνει λεφτά πίσω. Καζίνο είναι, τι να φέρει; Μια ώρα αρχύτερα
να σηκωθεί και να φύγει από αυτή τη ριµάδα τη ζωή. Χωρίς να
σκεφτεί κανένας από εσάς ότι όλοι µας είµαστε εκτεθειµένοι σε
ένα πέσιµο που µας κάνει ανάπηρους, σε ένα χτύπηµα που µας
κάνει ανάπηρους, σε µια στροφή της υγείας που µας κάνει αλτσχάιµερικους ή γεµάτους άνοια, µε πρόωρο αλτσχάιµερ, µε
πρώιµη άνοια.
Στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Και ακούω συνάδελφο εδώ µέσα
ανερυθρίαστα να µιλάει για το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα και
την ασφάλιση και να λέει να την συνδέσετε µε το εισόδηµα. Τι
λες µωρέ, είναι η απάντηση. Και το µωρέ το λέω πολύ συνειδητά
ως µωρία, αρσενικό της µωρίας του επιθέτου της. Είναι δυνατόν
να το λέτε αυτό ότι θα το συνδέσετε µε το εισόδηµα;
Ένας που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας σήµερα περπατάει και πηγαίνει στη δουλειά, αύριο δεν περπατάει, δεν έχει
δουλειά. Θα του µπαινοβγάζετε το επίδοµα και θα του το κόβετε
ανάλογα µε τον τρόπο που θα του φέρετε ο εργοδότης σε σχέση
µε την ασθένειά του; Και το ίδιο πράγµα συµβαίνει και για µια
σειρά από ανθρώπους. Αλιά από αυτούς που δεν παίρνουν τίποτα, είναι µερικώς ανάπηροι και από την έλλειψη υποδοµών µε
επικουρικό προσωπικό ανά πέντε, έξι µήνες σε δοµές µε ανθρώπους, οι οποίοι θα µείνουν για πάντα κατάκοιτοι ενδεχοµένως και
δεν θα µπορούν να ενσωµατωθούν και δεν θα µπορούν να κινηθούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Κανέλλη, σας
παρακαλώ, να ολοκληρώσετε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ
πάρα πολύ για την κατανόηση, αλλά πολύ φοβάµαι ότι οι ειδικές
ανάγκες απαιτούν και ειδικούς χρονικούς, οικονοµικούς, πολιτι-
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κούς και ιδεολογικούς προσδιορισµούς.
Γιατί ξέρετε κάτι; Δεν είναι ζήτηµα να αντιµετωπίσει κάποιος
τις ευάλωτες οµάδες χωρίς να βουτήξει στο χέρι του στην αµαρτία της κυρίαρχης πολιτικής και του κυρίαρχου λόγου που δεν
αναγνωρίζει κανέναν. Άµα έχεις ζεις. Άµα δεν έχεις δεν ζεις.
Αυτό και µόνο αξίζει για να καταψηφίσει κάποιος τον προϋπολογισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κελέτσης Σταύρος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Θα ήθελα απλά να θυµίσω, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, στην προλαλήσασα, κυρία Κανέλλη, την
οποία άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή αναφερόµενη στην κοινωνική πολιτική και στο κοινωνικό κράτος και στις παρατηρήσεις
της, οι οποίες ορθές ήταν υπό την έννοια ότι, πράγµατι, υπάρχει
αυτό το έλλειµµα στην ελληνική πολιτεία, ότι για να κάνει κανείς
κοινωνική πολιτική θα πρέπει πρώτα από όλα να υπάρχουν χρήµατα και τα χρήµατα αυτά θα πρέπει να προέρχονται µέσα από
την ανάπτυξη της οικονοµίας.
Άρα θα πρέπει να έχεις µια ισχυρή οικονοµία για να διαθέτει
ένα µέρος από αυτό το κοµµάτι στην κοινωνική πολιτική.
Κατά τα λοιπά οι παρατηρήσεις σας, πράγµατι, ήταν σηµαντικές, σοβαρές και αληθινές. Πλην, όµως, χωρίς χρήµατα δεν µπορεί ένα κράτος να κάνει κοινωνική πολιτική.
Αυτός ο προϋπολογισµός είναι ο πρώτος προϋπολογισµός
µετά από την σηµαντική πολιτική αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε
τον Ιούλιο. Είναι ο τελευταίος προϋπολογισµός ο οποίος γίνεται
υπό τον στενό κορσέ που, όπως γνωρίζουµε, έβαλαν τα µνηµόνια
όλη αυτή την προηγούµενη σκληρή, πραγµατικά, περίοδο για την
ελληνική κοινωνία. Δεν ευθύνονται µόνον οι θεσµοί αλλά κι εµείς
πληρώνοντας µια πολιτική άµυαλη την οποίαν κάναµε όλα τα τελευταία χρόνια προ των µνηµονίων, ώστε να οδηγηθούµε σε
αυτά τα αδιέξοδα τα οποία οδηγηθήκαµε.
Είναι ένας προϋπολογισµός, επίσης, που θα µας βάλει σε µια
νέα εποχή κανονικότητας την οποία αναζητούµε. Συνειδητά δεν
αναφέροµαι σε επιστροφή στην κανονικότητα, διότι κατά την
άποψή µου, κανονικότητα στο σύγχρονο ελληνικό κράτος δεν
υπήρξε ποτέ. Γιατί αλίµονο εάν επιστρέψουµε στην κανονικότητα
προ του 2010 και του 2011 που µας οδήγησε στα αδιέξοδα και η
οποία θα µας ξαναοδηγήσει, αν πάµε σε αυτή, στον ίδιο φαύλο
κύκλο εφαρµόζοντας νέα µνηµόνια και νέες σκληρές πολιτικές.
Είναι ταυτόχρονα ο προϋπολογισµός του 2020, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας προϋπολογισµός υλοποίησης των προεκλογικών δεσµεύσεων της νέας Κυβέρνησης που προέκυψε από
τις εκλογές. Αποτελεί υλοποίηση της πολιτικής µας όπως εγκρίθηκε από τον ελληνικό λαό και υπό αυτή την έννοια είναι ένας
προϋπολογισµός αξιοπιστίας, διότι ίσως είµαστε η πρώτη Κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης που αυτά που είπαµε προεκλογικά,
αυτά ακριβώς και κάτι παραπάνω υλοποιούµε και µετεκλογικά.
Μείωση της φορολογίας. Το είπαµε, το ξεκινήσαµε, κάναµε την
αρχή και θα το ολοκληρώσουµε µέσα στην τετραετία. Μείωση
του ΕΝΦΙΑ, πάγωµα του ΦΠΑ στην οικοδοµή, όλα αυτά είναι
µέτρα τα οποία υποσχεθήκαµε και τα οποία υλοποιούµε.
Ταυτόχρονα, όµως, µε την πολιτική µας και µε τον προϋπολογισµό αυτόν ερχόµαστε να διαψεύσουµε όλη εκείνη την επιχειρηµατολογία που ακούσαµε προεκλογικά και την οποία σας
θυµίζω ότι έλεγε η σηµερινή Αντιπολίτευση: «Αν έρθει η Νέα Δηµοκρατία, αν έρθει ο Μητσοτάκης, θα κατεδαφιστεί το κοινωνικό
κράτος, θα καταργηθούν όλα τα επιδόµατα, θα καταργηθούν
όλα αυτά τα οποία παρείχε η προηγούµενη κυβέρνηση».
Σας θυµίζω ότι όλα αυτά µε τη δυνατότητα που µας έδωσε το
πλεόνασµα που υπάρχει από την υλοποίηση της πολιτικής µας,
γίνονται και σήµερα.
Στον τοµέα της φορολογίας δεν υπάρχει ούτε µια κοινωνική
οµάδα που να επωµίζεται επιπλέον βάρος µε το συγκεκριµένο
προϋπολογισµό. Αντιθέτως όλες, µα όλες οι κατηγορίες των Ελλήνων πολιτών είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται
για νοικοκυριά, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, βλέπουν να µειώνονται τα φορολογικά τους βάρη. Δέχονται µια καλύτερη πολιτική στο θέµα της φορολογίας.
Οι φορολογικές ελαφρύνσεις φτάνουν το ύψος του 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ και, πράγµατι, είναι κροκοδείλια τα δάκρυα
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τα οποία χύνει η σηµερινή Αντιπολίτευση για τη µεσαία τάξη, κάτι
που ακούµε συνεχώς από τους οµιλητές της Αντιπολίτευσης στη
συζήτηση που γίνεται αυτές τις µέρες, ότι δήθεν υποσχεθήκαµε
περισσότερα πράγµατα στη µεσαία τάξη και δεν τα υλοποιούµε.
Ποιος, όµως, είναι αυτός που απολαµβάνει αυτά τα µέτρα τα
οποία είπα προηγουµένως, της µείωσης της φορολογίας, των
συντελεστών, της µείωση του ΕΝΦΙΑ, της αναστολής του ΦΠΑ
στην οικοδοµή; Δεν αφορούν και αυτά τη µεσαία τάξη; Ασφαλώς,
αφορούν και αυτά στη µεσαία τάξη. Άλλωστε το ποια είναι η µεσαία τάξη, αυτό είναι ένας ορισµός τον οποίο δύσκολα κανείς
µπορεί ακριβώς να προσδιορίσει και τον προσδιορίζει και σε έναν
µεγάλο βαθµό υποκειµενικά.
Ταυτόχρονα, µαζί µε τη µείωση της φορολογίας δηµιουργούµε
ένα φιλικό πλαίσιο για τις επενδύσεις, για τις µεγάλες, αλλά και
τις µικρότερες επενδύσεις, όπως πρώτη και καλύτερη την εµβληµατική επένδυση του Ελληνικού. Προχωράµε τις αποκρατικοποιήσεις στη ΔΕΠΑ, στη ΔΕΗ, στο Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών, στα
περιφερειακά λιµάνια και προχωράµε στην αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Η µείωση της φορολογίας και οι αποκρατικοποιήσεις µαζί µε
τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστηµα,
αποτελούν βασικό παράγοντα για επενδύσεις και για µια σταθερή βιώσιµη ανάπτυξη.
Έρχοµαι τώρα ακριβώς στον τρίτο παράγοντα, τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστηµα. Ήδη µε πολύ
προσεγµένες αλλά σταθερές κινήσεις φτάσαµε να δηµιουργήσουµε και δηµιουργούµε ένα πλαίσιο πολύ πιο φιλικό και πολύ
πιο λειτουργικό σε ό,τι αφορά στη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων.
Σας θυµίζω ότι η χώρα για πρώτη φορά δανείζεται µε αρνητικό
επιτόκιο, πράγµα που έχει επιρροή και επίπτωση στα επιτόκια
δανεισµού των τραπεζών, στη χορήγηση των δανείων, τόσο στα
φυσικά πρόσωπα όσο και στα επιχειρηµατικά δάνεια, που, κυρίως, εδώ µας ενδιαφέρουν για το θέµα της ανάπτυξης.
Ακόµη η ρύθµιση του πλαισίου που κάναµε την προηγούµενη
εβδοµάδα µε το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» του πλαισίου ρύθµισης των
κόκκινων δανείων, εξασφαλίζει κι αυτό τη σταθερότητα στο τραπεζικό σύστηµα, έτσι ώστε αυτό µε τη σειρά του να µπορεί αξιόπιστα να τροφοδοτήσει την επιχειρηµατικότητα στην ελληνική
οικονοµία.
Βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε αντιµέτωποι και
µε προκλήσεις µέσα στο 2020. Πρώτα απ’ όλα είµαστε αντιµέτωποι µε τις προκλήσεις των µεταρρυθµίσεων στη λειτουργία του
κράτους, που το ίδιο το κράτος µε τον τρόπο που λειτουργεί σήµερα λειτουργεί ως αντικίνητρο στην οικονοµία, ως αντικίνητρο
στις επενδύσεις. Άρα έχουµε πολλή δουλειά να κάνουµε στην
εξυγίανση του δηµόσιου τοµέα σε πολλούς τοµείς, στην ψηφιοποίηση του κράτους, όσο κι αν αυτό το ειρωνεύτηκε η κ. Κανέλλη, αλλά είναι πολύ σηµαντικό για την ανάπτυξη.
Έχουµε, όµως, και την πρόκληση της νέας αγροτικής πολιτικής. Πρέπει σε αυτόν τον χρόνο να κάνουµε την προεργασία,
έτσι ώστε να έχουµε τις βάσεις, να βάλουµε το πλαίσιο για τη
διαπραγµάτευση για τη νέα ΚΑΠ και να προσαρµόσουµε του στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη νέα ΚΑΠ,
δηλαδή: προστασία του περιβάλλοντος, νέες τεχνολογίες στη
γεωργία µε τις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω. Δύο λέξεις αποτελούν
κλειδί για τη λειτουργία µιας Κυβέρνησης και την ανάπτυξη της
χώρας. Η µια είναι η λέξη αξιοπιστία, αξιοπιστία απέναντι στους
πολίτες, αξιοπιστία απέναντι στην επιχειρηµατικότητα, αξιοπιστία
στο εξωτερικό. Η δεύτερη λέξη είναι εµπιστοσύνη. Και η εµπιστοσύνη κερδίζεται µε την αξιοπιστία. Όσο πιο αξιόπιστη είναι η
Κυβέρνηση µεταξύ των λόγων και των έργων, των λόγων και των
πράξεων, των προεκλογικών υποσχέσεων και µετεκλογικών µέτρων πολιτικής, τόσο απολαµβάνει και µεγαλύτερης εµπιστοσύνης από τον λαό.
Εµείς, λοιπόν, η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, µαζί µε τον λαό και την κοινωνία, εµπιστευόµαστε αυτή την
Κυβέρνηση, της παρέχουµε ψήφο εµπιστοσύνης και ψηφίζουµε
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τον προϋπολογισµό του 2020.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
πενήντα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Ηγουµενίτσας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Χατζηγιαννάκη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέρα µε τη µέρα γίνεται ξεκάθαρο ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας όχι µόνο δεν διδάχτηκε τίποτα από τα σοβαρά λάθη και τις παθογένειες του
παρελθόντος, αλλά συνεχίζει σε όλες αυτές τις παθογένειες που
οδήγησαν σε µια πολυεπίπεδη κρίση και στη χρεοκοπία.
Το χειρότερο, µάλιστα, δεν είναι ότι δεν κάνατε ίχνος αυτοκριτικής αλλά ότι επιστρέψατε αποφασισµένοι να επαναλάβετε τις
ίδιες αντικοινωνικές και επικίνδυνες πολιτικές. Φυσικά µετά από
τόσα χρόνια λαίλαπας των µνηµονίων και της χρεοκοπίας της
χώρας, βρήκατε στρωµένα οικονοµικά, ένα δηµοσιονοµικό χώρο
και αποφασίσατε να τον αξιοποιήσετε µε τον τρόπο που όλα
αυτά τα χρόνια γνωρίζατε πάρα πολύ καλά.
Στον προϋπολογισµό του 2020 η Κυβέρνηση παραµένει σχεδόν εµµονικά αγκυλωµένη στα ίδια νεοφιλελεύθερα δόγµατα και
µοντέλα ανάπτυξης. Πρόκειται για τα ίδια µοντέλα ανάπτυξης
που πλέον σε όλο τον κόσµο έχει αποδειχθεί ότι δεν οδηγούν
πουθενά, παρά µόνον εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες, όπως
γίνεται µέχρι σήµερα, και κάνουν δυστυχώς τους πλούσιους
πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους.
Ακόµα και συστηµικοί οργανισµοί, όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσµια
Τράπεζα, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο επισηµαίνουν ότι τέτοιες πολιτικές συνιστούν τροχοπέδη για την οικονοµική ανάπτυξη.
Φαίνεται, όµως, ότι όλα αυτά αποτελούν ψιλά γράµµατα για
την Κυβέρνηση, η οποία µόλις µέσα σε πέντε µήνες έχει προλάβει όχι µόνο να διαψεύσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις για
καλύτερα αµειβόµενες δουλειές για όλους, αλλά να καταφέρει
και ένα ισχυρό χτύπηµα στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας,
φέρνοντας έτσι από την πίσω πόρτα µειώσεις µισθών. Φυσικά,
όµως, όχι για όλους. Τα «δικά µας» τα παιδιά και οι «δικοί µας»
µετακλητοί απολαµβάνουν σηµαντικές αυξήσεις από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Επίσης, σε αυτούς τους τέσσερις µήνες αποδιαρθρώσατε κρίσιµους ελεγκτικούς µηχανισµούς, καταργώντας ουσιαστικά και
το ΣΔΟΕ και το ΣΕΠΕ. Δεν προσφέρατε κανένα ουσιαστικό µέτρο
ελάφρυνσης στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα σφίξατε τη θηλιά µε το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ», που µόλις την προηγούµενη εβδοµάδα ψηφίστηκε, αν και το διαφηµίσατε ως σωτηρία
υποτίθεται του τραπεζικού συστήµατος και της οικονοµίας.
Αποκαλύψατε ότι το όραµα της Ελλάδας για την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση βασίζεται αποκλειστικά στην οικοδοµή και
στον τουρισµό. Τα ίδια, δηλαδή, που µας λέγατε προ κρίσης,
ακριβώς το ίδιο µοντέλο προσπαθείτε να επαναφέρετε και τώρα.
Δεν γινόµαστε, λοιπόν, σοφότεροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον προϋπολογισµό που καταθέσατε. Όπως το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο που ψηφίσατε, όπως το φορολογικό νοµοσχέδιο που ψηφίσατε, έτσι και ο προϋπολογισµός συνοψίζεται
στο δόγµα «Χωρίς κανέναν σχεδιασµό, δώσ’ τα όλα στο κεφάλαιο και κάνε τον σταυρό σου», σε πλήρη αντίθεση µε όσα προεκλογικά εξαγγείλατε για ελάφρυνση της µεσαίας τάξης, την
οποία εξαπατήσατε και η οποία στην πραγµατικότητα δεν επωφελείται καθόλου από τον συγκεκριµένο προϋπολογισµό.
Ακόµα και όποια θετικά µέτρα περιέχονται στον συγκεκριµένο
προϋπολογισµό, βασίζονται σε δύο µεταβλητές που όχι µόνον
είναι αβέβαιες, αλλά είναι έωλες. Η µία είναι η πρόβλεψη του
2,8% την οποία ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε ο ΣΕΒ αλλά
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και κανένας διεθνής οργανισµός δεν συµµερίζεται. Ακόµα όµως
και αν υποθέσουµε ότι µε κάποιον µαγικό τρόπο θα πιάσουµε
αυτόν τον ρυθµό, όλα τα θετικά µέτρα τα οποία ισχυρίζεστε ότι
λαµβάνετε υπέρ της µεσαίας τάξης στηρίζονται σε ένα δηµοσιονοµικό µαξιλάρι 560 εκατοµµυρίων, το οποίο ισχυρίζεστε ότι θα
το πιάσετε από τη φοροδιαφυγή. Ό,τι κενό έχετε βρει και θέλετε
να συµπληρώσετε, αποφασίσατε να το βάλετε µέσα, ότι δήθεν
θα καταπολεµήσετε τη φοροδιαφυγή. Τα ίδια λέγατε και την περίοδο 2012 – 2014, µε τη µόνη διαφορά ότι τώρα δεν λέτε καν
ότι θα ενισχύσετε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Ούτως ή
άλλως τους έχετε καταργήσει όλους. Το παρουσιάζετε ως αποτέλεσµα της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο 30%.
Αυτό όχι µόνο είναι αβέβαιο, αλλά στην πραγµατικότητα θα επιβαρύνει κατά πολύ, αν δεν πιαστεί ο αβέβαιος αυτός στόχος,
πάλι τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα.
Ενδεικτικά, την περσινή χρονιά η διαφορά που υπήρξε από το
10% που είχαµε εµείς στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ήταν 32
εκατοµµύρια -δηλαδή ο επιπλέον επιβαλλόµενος φόρος- και τα
28 εκατοµµύρια καλύφθηκαν από τα µικρά εισοδήµατα. Εσείς,
τα 560 εκατοµµύρια πώς θα τα πιάσετε και τελικά ποιους θα επιβαρύνουν; Πολύ φοβάµαι ότι, όταν δεν πιάσετε στο τέλος του
χρόνου αυτούς τους στόχους, θα επιβάλετε καινούργιους φόρους οι οποίοι µαντεύουµε πολύ καλά ποιους θα επιβαρύνουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω και µια αναφορά στις προβλέψεις του συγκεκριµένου προϋπολογισµού στον
τοµέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον οποίο έχω την τιµή
να προέρχοµαι. Την τετραετία 2010 – 2014 η τοπική αυτοδιοίκηση υπέστη µία συντριπτική µείωση των τακτικών της εσόδων
κατά 63%. Παρ’ όλα αυτά η τοπική αυτοδιοίκηση άντεξε, αν και
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων εκείνη την περίοδο, πραγµατικά, αφανίστηκε.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέλαβε -και ιδίως από το 2016
και µετά- αποφάσισε να φτιάξει ένα βιώσιµο και πλήρες µοντέλο
µόχλευσης των ανεκµετάλλευτων πόρων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, το γνωστό πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
Αυτό κάναµε στην ουσία. Πήραµε τα ανεκµετάλλευτα ποσά του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και µπορέσαµε και δώσαµε στους δήµους και στους δηµότες έργα πολύ σηµαντικά για τις τοπικές κοινωνίες, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, έργα αγροτικών οδοποιιών, παιδικές χαρές,
πάρα πολλά έργα, που τα είχαν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες οι
οποίες είχαν να δουν έργα πάνω από µία δεκαετία.
Δυστυχώς, ένα τόσο σηµαντικό πρόγραµµα όπως αυτό, σας
καθόταν πολύ βαρύ να φαίνεται ως επιτυχία της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ και έπρεπε να το σπιλώσετε και αυτό και να πείτε ότι δεν
έχει εξασφαλισµένα κονδύλια. Ήρθε φυσικά ο κ. Μουράτογλου,
ο γενικός γραµµατέας της ΚΕΔΕ και πολύ καλός γνώστης των
οικονοµικών των δήµων, και σας διέψευσε απόλυτα.
Δύο πράγµατα µπορεί να συµβαίνουν: Ή δεν έχετε καταλάβει
τον µηχανισµό του προγράµµατος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ή απλά θέλετε
να το σπιλώσετε, για να το εµφανίσετε ως ίδιο πρόγραµµα αλλά
µε άλλη ονοµασία και θέλετε να επιστρέψετε στο µοντέλο των
δηµάρχων – ζητιάνων, που πρέπει να περνάν από τα Υπουργεία,
από τον Υπουργό Εσωτερικών για ένα έργο για τον τόπο τους.
Ό,τι και να συµβαίνει, είναι τουλάχιστον επικίνδυνο και πρέπει,
τουλάχιστον, να διασφαλίσετε ότι αυτό το πρόγραµµα θα συνεχιστεί και θα δώσει την ανάσα που οι δήµοι και οι δηµότες είχαν
ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω µία πολύ µικρή αναφορά για τη
νησιωτικότητα και την πρόβλεψη του προϋπολογισµού σε σχέση
µε τη νησιωτική πολιτική, αν και τα είπε ο συνάδελφος ο Νεκτάριος Σαντορινιός νωρίτερα. Εµείς, τουλάχιστον, δεν µπορέσαµε
να καταλάβουµε το εξής: Οι διαγωνισµοί των άγονων γραµµών
τους οποίους πλέον µεταθέτετε από τις δαπάνες της κεντρικής
διοίκησης στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, είναι 140 εκατοµµύρια. Μέσα σε αυτά τα 140 εκατοµµύρια υποτίθεται ότι πρέπει να χωρέσει και το µεταφορικό ισοδύναµο, που ήταν ένα πάγιο
αίτηµα και των νησιωτικών επιµελητηρίων αλλά και όλων των νησιωτών και το οποίο θεσµοθέτησε η Κυβέρνησή µας, αλλά και τα
έργα που πρέπει να γίνουν στις λιµενικές υποδοµές και τις ακτο-
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πλοϊκές συνδέσεις στις άγονες γραµµές.
Μάλλον κάτι µας ξεφεύγει από την αριθµητική και δεν µπορούµε να εντοπίσουµε πώς όλα αυτά θα χωρέσουν στα 140 εκατοµµύρια, που στην ουσία καλύπτουν µόνο τους διαγωνισµούς
των άγονων γραµµών. Πρέπει να µας το εξηγήσετε στην πορεία
γιατί εµείς µάλλον δεν το καταλάβαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µπορεί να πιστεύει ότι η απόλυτη προστασία των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης θα µπορεί επ’ αόριστον να την έχει στο απυρόβλητο και µε άνεση να βαφτίζουν το ψάρι κρέας, παραµυθιάζοντας τον ελληνικό λαό και ιδίως τη µεσαία τάξη στην οποία
στηρίξατε το προεκλογικό σας αφήγηµα. Όπως είπα, όµως, και
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων πριν από λίγες ηµέρες
κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού τα παραµύθια έχουν και
δράκους και ο δράκος στον υπό ψήφιση προϋπολογισµό είναι η
εµµονή σας σε πολιτικές που κατέστρεψαν τη χώρα και εξευτέλισαν τον λαό µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Σταύρος Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020, ο οποίος καταρτίστηκε στο πλαίσιο επαναφοράς της εθνικής οικονοµίας σε κανονικούς ρυθµούς και επανάκτησης της αξιοπιστίας της χώρας.
Το εξωτερικό περιβάλλον της χώρας χαρακτηρίζεται σήµερα
από αυξηµένη αβεβαιότητα. Η Ανατολική Μεσόγειος διατρέχεται
από κινδύνους που οφείλονται στην προκλητική συµπεριφορά
της Τουρκίας. Στα Βαλκάνια παρουσιάζονται εστίες αστάθειας,
ενώ στην Ευρώπη δροµολογείται πλέον οριστικά το Brexit.
Η Ελλάδα, όµως, έχει σαφή πολιτική, όπως υπογράµµισε πριν
λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών: «Μπορούµε και µόνοι, αλλά δεν
θα είµαστε µόνοι µας». Η Ευρώπη έχει δεσµευτεί να προστατεύσει τα σύνορά της και θα το κάνει. Όποιοι δεν το καταλάβουν,
αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο προϋπολογισµός του 2020 υπηρετεί συγκεκριµένους οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδεολογικές αρχές της Νέας Δηµοκρατίας, τον
κοινωνικό φιλελευθερισµό, τις προγραµµατικές δεσµεύσεις της
Κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και τους περιορισµούς εντός
των οποίων λειτουργεί η χώρα.
Ο προϋπολογισµός του 2020 καταδεικνύει ότι η εθνική οικονοµία έχει αποκτήσει θετική δυναµική η οποία σταθεροποιείται
και βελτιώνεται. Μετά από µακροχρόνια περιπέτεια βγαίνει στο
«ξέφωτο» και έχει ήδη διαµορφωθεί θετικό κλίµα.
Αυτό αποδεικνύεται από τις επιτυχηµένες ως προς το επιτόκιο
και την ποιότητα εκδόσεις χρέους οµολόγων και εντόκων γραµµατίων, των οποίων τα επιτόκια είναι σήµερα αρνητικά.
Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο προϋπολογισµός έλαβε
τη σύµφωνη γνώµη των θεσµών και, µάλιστα, χωρίς καµµία παρατήρηση, πριν καν κατατεθεί το προσχέδιό του στη Βουλή.
Αποδεικνύεται, ακόµη, από τη σηµαντική βελτίωση του Δείκτη
Οικονοµικού Κλίµατος και Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης. Όπως,
άλλωστε, επισηµαίνει το Γραφείο Προϋπολογισµού του Κράτους
στη Βουλή, ο προϋπολογισµός επιτυγχάνει τον δηµοσιονοµικό
στόχο.
Βεβαίως, συνταγές για οριστικές λύσεις δεν υπάρχουν. Οι αβεβαιότητες εξακολουθούν να υφίστανται και πρέπει να ελέγχονται
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και του επόµενου. Ενδεικτικά αναφέρω τον έλεγχο αποτελεσµατικότητας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έτσι ώστε να αποδοθούν τα επιπλέον
προβλεπόµενα έσοδα.
Οι κίνδυνοι, λοιπόν, παραµονεύουν. Γι’ αυτό πρέπει να προχωρήσουµε χωρίς λαϊκισµούς, χωρίς αυταπάτες, χωρίς διαχωρισµούς των Ελλήνων.
Υπενθυµίζω ότι µετά τους καταστροφικούς πειραµατισµούς
του Ιουλίου 2015, όταν έκλειναν οι τράπεζες και άδειαζαν τα σούπερ µάρκετ, η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δέσµευσε τη χώρα
σε πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα: 3,5% του ΑΕΠ έως το
2022 και στη συνέχεια, 2% έως το 2060.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η στρατηγική που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης για τη διαχείριση των πολύ υψηλών πλεονασµάτων, θέτει
ως προϋπόθεση την επανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας, την
σταθερή πορεία προς τις µεταρρυθµίσεις και της απελευθέρωσης των παραγωγικών δυνάµεων στην ψηφιακή εποχή.
Η πολιτική που ασκείται από τον περασµένο Ιούλιο στοχεύει
στην προσέλκυση επενδύσεων, εφαρµόζοντας µία σειρά από
µέτρα που αφορούν: Μείωση της φορολογίας, άρση εµποδίων
στην επιχειρηµατικότητα, αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων για
βελτίωση έργων υποδοµής, απελευθέρωση των τραπεζών από
τα κόκκινα δάνεια, αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσµών.
Δεν παραβλέπει, όµως, και την ανάγκη να απλωθεί ένα «δίχτυ»
προστασίας για τους πιο αδύναµους, για τους έχοντες περισσότερη ανάγκη.
Σε αυτό το πλαίσιο, παρακαλώ τον αρµόδιο Υπουργό για την
έγκαιρη εξασφάλιση των φαρµάκων στους ευπαθείς συµπολίτες
µας.
Σε ειδικότερα θέµατα επί του προϋπολογισµού, επισηµαίνω
ότι:
Πρώτον, η Κυβέρνηση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της
για απόδοση των συντάξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Δεύτερον, όπως ειπώθηκε και στην αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής, πρέπει να γίνει καταγραφή των
δαπανών που αφορούν τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Η προηγούµενη κυβέρνηση δεν το έπραττε για τους δικούς
της λόγους.
Είναι ενδεικτικό ότι για τα µισά περίπου νοσοκοµεία της χώρας
οι σχετικές δαπάνες ήταν µηδενικές, µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε καν να διεκδικήσουµε αυτά τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τρίτον, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Υποδοµών προβλέπεται για το 2020 σε 1,46 δισεκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένο κατά 150 περίπου εκατοµµύρια σε σχέση µε το
2019.
Πρέπει για το Υπουργείο να αποτελέσουν προτεραιότητα τα
έργα που εγκατέλειψε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η ολοκλήρωση και επέκταση των αυτοκινητοδρόµων. Αναφέροµαι στον Ε65, βόρειο
τµήµα, στην Ιόνια οδό, τµήµα Ιωάννινα - Ελληνοαλβανικά σύνορα,
και στην Ολυµπία Οδό, στο τµήµα Πάτρα - Πύργος.
Επίσης, πρέπει το Υπουργείο να κινήσει αµέσως τη διαδικασία
εφαρµογής ηλεκτρονικού συστήµατος διοδίων που θα λειτουργεί υπέρ των χρηστών των αυτοκινητοδρόµων, ακριβώς όπως το
είχαµε προβλέψει το 2013, µετά την παταγώδη αποτυχία του
µοντέλου που προσπάθησε να επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο
υποτίθεται ότι θα ήταν λειτουργικό το 2018.
Τέταρτον, στο πλαίσιο της αειφορίας και καθώς όλοι συµφωνούµε ότι η κλιµατική αλλαγή συµβαίνει ήδη και µας επηρεάζει,
είναι σηµαντικό, κύριοι Υπουργοί, να παρουσιάζεται στον κρατικό
προϋπολογισµό µία ποιοτική εκτίµηση των επιπτώσεων των µέτρων του προϋπολογισµού στο κλίµα, όπως εφαρµόζεται πιλοτικά στη Γαλλία.
Κλείνω, λέγοντας ότι αυτός ο προϋπολογισµός είναι στην
ουσία διαφορετικός. Με αυτόν τον προϋπολογισµό επιβεβαιώνεται η ελπίδα των Ελλήνων, ανατέλλει µία νέα εποχή για τη χώρα.
Με σχέδιο και σκληρή δουλειά θα έρθουν τα καλύτερα.
Υπερψηφίζω τον προϋπολογισµό και σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλείται στο Βήµα
από το ΜέΡΑ25 η Βουλευτής κ. Μαρία Απατζίδη για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω για τον χώρο της
υγείας και τα δυσµενή αποτελέσµατα που θα έχει ο προϋπολογισµός σε αυτόν µε συνέπεια τη µεγαλύτερη ταχύτητα ιδιωτικοποίησής του
Η γενική παρατήρηση που µπορεί να κάνει κανείς, είναι ότι οι
δαπάνες που προορίζονται για τους κατ’ εξοχήν κοινωνικούς τοµείς της κρατικής χρηµατοδότησης, δηλαδή την υγεία, αλλά και
την παιδεία, τον πολιτισµό, τη στήριξη των ασθενέστερων, την
κοινωνική πρόνοια, είτε µένουν στάσιµες είτε έχουν περικοπεί αισθητά.
Συγκεκριµένα, για το Υπουργείο Υγείας τα ανώτατα όρια δα-
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πανών είναι 3,859 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή µειωµένα κατά 182
εκατοµµύρια ευρώ συγκριτικά µε το 2019.
Ας δούµε ορισµένα στοιχεία πιο αναλυτικά. Μειώνεται η χρηµατοδότηση των δηµοσίων νοσοκοµείων αλλά και της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Ακολουθείται σε αυτό η πεπατηµένη των
πολιτικών που επιλέχτηκαν σε όλα τα µνηµονιακά έτη.
Ο προϋπολογισµός του 2020 του Υπουργείου Οικονοµικών µειώνει επιπλέον κατά 37 εκατοµµύρια τη χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων σε σύγκριση µε το 2019, έτος κατά το οποίο η συγκεκριµένη χρηµατοδότηση είχε µειωθεί κατά 65 εκατοµµύρια
σε σύγκριση µε το 2018.
Για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας η µείωση είναι 4 έως
4,5 εκατοµµύρια, ενώ η χρηµατοδότηση προς τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ΕΟΠΥΥ, παραµένει σταθερή
σε σχέση µε το 2019.
Το υπερταµείο, ωστόσο, θα χρηµατοδοτηθεί µε επιπλέον 80 85 εκατοµµύρια ευρώ το 2020, ποσό που προκύπτει από τις αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές µε τις οποίες έχουν επιβαρυνθεί
οι πολίτες.
Ως προς τον τοµέα του φαρµάκου, για πρώτη φορά εδώ και
χρόνια, µετά από τις συνεχείς µειώσεις και το πάγωµα στα 1,945
δισεκατοµµύρια ευρώ, ο κρατικός προϋπολογισµός προβλέπει
περισσότερα χρήµατα για τη φαρµακευτική κάλυψη των πολιτών.
Ωστόσο, η αύξηση αυτή κρίνεται ανεπαρκής µε βάση την υπέρβαση που σηµειώνεται τα τελευταία χρόνια στη δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη και µεταφράζεται σε τεράστια ποσά επιστροφών
και εκπτώσεων, clawback και rebate, τα οποία για το 2019 θα αγγίξουν τα 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά για την εξωνοσοκοµειακή και νοσοκοµειακή αγορά.
Ειδικότερα, ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει
αναπροσαρµογή στα όρια της φαρµακευτικής δαπάνης του
ΕΟΠΥΥ, µε βάση την προβλεπόµενη µεταβολή του ΑΕΠ. Έτσι, η
φαρµακευτική δαπάνη διαµορφώνεται στα 2,058 δισεκατοµµύρια
ευρώ, αυξηµένη κατά 100 περίπου εκατοµµύρια.
Στο νοσοκοµειακό φάρµακο ο προϋπολογισµός παραµένει στα
559 εκατοµµύρια ευρώ, παρ’ όλο που το 2019 ο προϋπολογισµός
ξεπερνά τα 700 εκατοµµύρια ευρώ.
Η αύξηση των 100 εκατοµµυρίων ευρώ πρόκειται να κατανεµηθεί στα φάρµακα υψηλού κόστους και στα υπόλοιπα φάρµακα
της κοινότητας, µε την «πλάστιγγα» να γέρνει υπέρ των πρώτων.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, κοντά στα 57 εκατοµµύρια ευρώ
αναµένεται να απορροφηθούν από τα φάρµακα υψηλού κόστους
και γύρω στα 43 εκατοµµύρια ευρώ από τα υπόλοιπα φάρµακα.
Η διαφορά όµως αυτή στα ποσά εκλαµβάνεται ως εύνοια της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας στις πολυεθνικές φαρµακευτικές εταιρείες, παρ’ όλο που η εγχώρια παραγωγή είναι αυτή που
δηµιουργεί προστιθέµενη αξία στη χώρα.
Με την αύξηση στον κρατικό προϋπολογισµό να θεωρείται
οριακή, κρίσιµο ζήτηµα αποτελεί πλέον η εξεύρεση κονδυλίων
από το Υπουργείο Εργασίας για την κάλυψη των ανασφάλιστων
πολιτών, καθώς και ευρωπαϊκών κονδυλίων για το προσφυγικόµεταναστευτικό. Η ίδια η αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ δήλωσε ότι
γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση στην ηµερίδα για
το clawback και τη φαρµακευτική δαπάνη. Αυτό επιβεβαιώθηκε
και στην πρώτη σύσκεψη της οµάδας εργασίας για το clawback
των γιατρών και των διαγνωστικών κέντρων.
Το ίδιο αν όχι περισσότερο κρίσιµη για τον κλάδο των φαρµάκου είναι και η εξαίρεση των εµβολίων από τη φαρµακευτική δαπάνη. Ο κλάδος αναµένει την επίλυση του θέµατος στην
κατεύθυνση των ανασφάλιστων, δηλαδή µέσω της κοινωνικής
πρόνοιας ή των λογαριασµών πρόληψης και δηµόσιας υγείας. Κι
αυτό το ζήτηµα συζητήθηκε αναλυτικά, παρουσία µάλιστα του
Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, στην ηµερίδα για το clawback
και την φαρµακευτική δαπάνη την Πέµπτη 14-11-2019. Οι θεσµικοί εκπρόσωποι της φαρµακοβιοµηχανίας επέµειναν σε όλους
τους τόνους ότι έχει έρθει πλέον η ώρα για να ικανοποιηθεί το
πάγιο αίτηµα της εξαίρεσης των εµβολίων, όπως συµβαίνει άλλωστε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτά που εξέθεσα, βλέπουµε µια επιδείνωση και στα θέµατα της παροχής της υγείας, καθώς ακολουθούνται κι εδώ πολιτικές λιτότητας, στο πρότυπο των µνηµονια-
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κών πολιτικών που στερούν από τους συµπολίτες µας ένα θεµελιώδες και ανθρωπιστικό δικαίωµα, αυτό της πρόσβασης στην
υγεία. Αυτό που επιχειρεί η Κυβέρνηση µε τον υπό συζήτηση
προϋπολογισµό σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής,
όπως και σε αυτόν της υγείας, συνιστά έναν απόλυτο παραλογισµό, µία ακόµη διάσταση της ερηµοποίησης της χώρας, που ως
ΜέΡΑ25 δεν θα ανεχθούµε.
Το όραµα του ΜέΡΑ25 για την υγεία ταυτίζεται πλήρως µε
εκείνο της πλειοψηφίας των πολιτών: δηµόσια, καθολική, ανθρωποκεντρική και δωρεάν, µε ενίσχυση της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας. Όπως φαίνεται από τις προβλεπόµενες περικοπές δαπανών του προϋπολογισµού 2020 και
του Υπουργείου Υγείας, το όραµα αυτό καθίσταται από την Κυβέρνηση απατηλό και καθ’ όλα ουτοπικό. Το ΜέΡΑ25 δεν µπορεί
επ’ ουδενί να συναινέσει σε αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλείται στο Βήµα ο
κ. Ιωάννης Αµανατίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά τον κ. Αµανατίδη
θα µιλήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Βεσυρόπουλος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Προϋπολογισµός του 2020. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, νοµίζω ότι ο φετινός προϋπολογισµός αποτελεί
και το ρέκβιεµ των προεκλογικών υποσχέσεων που έδωσε η Νέα
Δηµοκρατία ώστε να πάρει τις εκλογές. Γιατί τον λέω «ρέκβιεµ»;
Η Νέα Δηµοκρατία υποσχέθηκε ανάπτυξη 4%, µείωση πρωτογενών πλεονασµάτων, καλές και νέες δουλειές, επούλωση πληγών
ειδικά της µεσαίας τάξης. Αντ’ αυτού, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό και τις εκτιµήσεις µας, οι εισοδηµατικές ανισότητες ενισχύονται, τα οφέλη της εξόδου από την κρίση δεν κατανέµονται
δίκαια. Η αναντιστοιχία λόγων και έργων είναι προφανής.
Παραπέµπω στην έκθεση και σε όσα έχει καταθέσει η Γενική
Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών Ελλάδος ακόµη και
για την φορολογική µεταρρύθµιση την οποία έχετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δώσω στην τοποθέτησή µου
δύο σηµεία. Για τα άλλα έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αρµοδιότεροι.
Το ένα είναι για την παιδεία ως εκπαιδευτικός και το δεύτερο για
το Υπουργείο Εξωτερικών στον τοµέα που µε αφορά.
Ως προς την παιδεία τα λόγια είναι καλά, το να λέµε ότι η παιδεία είναι µοχλός ανάπτυξης, όπου πρέπει να επενδύσουµε αν
θέλουµε να έχουµε µέλλον κ.λπ.. Στην παιδεία παρατηρείται
αναιµική αύξηση του 2,36%. Με δυσµενέστερες οικονοµικές συνθήκες είχαµε αυξήσεις από 4% έως 6,17% το 2019. Στον προϋπολογισµό του 2020 υπάρχει ασάφεια και δεν υπάρχει καµµία
πρόβλεψη σε σχέση µε προσλήψεις για θέσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, γύρω στις πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα τις
οποίες είχαµε σχεδιάσει. Και εδώ, βέβαια, θέλω να απευθυνθώ
και στην Υπουργό Παιδείας για την αδικία η οποία έγινε αναφορικά µε τους διορισµούς των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, σε
σχέση µε την µη ολοκλήρωση της διαδικασίας σε σχέση µε το
τρίευρω για να µπορέσουν να ενταχθούν στη διαδικασία των
προσλήψεων. Η εκπαίδευση από ό,τι φαίνεται εξακολουθεί να
παραµένει ο φτωχός συγγενής, παρ’ όλες τις διακηρύξεις.
Το δεύτερο σηµείο, το οποίο αφορά πάρα πολλές χιλιάδες
συνταξιούχων, είναι η δέκατη τρίτη σύνταξη. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η Κυβέρνηση. Άκουσα τις δηλώσεις του κ. Μηταράκη.
Γνωρίζετε όλοι, παρά τη ρητορική που ασκήσατε, ότι µε τον νόµο
ο οποίος πέρασε τον Απρίλιο, νοµοθετήσαµε δέκατη τρίτη σύνταξη ολόκληρη για όσους παίρνουν κύρια σύνταξη µέχρι 500
ευρώ και κλιµακωτά για µετά. Στον προϋπολογισµό δεν υπάρχει.
Να βγει η Κυβέρνηση και να πει: θα το καταργήσει; Γιατί δεν
υπάρχουν τα χρήµατα αυτά. Διαφορετικά, µε τη µέθοδο του να
τραβάς το ζήτηµα αυτό ώσπου να ‘ρθει µπροστά σου το πρόβληµα, είναι σαν να κοροϊδεύετε τους συνταξιούχους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε σχέση µε το Υπουργείο Εξωτερικών, θεωρώ ότι υπάρχει ένα χρηµατοδοτικό κενό σε σχέση
µε τη µείωση 20 εκατοµµυρίων περίπου που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα και µάλιστα σε µία περίοδο που υπάρχει η ένταξη και
η µεταφορά ειδικοτήτων από άλλα Υπουργεία. Γενικά ο προϋπολογισµός που υποβάλλετε δεν ανταποκρίνεται και δεν αντιµετωπίζει τις νέες πραγµατικότητες στο Υπουργείο Εξωτερικών και
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αποδυναµώνει την εύρυθµη λειτουργία και αποδοτικότητα των
υπηρεσιών τόσο της κεντρικής υπηρεσίας όσο και των διπλωµατικών µας εκπροσωπήσεων στο εξωτερικό. Και να φανταστείτε
ότι είµαστε σε µία περίοδο όπου το Υπουργείο Εξωτερικών καλείται να αναλάβει δράσεις και να κάνει µία ενεργητική πολιτική.
Στα θέµατα αυτά βλέπω δύο κινήσεις στις οποίες η Κυβέρνηση
έχει αργήσει. Δεν τις έχει δει, είναι αναποτελεσµατική και δεν
είναι καθόλου στο στόχαστρό της. Είναι η ανάπτυξη σε δύο τοµείς πολιτικών, για την πολιτιστική και θρησκευτική διπλωµατία.
Στην πολιτιστική διπλωµατία- πέρα από αυτό που είπε ο
Υπουργός, γιατί είδα ότι ανέφερε για µία διεθνή διάσκεψη της
UNESCO- της προστασίας των πολιτιστικών µνηµείων σε σχέση
µε την κλιµατική αλλαγή και την πολιτική κρίση, θα πρέπει επίσης
να δει τη συνεργασία των αρχαίων πολιτισµών, δύο διασκέψεις
οι οποίες έγιναν από µία οµάδα κρατών οι οποίες λειτούργησαν
έτσι ώστε να προβληθεί ο πολιτισµός και το πώς µπορεί να φέρει
τους λαούς κοντά.
Το δεύτερο είναι η Διεθνής Διάσκεψη των Αθηνών, που την είχαµε καθιερώσει εδώ. Έχουν γίνει δύο διασκέψεις για τον θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισµό και την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή, πολιτικές οι οποίες ήταν ήπιας µορφής διπλωµατική δράση, η οποία προάγει τη στενή και σταθερή
ανάπτυξη δεσµών ανάµεσα σε λαούς, ανεξάρτητα από το ποιες
είναι οι κυβερνήσεις.
Και τέλος, είναι και οι διασκέψεις µεταξύ κρατών και χωρών
της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπου αναδείξαµε µία θετική ατζέντα. Γιατί δεν φθάνει µόνο να αναδεικνύεις ή να παλεύεις τις διαφορές. Πολλές φορές η ανάπτυξη
θετικής ατζέντας σε πολιτικές και σε κράτη σε φέρνει κοντά και
µπορείς να κάνεις καλύτερα την πολιτική σου για την ανάδειξη
των δικών σου θέσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασε από την ελληνική Βουλή
ο νόµος για την ψήφο των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού.
Δεν πρέπει η Κυβέρνηση να επαναπαυθεί σε αυτό που αναγκαστικά -και το οµολόγησε η ίδια- έφερε σε συνεννόηση, γιατί πιστεύω ότι εάν ο νοµοθέτης δεν είχε τις διακόσιες ψήφους ως
προαπαιτούµενο, πολύ δύσκολα η Νέα Δηµοκρατία θα έψαχνε
να βρει οµοψυχία σε αυτό το θέµα. Άλλωστε και η τοποθέτηση
του Πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη, αλλά και των στελεχών ήταν
προς αυτή την κατεύθυνση, παρ’ όλη τη ρητορική ότι χρειάζεται
οµοψυχία σε αυτό το άρθρο. Ο νόµος ,λοιπόν, που έχει περάσει
για την ψήφο των αποδήµων προϋποθέτει και χρηµατοδότηση
καινούργια. Δεν µπορεί να µείνει µόνο σε αυτόν τον τοµέα η Κυβέρνηση. Επειδή ο προϋπολογισµός, όπως γνωρίζετε, είναι και
µία ψήφος εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, είναι µία επανάληψη
της ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση, θα πρέπει το
Υπουργείο Εξωτερικών να καθίσει µαζί µε το Υπουργείο Εσωτερικών και να δούµε ξανά τον νόµο για το Συµβούλιο του Απόδηµου Ελληνισµού. Έχουµε αφήσει σχέδια στην Κυβέρνηση.
Επίσης, το Μουσείο της Διασποράς. Και, βέβαια, πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τους νέους, που τόσο πολλά γράφτηκαν για τη
γενιά που έχει φύγει στο εξωτερικό. Και όλοι µας έχουµε παιδιά
που είναι στο εξωτερικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νέοι θέλουν την αξιοκρατία.
Η Κυβέρνηση αυτή τους πέντε µήνες που κυβερνά, έδειξε ότι κυριαρχείται από την αναξιοκρατία και έδωσε το σήµα ότι όποιος
έχει κολλητούς και γνωστούς µπορεί να πιάνει θέσεις από
Υπουργεία µέχρι την κατώτερη θέση ενός οργανισµού. Η καταστρατήγηση και η κατάλυση του Μητρώου Στελεχών- όπου µπορούσαν οι νέοι να κάνουν τις αιτήσεις τους, έτσι ώστε µετά να
διαχυθούν στις διάφορες επιτελικές –και µη- θέσεις του κρατικού
µηχανισµού- νοµίζω ότι έδωσε το τελειωτικό χτύπηµα. Αυτό που
ζητάνε οι νέοι µας δεν είναι τα λεφτά ούτε τα επικοινωνιακά σόου
των πεντακοσίων θέσεω, όταν διώχνεις κατά χιλιάδες στο εξωτερικό. Η αξιοκρατία και οι θεσµοί είναι αυτά που θα τους κάνουν
να έρθουν.
Τέλος, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Δένδια, νοµίζω ότι τα έλεγε για να τα ακούει ή ο ίδιος ή κάποια µερίδα του κόµµατός του, γιατί η στήριξη σε µία εθνική πατριωτική
στάση µε δηµιουργική κριτική από µας είναι δεδοµένη, καθώς
και ο Πρόεδρός µας είπε ότι εµείς δεν πρόκειται να γελοιοποι-
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ήσουµε την εξωτερική πολιτική. Σοβαρότητα, αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα νοµίζω ότι πρέπει να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά.
Ο προϋπολογισµός δεν είναι ούτε αναπτυξιακός ούτε κοινωνικός και γι’ αυτό θα τον καταψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020
είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που µετά από πολλά χρόνια σηµατοδοτεί µε τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο µία θεµελιώδη αλλαγή
πολιτικής, µία αλλαγή πολιτικής που συνιστά ταυτόχρονα και αλλαγή εποχής για την ίδια τη χώρα.
Η οικονοµική πολιτική που εφαρµόζεται από την 7η Ιουλίου
2019, επιβεβαιώνει ότι υπάρχει και άλλος δρόµος πέρα και εκτός
από την υπερφορολόγηση που διαλύει κάθε αναπτυξιακή προοπτική. Είναι ο δρόµος της µείωσης των φόρων και των µεγάλων
µεταρρυθµίσεων, που οδηγούν στην προσέλκυση επενδύσεων
και ξένων κεφαλαίων καθώς και στην ενίσχυση της οικονοµικής
δραστηριότητας. Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι ότι µ’ αυτή την
αλλαγή της πολιτικής επιτυγχάνεται ταυτόχρονα όχι µόνο η πολυπόθητη ανάταση της εθνικής οικονοµίας αλλά και οι δηµοσιονοµικοί στόχοι. Καταρρίπτεται έτσι ένας από τους µύθους που
καλλιεργήθηκε το προηγούµενο διάστηµα. Η πολιτική της υπερφορολόγησης που είχε υιοθετήσει η προηγούµενη κυβέρνηση
δεν επιβάρυνε µόνο τους πολίτες. Υπονόµευε και κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια.
Η υπέρβαση κατά πολύ των στόχων για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων, ουσιαστικά, κρατούσε καθηλωµένη κάθε
αναπτυξιακή προσπάθεια. Υπενθυµίζω ότι το έτος 2017 ο στόχος
του πρωτογενούς πλεονάσµατος ήταν 1,75% και η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ δηµιούργησε πλεόνασµα 4,14%. Το 2018 ήταν 3,5% και
είχαµε πάλι υπέρβαση του στόχου στο 4,3%. Μ’ αυτόν τον τρόπο
αφαιρέθηκαν από την οικονοµία 11,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ
την ίδια στιγµή η υπερφορολόγηση οδήγησε στην αύξηση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορολογουµένων κατά 18,1% δισεκατοµµύρια ευρώ.
Παράλληλα, η υπέρβαση των ορίων των πρωτογενών πλεονασµάτων επιβράδυνε σηµαντικά τους ρυθµούς ανάπτυξης. Και
µιλώ τεκµηριωµένα. Σας θυµίζω ότι στον προϋπολογισµό του
2017, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε ανάπτυξη 2,7% και αντί
αυτού είχαµε ανάπτυξη µόλις της τάξης του 1,5%. Στον προϋπολογισµό του 2018 προέβλεπε 2,5% και τελικά υπήρξε ανάπτυξη
µόλις 1,9%.
Εµείς έχουµε επιλέξει να ακολουθήσουµε µία άλλη τακτική στο
ζήτηµα των πρωτογενών πλεονασµάτων. Επιλέγουµε να µην
υπερβαίνουµε κατά πολύ τα όρια, στερώντας πολύτιµους πόρους από την οικονοµία. Στον προϋπολογισµό της Κυβέρνησής
µας του έτους 2020 προβλέπεται ότι το πρωτογενές πλεόνασµα
για το 2019 θα διαµορφωθεί στο 3,7% και για το 2020 στο 3,6%.
Ήδη τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η ανάπτυξη θα είναι
πάνω από το 2% για το 2019. Συνεπώς αντιλαµβάνονται πλέον
όλοι ότι ο στόχος που θέτει ο προϋπολογισµός του 2020 για ανάπτυξη 2,8% είναι απόλυτα εφικτός.
Εξίσου εφικτή είναι και η πρόβλεψη που υπάρχει στον προϋπολογισµό για την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Συγκεκριµένα στον προϋπολογισµό ο ρυθµός αύξησης της ιδιωτικής
κατανάλωσης εκτιµάται στο 1,8%. Προβλέπεται, δηλαδή, προσαυξηµένος σε σύγκριση µε το 2019. Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στη διαρκή βελτίωση του δείκτη οικονοµικού κλίµατος στη
χώρα µας που κινείται σε ανοδική τροχιά.
Η επιβεβαίωση έρχεται από τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν οι διεθνείς αγορές την ελληνική οικονοµία. Να αναφέρω
ότι η Ελλάδα επί των ηµερών της Κυβέρνησής µας δανείστηκε
για τρίτη φορά µε αρνητικό επιτόκιο. Το επιτόκιο στη δηµοπρασία εντόκων γραµµατίων τριµήνου διαµορφώθηκε στο -0,02%.
Ας δούµε, όµως, τα συγκριτικά στοιχεία για την έκδοση του
δεκαετούς οµολόγου. Η έκδοση δεκαετούς οµολόγου που είχε
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γίνει τον Μάρτιο του 2019 από την προηγούµενη κυβέρνηση,
έκλεισε µε επιτόκιο 3,9%. Αντίθετα, η έκδοση του δεκαετούς οµολόγου τον Οκτώβριο επί της δικής µας Κυβέρνησης έκλεισε µε
ιστορικό χαµηλό επιτόκιο 1,5%. Αποδεικνύεται, συνεπώς, πέρα
από κάθε αµφισβήτηση ότι υπάρχει θετικότατο κλίµα στις διεθνείς αγορές, γεγονός που λειτουργεί ενισχυτικά για την οικονοµία µας.
Όπως µου έχει δοθεί πολλές φορές η ευκαιρία να πω, η φορολογική πολιτική µπορεί και πρέπει να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και διάσταση. Γι’ αυτό και προχωράµε σε ουσιαστικές
µειώσεις φόρων. Ταυτόχρονα, µέσα από την αύξηση των δεικτών
φορολογικής συµµόρφωσης και τον περιορισµό της φοροδιαφυγής, πετυχαίνουµε τη διασφάλιση πρόσθετου δηµοσιονοµικού
χώρου που θα χρησιµοποιηθεί στα δύο επόµενα χρόνια στην κατεύθυνση περαιτέρω µείωσης των φόρων.
Αυτό αποτυπώνεται στον κρατικό προϋπολογισµό του έτους
2020. Σ’ αυτόν προβλέπονται µέτρα φορολογικής ελάφρυνσης
συνολικού ύψους 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ που περιλαµβάνουν
πρώτον, µείωση του φορολογικού συντελεστή για τα νοµικά πρόσωπα από το 28% στο 24%, µε δηµοσιονοµικό κόστος 566 εκατοµµύρια ευρώ, δεύτερον, µείωση του εισαγωγικού φορολογικού
συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα και για εισοδήµατα µέχρι
10.000 ευρώ από το 22% που ήταν µέχρι την ψήφιση του φορολογικού ν.4646/2019, στο 9% µε ταυτόχρονη αύξηση του –εντός
εισαγωγικών- αφορολογήτου ορίου κατά 1.000 ευρώ για κάθε
παιδί. Υπάρχει, µάλιστα και προοδευτική µείωση κατά µία ποσοστιαία µονάδα των υπολοίπων φορολογικών συντελεστών για τα
υψηλότερα φορολογικά εισοδήµατα. Το δηµοσιονοµικό κόστος
του συγκεκριµένου µέτρου είναι 281 εκατοµµύρια ευρώ.
Όλοι, βεβαίως, θυµούνται ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είχε
προεξοφλήσει καταστροφολογώντας ότι η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας θα µείωνε το αφορολόγητο. Τελικά, αυτό όχι µόνο
δεν συνέβη αλλά το αφορολόγητο ενισχύθηκε ακόµα περισσότερο µε την προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί και ανεξάρτητα από τον αριθµό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια.
Τρίτον, έχουµε µείωση του φορολογικού συντελεστή για τα
µερίσµατα από το 10% στο 5% µε δηµοσιονοµικό κόστος 75 εκατοµµύρια ευρώ, τέταρτον, µείωση κατά 5% της προκαταβολής
φόρου που βεβαιώθηκε φέτος στα νοµικά πρόσωπα. Μάλιστα
ολοκληρώσαµε τις διαδικασίες εκκαθάρισης, προκειµένου η έκπτωση 5% της προκαταβολής φόρου να φανεί στην τελευταία
δόση του φόρου εισοδήµατος που θα πληρωθεί στο τέλος Δεκεµβρίου. Το δηµοσιονοµικό κόστος υπολογίζεται σε 138 εκατοµµύρια ευρώ.
Πέµπτον, προβλέπεται αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδοµή για
µία τριετία µε δηµοσιονοµικό κόστος 26 εκατοµµύρια ευρώ,
έκτον, αναστολή του φόρου υπεραξίας για µία τριετία στις αγοραπωλησίες ακινήτων µε µηδενικό δηµοσιονοµικό κόστος, έβδοµον, µείωση στον φόρο εισοδήµατος κατά 40% για δαπάνες υπηρεσιών που αφορούν στην ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική
αναβάθµιση κτηρίων, µε συνολικό ύψος δαπάνης στις 16.000
ευρώ, ισόποσα κατανεµηµένες σε περίοδο τεσσάρων ετών.
Όγδοον, προβλέπεται θέσπιση επιδόµατος ύψους 2.000 ευρώ
για κάθε παιδί που θα γεννηθεί µετά την 1η Ιανουαρίου 2020, µε
εισοδηµατικά κριτήρια που καλύπτουν το 90% των οικογενειών.
Το δηµοσιονοµικό κόστος του συγκεκριµένου µέτρου είναι 123
εκατοµµύρια ευρώ και αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό µέτρο για
την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος.
Ένατον, µετάταξη στον χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% για τα
βρεφικά είδη και τα παιδικά καθίσµατα, καθώς και για τα κράνη
ασφαλείας µοτοσικλετιστών και ποδηλατιστών, µε δηµοσιονοµικό κόστος 12 εκατοµµύρια ευρώ.
Δέκατον, µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά µία µονάδα µε δηµοσιονοµικό κόστος 123 εκατοµµύρια ευρώ.
Επιπλέον, στον προϋπολογισµό υπάρχουν και άλλα µέτρα µε
κοινωνική στόχευση και ευαισθησία, όπως η καταβολή του επιδόµατος θέρµανσης, το οποίο για πρώτη φορά θα δοθεί µέχρι
τις 31 Δεκεµβρίου 2019 και όχι κατόπιν εορτής, όπως έγινε τα
τελευταία χρόνια. Επιπρόσθετα, έχει αυξηθεί κατά πολύ το διαθέσιµο κονδύλι για το επίδοµα θέρµανσης, ενώ παράλληλα
έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια, ώστε να λάβουν το επίδοµα περισ-
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σότεροι δικαιούχοι.
Επίσης, στον τοµέα των εσόδων υπάρχουν ουσιαστικές δράσεις που στοχεύουν στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και
περιλαµβάνουν αύξηση των εσόδων από την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 557 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό το
οποίο προέρχεται από την πάταξη της φοροδιαφυγής και όχι από
τυχόν επιβάρυνση εις βάρος των φορολογουµένων, όπως αβάσιµα διαδίδουν ορισµένοι. Εξορθολογισµό των αντικειµενικών
αξιών µε κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης µε βάση τις πραγµατικές εµπορικές αξίες και την ένταξη περιοχών στο σύστηµα
προσδιορισµού αντικειµενικών αξιών, που σήµερα παραµένουν
εκτός και αυτό αποτελεί κραυγαλέα ανισότητα. Τα έσοδα θα
είναι 142 εκατοµµύρια ευρώ. Αύξηση των εσόδων από το διαδικτυακό στοίχηµα που υπολογίζεται στα 73 εκατοµµύρια ευρώ.
Έσοδα ύψους 300 εκατοµµυρίων ευρώ από τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων, στην οποία ανταποκρίθηκε και τηρεί ένας µεγάλος αριθµός πολιτών. Αύξηση των εσόδων κατά 60 εκατοµµύρια ευρώ από την εντατικοποίηση των ελέγχων στις πλατφόρµες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων, όπως το airbnb.
Ακόµα, στον προϋπολογισµό περιλαµβάνονται και µέτρα υπέρ
των εργαζοµένων, καθώς και µέτρα ενίσχυσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως είναι η χορήγηση υπερέκπτωσης στην
επιχείρηση για τη δαπάνη αγοράς των καρτών απεριορίστων διαδροµών στα µέσα µαζικής µεταφοράς, οι οποίες επιπλέον δεν θα
υπολογίζονται ως εισόδηµα για τον εργαζόµενο. Αυτά είναι
µέτρα που ψηφίστηκαν πρόσφατα στο φορολογικό νοµοσχέδιο
και αποτελούν πλέον νόµο του κράτους, ένα νόµο µε ξεκάθαρα
αναπτυξιακή διάσταση και µε ρυθµίσεις που στοχεύουν στην
προσέλκυση επενδύσεων και κεφαλαίων στη χώρα.
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι διατάξεις για την απλοποίηση της νοµοθεσίας που συνδέονται µε τη φορολογική κατοικία και τον νέο τρόπο φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης µε πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις
περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.
Στο Υπουργείο Οικονοµικών έχουµε ολοκληρωµένο σχέδιο για
την απλοποίηση των διαδικασιών των συναλλαγών του πολίτη µε
τη φορολογική διοίκηση. Στόχος είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση
για πολίτες και επιχειρήσεις καθώς και η µείωση του διοικητικού
κόστους. Σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουµε στην καθιέρωση
ηλεκτρονικών βιβλίων και στην ηλεκτρονική τιµολόγηση, που δεν
θα µειώσουν µόνο τη φοροδιαφυγή αλλά θα οδηγήσουν και σε
άµεση επιστροφή φόρου στις συνεπείς επιχειρήσεις και τους
επαγγελµατίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη µετατρέπει τις προγραµµατικές της δεσµεύσεις για µείωση των φόρων σε εφαρµοσµένη πολιτική. Υλοποιεί ένα έργο µε
ξεκάθαρο µεταρρυθµιστικό πρόσηµο. Η µεγάλη πλειοψηφία των
Ελλήνων πολιτών έχει αποτιµήσει θετικά το έργο της Κυβέρνησης. Η θετική αυτή αποτίµηση αντανακλάται σε ένα θετικότατο
κλίµα στην οικονοµία. Ο προϋπολογισµός του 2020 στοχεύει στο
να στηρίξει και να ενισχύσει ακόµα περισσότερο αυτό το θετικό
κλίµα.
Σας καλώ να υπερψηφίσετε τον πρώτο προϋπολογισµό µε
αναπτυξιακά και φιλολαϊκά χαρακτηριστικά, που καταθέτει η Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλείται στο Βήµα ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης
για επτά λεπτά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
προϋπολογισµός του 2020 εκπέµπει στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό ισχυρό µήνυµα δηµοσιονοµικής σταθερότητας και
αναπτυξιακής προτεραιότητας και εντάσσεται στοχευµένα και
ρεαλιστικά στο συνολικό µεταρρυθµιστικό σχέδιο της νέας διακυβέρνησης.
Προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 2,8%, περαιτέρω µείωση της
ανεργίας και σηµαντική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης που
αντανακλά στην αύξηση των διαθέσιµων εισοδηµάτων όλων των
πολιτών µέσω της µείωσης των φορολογικών συντελεστών, παραδείγµατος χάριν, φορολογία εισοδήµατος, φόροι ακίνητης πε-
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ριουσίας, ειδικά φορολογικά κίνητρα, και της αναθέρµανσης της
οικονοµικής δραστηριότητας.
Στρατηγική επιλογή είναι η συνολική στροφή της οικονοµικής
πολιτικής προς κατευθύνσεις που τονώνουν την εγχώρια ζήτηση,
ιδίως τις επενδύσεις, και εξυπηρετούν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µε διατηρήσιµο τρόπο. Το σχέδιο ενισχύει το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, κυρίως όµως επιδιώκει τη µεγιστοποίηση
της επιρροής του στη συγχρηµατοδότηση των έργων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο µετριασµός των φορολογικών βαρών σε συνδυασµό µε µια πιο σταθερή αναπτυξιακή προοπτική και παράλληλα ο εξορθολογισµός εσόδων και δαπανών της γενικής κυβέρνησης αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του προϋπολογισµού.
Οι άµεσες κυβερνητικές προτεραιότητες που ψηφίστηκαν στο
φορολογικό νοµοσχέδιο και ισχύουν το 2020 περιλαµβάνουν:
Πρώτον, τη µείωση της επιβάρυνσης από φόρους για µισθωτούς,
συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες. Δεύτερον, τη µείωση του συντελεστή φορολόγησης από το 28% στο
24% στις επιχειρήσεις και περαιτέρω µείωση µέσα στο 2020. Τρίτον, την αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδοµική δραστηριότητα για
τρία χρόνια. Τέταρτον, την αναστολή της επιβολής φόρου στις
αγοραπωλησίες ακινήτων για τρία χρόνια. Πέµπτον, την έκπτωση
φόρου ίση µε το 40% της δαπάνης για ενεργειακή λειτουργική ή
αισθητική αναβάθµιση των κτηρίων. Έκτον, τη µείωση του συντελεστή φορολόγησης των µερισµάτων από το 10% στο 5%.
Ακόµη, σχεδιάζεται, πρώτον, περαιτέρω µείωση του ΕΝΦΙΑ,
δεύτερον, σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος και,
τρίτον, µείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε βάθος χρόνου.
Η σηµαντική αύξηση του δείκτη οικονοµικού κλίµατος αποτελεί
προάγγελο της επιτάχυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας,
που σε συνάρτηση µε τη φορολογία, τη µείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των νέων επιχειρήσεων, που ήδη ψηφίστηκε, βάζουν τα
θεµέλια για βιώσιµη και σταθερή ανάπτυξη.
Επιπλέον, το επενδυτικό κλίµα βελτιώνεται µέσω της αξιοσηµείωτης µείωσης των αποδόσεων των δεκαετών κρατικών οµολόγων, καθώς οι αποδόσεις τους καθρεφτίζουν την υγεία µιας
οικονοµίας και κατ’ επέκταση την εµπιστοσύνη των εγχώριων και
διεθνών επενδυτών προς αυτή.
Η άρση των κεφαλαιακών ελέγχων επίσης σηµατοδοτεί µια νέα
εποχή, κατά την οποία οι τράπεζες σταδιακά και παράλληλα µε
τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων θα είναι σε θέση να
προβούν σε αυξανόµενες πιστώσεις µε µείωση του κόστους δανεισµού στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Μέσα φυσικά στις άµεσες προτεραιότητες είναι, πρώτον, η
ενεργοποίηση αναπτυξιακής τράπεζας, δεύτερον, η επιτάχυνση
υλοποίησης επιχειρηµατικών προγραµµάτων, τρίτον, η διαµόρφωση πλαισίου κινήτρων για νεοφυείς επιχειρήσεις.
Το σχέδιο του προϋπολογισµού έχει θετικό κοινωνικό πρόσηµο, καθώς υλοποιεί σταθερά και κατάλληλα δοµηµένα βήµατα
ενίσχυσης των οικονοµικά ευάλωτων κοινωνικών οµάδων που σήκωσαν επί µία δεκαετία το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Στόχοι είναι: Πρώτον, η αντιµετώπιση του δηµογραφικού και
η στήριξη της οικογένειας. Πρώτο βήµα είναι το επίδοµα των
2.000 ευρώ για τη γέννηση κάθε παιδιού. Δεύτερον, η µείωση
των ασφαλιστικών εισφορών. Τρίτον, τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν περισσότερες παροχές στους εργαζόµενους τους. Τέταρτον, η αύξηση των µισθών του ιδιωτικού τοµέα.
Πέµπτον, η ενίσχυση του θεσµού του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Έκτον, η κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου δράσης
για τη στήριξη των ατόµων µε αναπηρία. Έβδοµον, ένα βιώσιµο
ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστηµα.
Στον τοµέα της υγείας, η ενίσχυση των νοσοκοµείων µε ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό, πρόγραµµα δωρεάν προληπτικών
εξετάσεων, αναβάθµιση και ψηφιοποίηση του συστήµατος υγείας, ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης για
όλους.
Στον τοµέα της παιδείας, µετά την κατάργηση του ασύλου,
επιδιώκουµε τον ανασχεδιασµό της πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για ένα αναβαθµισµένο δηµόσιο πανεπιστήµιο,
θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για ουσιαστικό επαγγελµατικό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προσανατολισµό από το γυµνάσιο, για την ίδρυση προτύπων
επαγγελµατικών λυκείων, για την ενίσχυση των πειραµατικών
σχολείων και της ειδικής αγωγής.
Για να προχωρήσει όµως ένα ευνοµούµενο κράτος στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της προόδου απαιτείται η ενίσχυση
της ασφάλειας στη χώρα, στην πόλη, στη γειτονιά, στο σπίτι, µε
µηδενική ανοχή στο έγκληµα και την παραβατικότητα. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει τη βούληση να αντιµετωπίσει και το κάνει αυτό- µε αποτελεσµατικό τρόπο την εσωτερική ασφάλεια των πολιτών µε µεθοδικότητα, προγραµµατισµό, οργάνωση και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής του.
Θα σταθώ στο τέλος στην ανάπτυξη της υπαίθρου, του αγροτικού και κτηνοτροφικού τοµέα. Οι άµεσες κυβερνητικές προτεραιότητες είναι: Πρώτον, η διασφάλιση σταθερών πόρων από τη
νέα ΚΑΠ. Δεύτερον, η εισαγωγή νέου νόµου για τους συνεταιρισµούς. Τρίτον, η µείωση της φορολογίας στο 10% για όλες τις
οµάδες παραγωγών και τα συνεργατικά σχήµατα. Τέταρτον, η
αντιµετώπιση των παράνοµων ελληνοποιήσεων στα αγροτικά
προϊόντα. Αυτό, όµως, που κατ’ επανάληψη λέµε και στο οποίο
πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η µείωση του κόστους παραγωγής. Ακριβό πετρέλαιο, ακριβό ρεύµα και εφόδια
πλήττουν το εισόδηµα των παραγωγών. Ταυτόχρονα, πρέπει να
γίνει αλλαγή του απαρχαιωµένου κανονισµού του ΕΛΓΑ, που
λόγω και της κλιµατικής αλλαγής απαιτείται αναµόρφωση του
συστήµατος των αποζηµιώσεων και ταχύτητα στην αποπληρωµή
τους. Χρειάζεται, όµως, και η ένταξη αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών έργων στο νέο ΕΣΠΑ.
Στο Νοµό Σερρών τα έργα που έχουν σταµατήσει και χρειάζονται επανεκκίνηση έχουν διπλή σηµασία, διότι από τη µια µεριά
θα πρέπει να ενισχύσουµε την παραγωγή µε σύγχρονα αρδευτικά έργα που τροφοδοτούνται από τον ποταµό Στρυµόνα, από
την άλλη θα πρέπει να θωρακίσουµε την αβλαβή ροή του ποταµού µε αντιπληµµυρική προστασία, έχοντας υπ’ όψιν τις τεράστιες καταστροφές από τις πληµµύρες προ πενταετίας.
Στη σπουδαιότητα των έργων υποδοµής κατατάσσω και τη
βελτίωση οδικών αξόνων, όπως Νέο Πετρίτσι - Κιλκίς, που είναι
ο εναλλακτικός δρόµος προς τον Προµαχώνα, τη σύνδεση Νιγρίτας - Εγνατίας οδού, το τµήµα Λευκοθέας - Αλιστράτης και Δράµας – Αµφίπολης - Εγνατίας, που είναι στα σχέδια του Υπουργείου και θα εξυπηρετήσει εκτός των άλλων και το µνηµείο του
λόφου Καστά που τον τελευταίο καιρό, µετά από αδράνεια τεσσάρων ετών, µε τις άοκνες προσπάθειες του Υπουργείου Πολιτισµού και της περιφέρειας συνεχίζονται οι εργασίες ανάδειξής
του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση πιστή στις προεκλογικές της δεσµεύσεις, ξεδιπλώνει το αναπτυξιακό της σχέδιο, βάζει την οικονοµία σε σταθερή τροχιά, τα δε αποτελέσµατα
της µεταρρυθµιστικής της προσπάθειας θα γίνουν ορατά το επόµενο διάστηµα, όπου θα λάβει χώρα η περαιτέρω ενίσχυση της
δηµοσιονοµικής αξιοπιστίας. Η επιτυχία των στόχων σ’ όλους
τους τοµείς είναι στο χέρι µας. Η εµπιστοσύνη των πολιτών µάς
συνοδεύει. Είναι ευκαιρία να τους δικαιώσουµε. Απαιτείται σύµπνοια και κοινωνική συνοχή, σε µια περίοδο, που οι εθνικοί κίνδυνοι και η πατρίδα µάς θέλουν ενωµένους.
Σάς ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθήτριες και µαθητές και πέντε συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Δράµας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Καµίνης από το Κίνηµα Αλλαγής
για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα καλούµαστε να εγκρίνουµε έναν προϋπολογισµό, που θα µπορούσε να είναι και του
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ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η πρώτη προτεραιότητα είναι να βγουν τα νούµερα.
Αυτό είναι µια λογική της εποχής των µνηµονίων, είναι µια διαχειριστική λογική. Σ’ αυτήν υπακούει ο προϋπολογισµός. Είναι
σεβαστή, αλλά η χώρα, βέβαια, βρίσκεται σήµερα πια σε άλλον
«αστερισµό».
Έχουµε έναν προϋπολογισµό που διατηρεί θηριώδη πλεονάσµατα σε βάρος της ανάπτυξης. Να θυµίσω ότι, µόλις πριν από
έναν χρόνο, σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα στην αντίστοιχη συζήτηση
ο κ. Μητσοτάκης είχε επικρίνει την κυβέρνηση για τα πλεονάσµατα και είχε κάνει λόγο για επιστροφή σε λογικά ετήσια πλεονάσµατα.
Το πρωτογενές πλεόνασµα φέτος είναι για επτά δισεκατοµµύρια, ένα τεράστιο ποσό, το οποίο το τραβάµε από την αγορά και
συχνά το αναλίσκουµε σε πελατειακής αντίληψης µέτρα, ενώ θα
έπρεπε να επιστρέφει εκεί µε πολλαπλάσιο κοινωνικό και οικονοµικό δείκτη απόδοσης. Ο προϋπολογισµός ακολουθεί ένα µοντέλο ανάπτυξης, που έχει δοκιµαστεί και στο παρελθόν, µε
τραγικά αποτελέσµατα, δηµιουργώντας, µεταξύ άλλων, και τη
φούσκα των ακινήτων.
Εκτός, όµως, από αντιαναπτυξιακός, είναι και ένας προϋπολογισµός άδικος. Πλήττει τη µεσαία τάξη και ευνοεί τους εισοδηµατίες, χωρίς καµµία εγγύηση ότι οι τελευταίοι θα επενδύσουν
παραγωγικά τα κέρδη τους από τις φορολογικές ελαφρύνσεις.
Το πιο άδικο είναι ότι υπάρχει απουσία κάθε µέριµνας για τους
εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. Καµµία απολύτως ελάφρυνση σ’ αυτούς. Οι µειώσεις φόρων στα εισοδήµατα της µεσαίας τάξης που πλήρωσε την κρίση είναι της τάξης των τριάντα
και σαράντα ευρώ ετησίως, όταν οι µειώσεις στα µερίσµατα φτάνουν το 50%. Συνολικά, έχει πιο πολλούς φόρους, αφού προβλέπει 773 εκατοµµύρια περισσότερους φόρους για το 2020 έναντι
των εκτιµήσεων του 2019. Για να προκύψει αυτό το φορολογικό
αποτέλεσµα, οι µικροµεσαίοι και τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα θα πληρώσουν επιπλέον 323 εκατοµµύρια φόρο εισοδήµατος, 84 εκατοµµύρια φόρο ακίνητης περιουσίας και επιπλέον
αυξάνονται και οι έµµεσοι φόροι. Οι Έλληνες καταναλωτές θα
επιβαρυνθούν µε πρόσθετο ΦΠΑ 638 εκατοµµύρια και 88 εκατοµµύρια φόρο κατανάλωσης. Η σχέση άµεσων-έµµεσων φόρων
φτάνει το 1,5 από 1,15 που ήταν το 2014.
Εδώ τροφοδοτούµε, βέβαια, τον φαύλο κύκλο. Παράλογα
υψηλοί φόροι εισοδήµατος, αδυναµία δηµιουργίας αποτελεσµατικών εισπρακτικών µηχανισµών, µεταφορά της φορολογίας στην
παραγωγή κι έτσι διαπιστώνουµε ότι θα έχουµε πρόβληµα παραγωγής και ασφαλώς πρόβληµα δηµοσίων εσόδων, αφού όποιος
µπορεί, καταφεύγει στη «µαύρη» οικονοµία, όµως αυτό πλήττει
κατ’εξοχήν τον αδύναµο, αυτόν που δεν έχει πλάτες στον κρατικό µηχανισµό και αποθαρρύνει κάθε σοβαρό επενδυτή.
Προβλέπεται µείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών
των νοµικών προσώπων, κυρίως επιχειρήσεων, από 28% σε 24%
και µείωση φόρου των µερισµάτων σε 5% από 10% που ήταν σήµερα, δηλαδή 50% σύνολο, µετά τη µείωση που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να θυµίσω ότι η µείωση στη φορολογία των µερισµάτων
είχε δοκιµαστεί και στην κυβέρνηση Καραµανλή και είχε οδηγήσει σε µια τεράστια αποτυχία.
Όλες αυτές οι ελαφρύνσεις κοστίζουν, σύµφωνα µε το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, 541 εκατοµµύρια και 75 αντίστοιχα.
Είναι φοροελαφρύνσεις, που δεν έχουν καµµία αντιστοίχιση, καµµία σύνδεση µε επενδύσεις και απασχόληση. Η απώλεια των εσόδων του προϋπολογισµού κατά 446 εκατοµµύρια ευρώ κατά
κύριο λόγο θα οδηγηθεί στις τσέπες των µετόχων. Δεν βλέπουµε
τίποτα για την εισπραξιµότητα, τους µηχανισµούς ελέγχου, τη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Δεν βλέπουµε τίποτα για δαπάνες σε έρευνα, καινοτοµία, βελτίωση της παιδείας και της
υγείας.
Σας παραθέτω ένα µικρό παράδειγµα µόνο. Στο Υπουργείο
Παιδείας είχε φτιαχτεί η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και η Κυβέρνηση σήµερα επιλέγει να «προικίσει» την εν λόγω αρχή µε το
αστρονοµικό ποσό των 75.000 ευρώ ετησίως. Ο φορέας, δηλαδή, που ασχολείται µε την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ποιότητας στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, στο πιο
πολύτιµο αγαθό της κοινωνικής µας εξέλιξης και της ατοµικής,
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κοινωνικής και ταξικής κινητικότητας, θα παίρνει 75.000 ευρώ
ετησίως, την ώρα που η πολιτεία επιδοτεί την Εκκλησία µε 200
εκατοµµύρια ευρώ.
Συνοψίζοντας, ο προϋπολογισµός δεν στηρίζει τα µικροµεσαία
και χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα, δεν προωθεί τις δηµόσιες
επενδύσεις, δεν στοχεύει σε µια τεκµηριωµένη, ρεαλιστική συγκράτηση των δαπανών, δεν υποστηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες, δεν φέρνει ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις, δεν βασίζεται σ’ ένα ολοκληρωµένο σχέδιο στρατηγικής και επιχειρησιακής
ετοιµότητας.
Ως προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θέλω να εκφράσω πρώτα από όλα, τον προβληµατισµό µου για την επάρκεια των πιστώσεων για ένα Υπουργείο, το οποίο επιπλέον παίρνει στις πλάτες του ένα σηµαντικό τµήµα του Υπουργείου Δικαιοσύνης -αναφέροµαι ιδίως στις φυλακές- και όλο το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η αύξηση του προϋπολογισµού
µόλις υπερβαίνει το 10%.
Θεωρώ σηµαντικό ότι στο Υπουργείο γίνεται µια προσπάθεια
να τεθούν σε πιλοτικό επίπεδο επιχειρησιακοί στόχοι και σχέδια.
όµως, δεν µπορώ να µην σχολιάσω ότι οι στόχοι που τίθενται, ειδικά στη συγκεκριµένη περίπτωση, πρέπει να µας προβληµατίσουν. Για παράδειγµα, στην εισηγητική έκθεση λέει ότι στόχος
είναι, η τιµή για τον συντελεστή επίτευξης στο προσφυγικό να
πάει από 0,7 στο 1. Αν, δηλαδή, για παράδειγµα κατατίθεται ένα
αίτηµα ασύλου και σήµερα απαντάµε σε ένα χρονικό διάστηµα
0,7 µε άριστα το 1, αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι δεν θα ξεµπερδέψουµε ποτέ µε τις εβδοµήντα χιλιάδες αιτήσεις ασύλου, που εκκρεµούν αυτή τη στιγµή.
Βεβαίως, θέλω να σταθώ και στο ελάχιστο ποσοστό που έχει
προϋπολογιστεί για την πολιτική προστασία: 3 εκατοµµύρια
ευρώ, τη στιγµή που ξέρουνε ότι η κλιµατική αλλαγή έχει επιφέρει τα τελευταία χρόνια τεράστιες καταστροφές στη χώρα και
φυσικά, αυτό το πόσο είναι απλώς µια παρονυχίδα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ιωάννης Οικονόµου για επτά
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια
λιτότητας και προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής, τα
στατιστικά στοιχεία για την ελληνική οικονοµία δεν µπορούν
ακόµα να στηρίξουν την άποψη ότι η χώρα έχει εισέλθει σε µια
τροχιά διατηρήσιµης ανάπτυξης. Γι’ αυτό και είναι κρίσιµο να κάνουµε έναν ρεαλιστικό σχεδιασµό για το µέλλον, µε οικονοµικό
ορθολογισµό, αλλά ταυτόχρονα και µε συναίσθηση, όχι απλώς
των αναγκών, αλλά και των απαιτήσεων της κοινωνίας.
Είναι κρίσιµο να ψηφίσουµε και να εφαρµόσουµε έναν προϋπολογισµό, που δεν θα είναι µια ακόµα προσπάθεια διαχείρισης
ενός δηµοσιονοµικού έτους, αλλά θα είναι τµήµα ενός πολυετούς δηµοσιονοµικού και αναπτυξιακού πλαισίου µε στόχο να
σταθεροποιήσει τις βασικές πηγές των δηµοσίων εσόδων και
ταυτόχρονα να ενισχύσει τους θεµελιώδεις οδηγούς της οικονοµικής ανάπτυξης, έναν προϋπολογισµό που θα αποτελεί ένα σχέδιο σταδιακής και καλά οργανωµένης υπέρβασης της αναπτυξιακής κρίσης που δηµιούργησε η περίοδος των µνηµονίων.
Αυτό ακριβώς επιδιώκουµε, καταρτίζοντας ένα σχέδιο προϋπολογισµού που αντικατοπτρίζει, όχι απλώς τις προεκλογικές
µας δεσµεύσεις, αλλά τη φιλοσοφία, θα έλεγα και τη διαταξική
αύρα, τη διατακτική φυσιογνωµία της Νέας Δηµοκρατίας, έναν
προϋπολογισµό που θα µας οδηγήσει να κερδίσουµε το στοίχηµα των τριών «Α», ανάπτυξη, απασχόληση, αναδιανοµή.
Φυσικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάπτυξη δεν είναι
απλώς ο πρώτος στόχος, το πρώτο βήµα. Είναι και το βασικό
προαπαιτούµενο για την επίτευξη των άλλων δύο. Για να πετύχουµε την ανάπτυξη, τη µεγέθυνση της οικονοµίας που επιδιώκουµε, εφαρµόζουµε ήδη, σχεδιάζουµε και θα υλοποιήσουµε και
στο επόµενο διάστηµα ένα µείγµα πολιτικής που περιλαµβάνει
κίνητρα ψυχολογίας, φορολογικά µέτρα και θεσµικές παρεµβάσεις.
Στο κοµµάτι της ψυχολογίας, η Κυβέρνησή µας κατάφερε να
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κερδίσει, από την πρώτη κιόλας µέρα, τον απαραίτητο χρόνο που
χρειαζόταν για την εφαρµογή πολιτικών, που πετυχαίνουν ήδη
καλά µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα. Η επιτυχία αυτή, όµως, µας
επιβάλλει ακόµα περισσότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
µην απογοητεύσουµε τους πολίτες, να µην αδικήσουµε τις προσδοκίες, την προσµονή, τις επιθυµίες, τον ενθουσιασµό, που δηµιουργήσαµε. Με απλά λόγια, µας επιβάλλει να έχουµε την
αντίστοιχη συνέχεια.
Στη φορολογία µειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ, τη φορολογία επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, προχωρήσαµε σε αναστολή του
ΦΠΑ στα ακίνητα, δώσαµε φορολογικά κίνητρα για την έµµεση
ενίσχυση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις.
Πρόκειται για µέτρα τα οποία σε συνδυασµό µε την τακτοποίηση
ληξιπρόθεσµων οφειλών µέσω του προγράµµατος των εκατόν είκοσι δόσεων, αλλά και του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ» για τα κόκκινα
δάνεια κάνουν ένα πολύ σηµαντικό πράγµα: αυξάνουν το διαθέσιµο εισόδηµα και άρα την αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών,
ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτόν την ιδιωτική κατανάλωση που
είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιµο µέγεθος για την οικονοµική ανάπτυξη
αν αναλογιστεί κανείς ότι αποτελεί το 70% της διάρθρωσης του
ΑΕΠ.
Όµως, κύριοι Υπουργοί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας
αυτής της επιλογής, αυτής της νέας αρχιτεκτονικής στη φορολογία, που βρίσκεται στον αντίποδα της υπερφορολόγησης, που
γνωρίσαµε όλο το προηγούµενο διάστηµα, είναι η διεύρυνση της
φορολογικής βάσης, µέσω -κυρίως- της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής.
Πέρα, όµως, από το κοµµάτι της φορολογίας, πέρα από το
κοµµάτι της ψυχολογίας, της ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης, η ανάπτυξη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι συνδέεται πρώτα
και πάνω από όλα µε τις επενδύσεις. Για να το πετύχουµε αυτό
φυσικά, πρέπει να προσελκύσουµε ξένα κεφάλαια. Προφανώς
και χρειαζόµαστε άµεσες ξένες επενδύσεις στο Ελληνικό, στον
Πειραιά, στα δίχτυα 5G και αλλού.
Όµως, σε καµµία χώρα στον αναπτυγµένο κόσµο, σε χώρες
µε επίπεδα ευηµερίας, κοινωνικής συνοχής και κοινωνικού κράτους, σαν κι αυτά που και εµείς έχουµε στο µυαλό µας, η ανάπτυξη δεν ήρθε απ’ έξω. Οι ξένες επενδύσεις ακολούθησαν -και
φυσικά πολλαπλασίασαν- τα οφέλη των εγχώριων επενδύσεων.
Γι’ αυτό, για να πετύχουµε τη µεγέθυνση που θέλουµε -όχι µια
συγκυριακή ανάπτυξη- έχουµε ανάγκη από πολλές, µεγάλες, µεσαίες και µικρές ντόπιες επενδύσεις. Χρειαζόµαστε την αξιοποίηση αναπτυξιακών συντελεστών που υπάρχουν παντού στη χώρα
και είτε υποαποδίδουν είτε µαραζώνουν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και της αδράνειας. Για παράδειγµα, στη Φθιώτιδα
τέτοιες επενδύσεις είναι η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας, οι ιαµατικές πηγές, ο αρχαιολογικός χώρος των Θερµοπυλών, τα εγγειοβελτιωτικά έργα στις όχθες του Σπερχειού, το λιµάνι της Στυλίδας. Ακόµα και όποιος δεν ξέρει ακριβώς τα τοποσηµεία και τα
τοπωνύµια αντιλαµβάνεται ότι µιλάω για επενδύσεις οι οποίες θα
δηµιουργήσουν πολλές θέσεις απασχόλησης, θα δηµιουργήσουν
καινούργιους προορισµούς, θα πυροδοτήσουν καινούργιες επενδύσεις, δουλειές, καταστήµατα, υπηρεσίες, εστιατόρια, ξενοδοχεία οι οποίες µε τη σειρά τους θα φέρουν καινούργιες θέσεις
απασχόλησης, θα ανανεώσουν τον πλούτο, θα οδηγήσουν στο
να µπει φρέσκο χρήµα στην περιοχή. Αυτή είναι η ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την οποία έχει ανάγκη η χώρα.
Δεν θέλω να ασχοληθώ µε το γιατί δεν έγινε τίποτα ή έγιναν
ελάχιστα επί δεκαετίες. Εκείνο που µε αφορά, εκείνο που µε νοιάζει, είναι ότι δεν θέλω να κάνουµε τα ίδια, δεν θέλω να χάσουµε
χρόνο. Θέλω να κάνουµε ό,τι πρέπει, για να πυροδοτηθεί η ανάπτυξη και για να δώσουµε λύσεις.
Γιατί δεν µπορεί, για παράδειγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ένα χαρτί δασικού χαρακτηρισµού που πεισµατικά δεν δίνεται στον περιβάλλοντα χώρο των Θερµοπυλών, ένας βιολογικός
καθαρισµός στο οικόπεδο του ΕΟΤ στα Καµένα Βούρλα που δεν
επαρκεί, πολεοδοµικές παραβάσεις στο ποτάµι στο Πλατύστοµο,
το στρεβλό θεσµικό πλαίσιο και η έλλειψη ενός καινοτόµου σχεδίου για την αξιοποίηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας να συνιστούν ανυπέρβλητα εµπόδια για την αναπτυξιακή δυναµική που
θα έπρεπε να έχει ο τόπος µου. Τέτοια προβλήµατα -δυστυχώς-
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υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Τι µπορεί να κάνει το κράτος, τι µπορεί να κάνει η Κυβέρνηση
προς την κατεύθυνση αυτή; Έξι πράγµατα µου έρχονται πολύ
πρόχειρα στο µυαλό. Πρώτα και πάνω από όλα, να εκπονήσει
άµεσα µια στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης και κυρίως να
αναλάβει την ιδιοκτησία υλοποίησης αυτής της στρατηγικής.
Δεύτερον, να συνεχίσει την παροχή φορολογικών κινήτρων προς
την ντόπια επιχειρηµατικότητα. Τρίτον, να µειώσει το µη µισθολογικό κόστος εργασίας. Τέταρτον, να διαµορφώσει συνθήκες
πρόσβασης σε ανταγωνιστικό µε άλλες χώρες τραπεζικό δανεισµό γι’ αυτού του είδους επιχειρήσεις. Πέµπτον, να γίνουν ουσιαστικές -επειδή τα χρήµατα είναι λίγα- πολύ καλά µελετηµένες
δηµόσιες επενδύσεις και να σταµατήσει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων να λειτουργεί ως στρόφιγγα για την επιτυχία
των υπερπλεονασµάτων και τις ψηφοθηρικές τακτικές. Έκτον,
να αντιµετωπίσουµε ουσιαστικά τη γραφειοκρατία µε πρώτο
βήµα τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020,
χωρίς αµφιβολία, κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, υπηρετεί
και υποστηρίζει τους στόχους που περιέγραψα και γι’ αυτό µε
αισιοδοξία, αλλά και µε αυτοπεποίθηση, τον υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλείται στο Βήµα
από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Βουλευτής κ. Ζεϊµπέκ Χουσεϊν, για επτά λεπτά.
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τέσσερις αναπτυξιακούς προϋπολογισµούς προσανατολισµένους προς τις ανάγκες
των πολλών, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας επιστρέφει µε
έναν αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό προϋπολογισµό, για να
διαλύσει κάθε κοινωνική πρόνοια και να αποδείξει ότι οι διακηρύξεις της πριν από τις εκλογές ήταν άνθρακες και όχι θησαυρός.
Ξεκινώντας από την παιδεία, παρατηρούµε µια µικρή αύξηση
του προϋπολογισµού, αφού όµως η Κυβέρνηση ξήλωσε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως την κατάργηση των τµηµάτων ελεύθερης πρόσβασης, την κατάργηση του
πανεπιστηµιακού ασύλου, την αναστολή λειτουργίας τριάντα
επτά νέων τµηµάτων ΑΕΙ, ενώ δεν είχε ολοκληρώσει τις προσλήψεις για την ειδική αγωγή. Πάγωσε τις δέκα χιλιάδες πεντακόσιες
προσλήψεις στη γενική παιδεία.
Μετά απ’ αυτές τις πρωτοβουλίες απορρύθµισης του εκπαιδευτικού συστήµατος, ο προϋπολογισµός της Νέας Δηµοκρατίας δεν αποτυπώνει τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για το
µέλλον. Δεν αξιοποιεί τον δηµοσιονοµικό χώρο που εξασφάλισε
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προετοιµάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος.
Αντιθέτως, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µε πολύ µεγαλύτερους
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και µε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα
κατεστραµµένο, κατάφερε να ανορθώσει την κατάσταση της παιδείας. Κατάφερε να έχουν τα παιδιά τα βιβλία και τους δασκάλους στην ώρα τους και µετά από δέκα χρόνια αδιοριστίας,
έτρεξε τις διαδικασίες για δεκαπέντε χιλιάδες προσλήψεις στην
παιδεία.
Στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης καταγράφεται η µεγαλύτερη απόκλιση από τις εξαγγελίες της Νέας Δηµοκρατίας πριν
και µετά τις εκλογές. Έχετε κατορθώσει να δηµιουργήσετε ένα
χάος στον αγροτικό κόσµο και αντιδράσεις, λίγους µόνο µήνες
µετά την εκλογή σας, µε τις εξαγγελίες σας για αύξηση των εισφορών των αγροτών και εισαγωγή της ειδικής ασφάλισης των
καλλιεργειών αντί του δηµόσιου ΕΛΓΑ.
Με το φορολογικό σας νοµοσχέδιο, οι φοροελαφρύνσεις των
αγροτών ήταν ψίχουλα, ενώ και η έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο, που είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, φαίνεται πως
πήγε περίπατο. Για το 2020 ο προϋπολογισµός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι µειωµένος κατά 50 εκατοµµύρια ευρώ χωρίς να υπάρχει καµµία πρόβλεψη για έναν νέο
de minimis.
Άλλος ένας πολύ κοµβικός τοµέας στον οποίον φέρατε τα
πάνω-κάτω είναι ο τοµέας της εργασίας και γενικά του κοινωνικού κράτους. Το πρώτο σας µέληµα ήταν να υποβαθµίσετε το
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Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας για να µειώσετε τους ελέγχους,
να καταργήσετε τον βάσιµο λόγο απόλυσης που έβαζε φραγµό
στις αυθαίρετες απολύσεις και να ξηλώσετε τις βασικές αρχές
της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, µε εξαιρέσεις στις συλλογικές συµβάσεις και περιορισµούς στην προσφυγή στη διαιτησία. Μετά απ’ όλα αυτά, βλέπουµε αρνητικό
ρεκόρ δεκαοκταετίας για το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων
του Οκτωβρίου.
Στον προϋπολογισµό σας δεν υπάρχει καµία αναφορά για την
αύξηση του κατώτατου µισθού. Δεν βλέπουµε αναλογία µε την
ανάπτυξη. Αντίθετα, βλέπουµε µια µείωση στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων προς τον ΟΑΕΔ, δηλαδή λιγότερα προγράµµατα για τους άνεργους και µείωση της εργοδοτικής δαπάνης,
δηλαδή λιγότερες συντάξεις.
Στην κοινωνική πρόνοια η µόνη σας παρέµβαση είναι το επίδοµα των 2.000 ευρώ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί. Από
την άλλη, όµως, υπάρχει µια µείωση στα προνοιακά επιδόµατα,
για τα ΑΜΕΑ, τα οικογενειακά επιδόµατα, το επίδοµα ενοικίου,
για να µην ξεχάσουµε και τις σοβαρές µειώσεις στο κοινωνικό
µέρισµα.
Λίγο πριν ολοκληρώσω την οµιλία µου, επιτρέψτε µου να αναφερθώ και στα προβλήµατα της περιφέρειάς µου, της Θράκης
και του Νοµού µου, της Ξάνθης και στο πώς είναι η κατάσταση
στον τόπο µου µε την Κυβέρνησή σας.
Η Θράκη, µετά τις πολλές διακρατικές συµφωνίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχε ξεκινήσει να µετατρέπεται σε εµπορικό
κόµβο και πραγµατικό σταυροδρόµι δυο ηπείρων. Ξαφνικά, µε
τον ερχοµό σας, επέστρεψε στη στασιµότητα, που συνοδεύεται
µε παύση πολλών έργων υποδοµής και στην Ξάνθη, όπως η κατασκευή του δρόµου του Κενταύρου, αλλά και την παύση της
στήριξης των δήµων στην περιοχή µετά το κόψιµο από τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ».
Η Κυβέρνησή σας, που επένδυσε προεκλογικά στη µείωση του
brain drain, δεν δίνει δεκάρα για το πώς θα φέρει πίσω τους χιλιάδες εργαζόµενους που πηγαίνουν στα ναυπηγεία και στα εργοστάσια της Γερµανίας, της Φιλανδίας και της Ολλανδίας, για
να δουλέψουν και στην ουσία, είναι αυτοί που ακόµα κρατάνε
όρθια την οικονοµία της Ξάνθης, ενώ πολεµάει και την καπνοκαλλιέργεια, την παραδοσιακή καλλιέργεια, που είναι σήµα κατατεθέν για την περιοχή µου. Δεν δίνει κίνητρα στους αγρότες
για να τη συνεχίσουν και δεν διαπραγµατεύεται καν µια ενίσχυση
de minimis για τις ζηµιές στις καλλιέργειες του καλοκαιριού. Κινδυνεύει µια από τις καλύτερες ποιότητες παγκοσµίως να τελειώσει.
Όσον αφορά την εκπαίδευση, δυστυχώς, η παρούσα Κυβέρνηση δεν δείχνει την ίδια πρόθεση µε τη δική µας. Όταν µετέφερα τα προβλήµατα της µειονοτικής εκπαίδευσης και το
πρόβληµα στέγασης του µειονοτικού γυµνασίου-λυκείου, ένα
πολύ σοβαρό θέµα που είχε να κάνει µε την ασφάλεια των µαθητών, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας µας αντιµετώπισε µε περιπαικτική διάθεση και δεν έδειξε καµµία πρόθεσηµ για να βρεθεί
λύση. Αυτή τη στιγµή στεγάζονται επτακόσιοι σαράντα µαθητές
και µαθήτριες σε ένα ανεπαρκές κτήριο, χωρίς τις απαραίτητες
υποδοµές, που λειτουργεί σε δυο βάρδιες και χωρίς να υπάρχει
η πολιτική βούληση ούτε για προσωρινή ούτε για µόνιµη λύση
του προβλήµατος µε την ανέγερση νέου σχολείου.
Ούτε στα πάγια ζητήµατα της µειονότητας για την προκήρυξη
εκλογών στις διαχειριστικές επιτροπές της βακούφιας περιουσίας, ούτε στο ζήτηµα της εκλογής Μουφτή, δεν παίρνετε καµία
πρωτοβουλία, ενώ ξέρουµε πολύ καλά ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε σχέδιο επίλυσης αυτών των ζητηµάτων. Γενικά δεν
έχετε καµµία πρόθεση να ανοίξετε τον διάλογο µε τη µειονότητα.
Πολλή συζήτηση γίνεται για τα δικαιωµατικά θέµατα σε συνδυασµό µε τα εθνικά ζητήµατα. Φαίνεται ότι η µειονότητα µπαίνει
συχνά-πυκνά στο µάτι του κυκλώνα. Θα ήθελα να πω για µια
ακόµα φορά από το Βήµα της Βουλής ότι η Θράκη αποτέλεσε
και θα αποτελεί υπόδειγµα συµβίωσης των πολιτών, των πολιτισµών και των θρησκειών.
Η Κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει τη µειονότητα από
εκρήξεις µισαλλοδοξίας και διχασµού και όχι να τις ενθαρρύνει
από τα σώµατα των αξιωµατούχων της. Οφείλει να καταδικάσει
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τέτοιες πρακτικές και δεν θυµάµαι να άκουσα κανέναν συνάδελφο της Συµπολίτευσης να τις καταδικάζει. Ούτε καν οι συνάδελφοι από τη Θράκη δεν αντέδρασαν.
Οφείλει να προστατεύσει τα δικαιώµατα της µειονότητας,
όπως και όλων των πολιτών που πλήττονται από απόψεις σκοταδιστικές για να µη γυρίσουµε σε µαύρες εποχές που σε τίποτα
δεν θυµίζουν ένα κοινωνικό και δηµοκρατικό κράτος, µε ίσες ευκαιρίες για όλους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχει ζητήσει τον
λόγο για ένα λεπτό ο κ. Λοβέρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής.
Γιατί ζητάτε τον λόγο, κύριε Λοβέρδο; Θέλετε χρόνο από την
οµιλία σας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Απλώς, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Κουµουτσάκος έκανε σήµερα µια απαράδεκτη δήλωση, που αφορά την παράταξή µας και ήθελα να
του απαντήσω, όπως έχω το δικαίωµα από το άρθρο 64 του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα απαντήσετε στον
χρόνο που σας δίνεται για την πρωτολογία, τη δευτερολογία ή
και την τριτολογία σας. Επίσης, δεν είναι εδώ ο κ. Κουµουτσάκος. Δεν προβλέπεται χρόνος παρεµβάσεων των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Εγώ σας έδωσα τον λόγο για να εξηγήσετε
γιατί θέλετε να µιλήσετε. Θα έπρεπε τουλάχιστον να παρίσταται
εδώ ο Υπουργός. Δεν µπορείτε να έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Έχω από το
άρθρο 64 του Κανονισµού τη δυνατότητα, µετά τις οµιλίες Υπουργών, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να κάνω µια παρέµβαση.
Η οµιλία µου θα γίνει την Τρίτη, όπως και η δευτερολογία µου.
Δεν έχω λόγο να περιµένω µέχρι την Τρίτη. Ορισµένες αιτιάσεις,
που κατατίθενται µε έναν τρόπο απαράδεκτο, οι οποίες δεν είναι
προσωπικές αλλά πολιτικές, υποχρεώνουν τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να εξηγήσω, όµως,
ότι η συζήτηση είναι προσδιορισµένη και λέει συγκεκριµένα ποιοι
οµιλούν, πότε και πώς. Παρ’ όλα αυτά, εγώ σας δίνω τον λόγο
για ένα λεπτό, για να µην κάνουµε περαιτέρω διάλογο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω το δικαίωµα να
µιλήσω και δεν µου δίνετε τον λόγο «παρ’ όλα αυτά». Δεν θέλω
να σας απασχολήσω περισσότερο εσάς και την Αίθουσα, γιατί
ήσασταν Βουλευτής της Αντιπολίτευσης όταν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι αντιδρούσαν, όχι πάντα, ενίοτε και χωρίς
να καταχρώνται την ευχέρεια που το Προεδρείο δίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λοβέρδο, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουν συµπληρωθεί
είκοσι χρόνια από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
ανώτατο επίπεδό της, την περίφηµη απόφαση του Ελσίνκι.
Η εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» έκανε µια έρευνα µετά τα είκοσι αυτά
χρόνια για την απόφαση εκείνη, στην οποία απάντησαν ο τότε
Πρωθυπουργός κ. Σηµίτης και µια σειρά από σοβαρότατους καθηγητές των Διεθνών Σχέσεων και του Διεθνούς Δικαίου. Αναφέροµαι στον κ. Χρήστο Ροζάκη, ο οποίος έχει συµβουλέψει και την
προηγούµενη κυβέρνηση, έχει διατελέσει Υφυπουργός και εν
πάση περιπτώσει είναι αυτός που είναι, στον κ. Λιάγκουρα που
είναι µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, τον
κ. Τσάκωνα, τον κ. Ιωακειµίδη, τον κ. Στυλιανίδη, τον πρώην Επίτροπο από την πλευρά της Κυπριακής Δηµοκρατίας, κ.λπ..
Η εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» είχε ένα πρωτοσέλιδο αρκετά αιχµηρό.
Ο κ. Σηµίτης έκανε µία δήλωση ότι δεν είχε τιτλοφορήσει µε
αυτόν τον τρόπο το δικό του άρθρο. Ξαφνικά, ο κ. Κουµουτσάκος
έρχεται εδώ µιλώντας από το Βήµα αυτό και ως Αναπληρωτής
Υπουργός αυτής της Κυβέρνησης, σε συνθήκες όπου η χώρα
χρειάζεται απολύτως την ενότητα των πολιτικών της δυνάµεων
να καταθέσει αιτιάσεις που φτάνουν και στο βαθµό των µορφών,
γιατί ήταν προσωπικές, µίλησε για µικροψυχία και οτιδήποτε.
Του λέω, λοιπόν -µε όσο πιο ευγενικό τρόπο- µπορώ να πω ότι
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πρέπει να είναι πάρα πολύ ενηµερωµένος κάποιος για το τι λέγεται για να παίρνει τον λόγο ως Υπουργός και να απευθύνει
αυτά που απήυθυνε ο κ. Κουµουτσάκος. Προσθέτω ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι αρθρογράφησαν και τους επισήµανα, κύριε Πρόεδρε, κάνουν µία αναφορά, ότι η απόφαση του Ελσίνκι ανέφερε
ότι για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας πρέπει να έχουν λυθεί τα θέµατα, τα οποία έχουν να κάνουν
µε την Ελλάδα. Η µοµφή είναι στο κενό, γιατί η παρατήρηση είναι
ότι δέχτηκε ο τότε Πρωθυπουργός κ. Καραµανλής, να εκκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, χωρίς να έχει εκπληρωθεί
αυτός ο όρος της απόφασης του Ελσίνκι.
Αυτά συζητιούνται σε ένα επίπεδο πολιτικό, σε ένα επίπεδο
επιστηµονικό, αλλά πάντως έξω από την πολιτική αντιπαράθεση.
Αυτό το Βήµα είναι για άλλο λόγο σε αυτές τις περιστάσεις, κύριε
Πρόεδρε και θέλω να ζητήσω από τον Αναπληρωτή Υπουργό να
κοµψύνει τις εκφράσεις του εάν δεν θέλει να ανακαλέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Νοµίζω ότι καταλάβατε και εσείς ότι έπρεπε να παρίσταται ο αρµόδιος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γιατί παριστάµεθα εµείς, όταν µίλησε
ο κ. Κουµουτσάκος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας για ένα λεπτό.
Ας µην ανοίξουµε, όµως, την κουβέντα. Την απάντηση θα πρέπει
να την δώσει καλύτερα ο ίδιος ο Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό είναι
προφανές. Θεωρώ ότι ο κ. Λοβέρδος καλόπιστα ήρθε να τοποθετηθεί. Πράγµατι ο τίτλος του άρθρου που έχει µπει στην εφηµερίδα δεν αντικατοπτρίζει το περιεχόµενο του άρθρου. Αυτό
νοµίζω το αντιλαµβανόµαστε όλοι. Δεν ήσασταν εδώ το πρωί
όπου µίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας και τοποθετήθηκε εκ µέρους της Κυβερνήσεως.
Ο κ. Κουµουτσάκος, πρακτικά αυτό το οποίο είπε -και εκφράζει
και την παράταξή µας- είναι ότι αυτήν τη στιγµή δεν είναι η ώρα,
ο χρόνος για να ανοίξουµε ένα ζήτηµα, το οποίο επετειακά καταγράφηκε στην εφηµερίδα και σε ένα βαθµό όλοι το έχουµε
βιώσει. Εκείνη η εποχή έφερε τα θετικά της. Την πορεία της ιστορίας αυτής την γνωρίζουµε όλοι. Νοµίζω ότι σε µία δύσκολη συγκυρία στην οποία βρισκόµαστε πρέπει να κατεβάσουµε τους
τόνους, να έχουµε αίσθηση της ανάγκης εθνικής ενότητας και
οµοψυχίας και σε αυτό το πλαίσιο ήταν ενταγµένο και η συνολική
τοποθέτηση του κυρίου Κουµουτσάκου, όπως και κυρίως του
Υπουργού Εξωτερικών το πρωί.
Νοµίζω ότι η δική µας θέση καλύπτει και αυτό που είπατε,
κύριε Λοβέρδο και δεν νοµίζω ότι χρειάζεται, όπως είπε και ο
Πρόεδρος, να επεκτείνουµε το διάλογο πάνω σε αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Λιβανέ.
Συνεχίζουµε µε την Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, την κ.
Μαρία- Αλεξάνδρα Κεφάλα.
Ορίστε, κυρία Κεφάλα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κρατικός
προϋπολογισµός για το έτος 2020 είναι το αποτύπωµα της επιστροφής της Ελλάδας στο µέλλον και έρχεται να ενσωµατώσει
όλες τις νοµοθετηµένες µεταρρυθµίσεις της Κυβέρνησης.
Είναι ο πρώτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη,
προϋπολογισµός που όχι µόνο δεν επιβάλει πρόσθετα περιοριστικά µέτρα, αλλά µειώνει τα βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προϋπολογισµός ρεαλιστικής αισιοδοξίας και άρρηκτα
συνυφασµένος µε την πολιτική µας για περισσότερες επενδύσεις
και λιγότερους φόρους.
Κυρίες και κύριοι, η χώρα µπαίνει σε νέα εποχή και η οικονοµία
επίσης. Το υπερπλεόνασµα της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε
τα 11,4 δισεκατοµµύρια. Συγχαρητήρια! Πού βρέθηκαν, όµως,
τα 11,4 δισεκατοµµύρια; Μήπως είναι προϊόν των επενδύσεων
που πραγµατοποιήθηκαν; Μήπως είναι προϊόν εισροής κεφαλαίων του εξωτερικού; Όχι, προφανώς. Προϊόν της αφαίµαξης
του ελληνικού νοικοκυριού και της ελληνικής κοινωνίας είναι.
Ποια επενδυτική πολιτική εφαρµόσατε, κυρίες και κύριοι του
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ΣΥΡΙΖΑ; Είκοσι εννέα νέους φόρους επέβαλε η προηγούµενη
κυβέρνηση. Δέκα επτά φορές περιέκοψε τις συντάξεις. Έφερε
τα capital control. Μείωσε το αφορολόγητο και πολλά άλλα.
Είδαµε µέσα στην τετραετία αυτή τα µεσαία εισοδήµατα να
συρρικνώνονται δραµατικά. Εµείς αυτά τα εισοδήµατα θέλουµε
να τα ενισχύσουµε, τη µεσαία τάξη θέλουµε να ενισχύσουµε, τη
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας. Λέµε ότι υπάρχει και
άλλος δρόµος µε µείωση των φόρων, µε προσέλκυση επενδύσεων, αλλά πάνω από όλα µε σωστή δηµοσιονοµική διαχείριση.
Η εξάµηνη οικονοµική πολιτική µας, παρ’ότι σε βρεφικό στάδιο
ακόµη, κάνει αισθητά τα αποτελέσµατα της. Σταµατάει επιτέλους
το φαύλο κύκλο της υπερφορολόγησης µε µέτρα ανάσα, µε µόνιµες και σπουδαίες φοροελαφρύνσεις. Απελευθερώνει την οικονοµία από τη φορολογία, δίνει τα αναπτυξιακά κίνητρα στις
επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελµατίες και ενισχύει
το διαθέσιµο εισόδηµα.
Καλύψαµε 396 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό που µας άφησε αµανάτι η προηγούµενη κυβέρνηση για το σηµαντικό δηµοσιονοµικό
κενό του έτους 2019. Μειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ. Αυξήσαµε το επίδοµα θέρµανσης στα 68 εκατοµµύρια και πολλά ακόµη. Και όλα
αυτά σε περίπου εκατόν εξήντα µέρες.
Ο κρατικός προϋπολογισµός για το 2020 αποτυπώνει µία οικονοµική πολιτική που βασίζεται σε φιλοσοφία τελείως διαφορετική από αυτήν που επικρατούσε τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια. Θέτουµε τέλος στην πολιτική των υπερπλεονασµάτων. Βάζουµε τις βάσεις για να αντιµετωπιστεί το αναπτυξιακό και επενδυτικό πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας των τελευταίων ετών,
καθώς και το πρόβληµα της ανεργίας. Στηρίζουµε το διαθέσιµο
εισόδηµα των πολιτών, ενισχύουµε την επιχειρηµατικότητα και
τις επενδύσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την κατάρτιση του κρατικού
προϋπολογισµού του 2020 κάνουµε πράξη τις προγραµµατικές
και προεκλογικές µας δεσµεύσεις. Διαθέτουµε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό για να προχωρήσουµε
σε αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεµβάσεις. Χορηγούµε επίδοµα ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την
1η Ιανουαρίου του 2020. Μειώνουµε τον εισαγωγικό συντελεστή
φορολογίας εισοδήµατος στο 9%. Αυξάνουµε το αφορολόγητο
όριο για κάθε παιδί. Μειώνουµε στο χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ
13% για τα είδη βρεφικής ηλικίας.
Στηρίζουµε έτσι έµπρακτα το ελληνικό νοικοκυριό, τα χαµηλότερα και µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να ανακουφιστεί άµεσα το
σύνολο των πολιτών από δυσβάστακτες φορολογικές υποχρεώσεις, να ενισχυθούν η ιδιωτική κατανάλωση, η αποταµίευση και
η απασχόληση και να διαµορφωθεί µεσοπρόθεσµα ένα πλαίσιο
που θα ευνοεί την καταπολέµηση της υπογεννητικότητας, η
οποία µαστίζει τη χώρα µας.
Στο στόχαστρο του προϋπολογισµού είναι όπως όλοι διαπιστώσαµε και µε το πρόσφατο ψηφισθέν φορολογικό νοµοσχέδιο
και οι φοροελαφρύνσεις στον τοµέα του επιχειρείν και των εταιρειών µε µείωση του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων
από 28% στο 24%, της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος κατά
5% και της φορολογίας µερισµάτων από 10% σε 5%.
Θέτουµε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις βάσεις να γίνουµε πόλος
έλξης νέων επενδύσεων, ώστε να µεταβεί η ελληνική οικονοµία
σε υψηλότερη καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, να βελτιωθεί
άµεσα το επιχειρηµατικό κλίµα σε όλα τα βασικά κριτήρια των
διεθνών δεικτών ανταγωνιστικότητας, δηµιουργώντας σε σύντοµο χρόνο πλούτο και νέες θέσεις εργασίας, να αρχίσει να κυλάει το χρήµα και να πάρει µπροστά η αγορά για να το πω απλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως γιατρός δεν µπορώ να µην
αναφερθώ στις πρόσφατες πραγµατικές δαπάνες που πραγµατοποιούνται στον κρίσιµο και ευαίσθητο τοµέα της υγείας σε
σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2019. Το 2020 προβλέπονται
στον τακτικό προϋπολογισµό 3.800.000.000 ευρώ, ωστόσο οι
πραγµατικές δαπάνες του Υπουργείου Υγείας θα είναι µεγαλύτερες. Διαθέτουµε έτσι πρόσθετα ποσά από το νέο ειδικό αποθεµατικό, συνόλου 300 εκατοµµυρίων ευρώ και πρόσθετα
χρήµατα από το ποσό που θα προκύψει από τον υπολογισµό των
δαπανών για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στον τοµέα της
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υγείας, περίπου 25 µε 30 εκατοµµύρια, που η προηγούµενη κυβέρνηση δεν κατέγραφε και που δεν επιβαρύνουν το κατά πρόγραµµα δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα.
Ταυτόχρονα, για τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ προβλέπονται αυξηµένες δαπάνες κατά 108 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση
µε τις εκτιµώµενες πληρωµές του 2019. Από την άλλη πλευρά
αυξάνουµε τα δηµόσια έσοδα µε δραστικές παρεµβάσεις. Αναπροσαρµόζουµε τις αντικειµενικές αξίες µε βάση τις πραγµατικές αξίες. Το γεγονός αυτό θα συµβάλει στην αύξηση της
εισπραξιµότητας σε ιδιοκτησίες συγκεκριµένων περιοχών της
χώρας, που τώρα το επίπεδο των αντικειµενικών αξιών είναι αρκετά χαµηλότερο έναντι της εµπορικής αξίας, καθώς και σε περιοχές της χώρας µε πολύ υψηλή αξία ακινήτων, όπως οι
πολυτελείς παραθεριστικές περιοχές, που ως τώρα δεν λαµβάνονταν υπ’ όψιν.
Στόχος µας είναι, µέσα από αυτές τις αλλαγές να καταστεί η
φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία πιο αποτελεσµατική και κοινωνικά πιο δίκαιη. Καταπολεµάµε τη φοροδιαφυγή στη ρίζα της
και διευρύνουµε τη φορολογική βάση µε µέτρα προώθησης ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, η µείωση της παραοικονοµίας και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να µειωθούν περαιτέρω τα φορολογικά
βάρη στους πολίτες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, µε το θεσµοθετηµένο αυξηµένο συντελεστή, 30% είναι αποδεδειγµένα το πιο αποτελεσµατικό µέτρο σε αυτή την κατεύθυνση. Η προσπάθεια
αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής δεν είναι, άλλωστε, υπόθεση
αποκλειστικά του κράτους. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία και
ιδίως τους φορολογούµενους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου παρουσιάζουµε
έναν προϋπολογισµό, που πρέπει να υπερψηφίσουµε όλοι. Καλύπτουµε το δηµοσιονοµικό κενό που κληρονόµησε η νέα Κυβέρνηση για το τρέχον και το επόµενο έτος. Δηµιουργούµε δηµοσιονοµικό χώρο για τη σηµαντική µείωση των φορολογικών συντελεστών, την αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων και την πυροδότηση ενός ενάρετου κύκλου οικονοµικής προόδου για τα
επόµενα χρόνια, ώστε να πετύχουµε ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης 2% για το 2019 και 2,8% για το 2020, ώστε να αυξηθεί το
ΑΕΠ από το 11,6% του πρώτου εξαµήνου, στο 12,3%. Άνοδος
που προβλέπεται να φτάσει στο 13,1% το 2020 και σιγά-σιγά να
πλησιάσει σταδιακά τα επίπεδα της προ κρίσης εποχής.
Πρέπει να περιορίσουµε επιτέλους το παραγωγικό κενό. Με
τον κρατικό προϋπολογισµό για το οικονοµικό έτος του 2020
αποτυπώνουµε την υλοποίηση των προγραµµατικών δεσµεύσεων της Κυβέρνησης σε συνθήκες δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.
Είναι ένα προϋπολογισµός προσανατολισµένος στην υποβοήθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας µέσω της ενίσχυσης επενδύσεων. Θέτουµε τις βάσεις για να αντιµετωπιστεί το µεγάλο
πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας των τελευταίων ετών, το
επενδυτικό κοινό.
Ανύπαρκτα χρήµατα δεν θα µοιράσουµε, ούτε θα αναγγείλουν
ότι θα µοιράσουµε. Βήµα-βήµα βοηθάµε τη µεσαία τάξη. Βήµαβήµα ενισχύουµε την κοινωνική δικαιοσύνη. Βήµα-βήµα επιστρέφουµε στην κανονικότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Λεωνίδας
Στολτίδης για επτά λεπτά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένα πράγµα γίνεται φανερό από
την έως τώρα συζήτηση από τις τοποθετήσεις όλων των κοµµάτων, πλην Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ένα πράγµα είναι στόχος
όλων σας µε βάση την προσέγγιση του περιεχοµένου του ετήσιου κρατικού προϋπολογισµού. Το κοινό, λοιπόν, στην προσέγγιση σε όλων σας είναι ότι στοχεύει στο να αποδοθεί στον λαό
µας µια εικόνα για τη διαχείριση ποσών, οικονοµικών µεγεθών µε
τρόπο που να αλλοιώνεται το κύριο, δηλαδή το από πού προέρχονται αυτά τα ποσά.
Προσπαθείτε όλοι σας να διαµορφώσει µια εικόνα ότι το κρά-

7611

τος, η εκάστοτε κυβέρνηση, έχει να διαχειριστεί οικονοµικά µεγέθη τα οποία είναι αποτέλεσµα από διάφορες πήγες παραγωγής πλούτου, επενδύσεις, ανταγωνισµό και διάφορα τέτοια και
µάλιστα να φαίνεται ότι κάνει και κάνει προσπάθεια να το διεκπεραιώσει µε τρόπο δίκαιο που να ικανοποιεί τους πάντες, αλλά
και µε βάση τη συνεισφορά τους στο σύνολο του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου.
Κρύβετε, µε κάθε τρόπο, ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ, που
να µην προέρχεται από την πραγµατική αξία της εργατικής δύναµης και µόνο από αυτήν, η οποία αποτελεί άθροισµα του ονοµαστικού µισθού, κατώτατου ή µέσου, το κοµµάτι των φόρων και
των παρακρατήσεων για την κάλυψη των αναγκών των εργαζοµένων, υγεία, παιδεία, ασφάλιση, και το υπόλοιπο κοµµάτι που
δεν το αποδίδετε και διαµορφώνει το κέρδος του εργοδότη.
Καθένα από τα δύο πρώτα κοµµάτια το κεφάλαιο και οι επιχειρηµατικοί όµιλοι θέλω να το βάλουν στο χέρι καλύτερα, ακόµη
πιο βαθιά και για να µεγαλώσει το τρίτο κοµµάτι, δηλαδή τα
κέρδη τους και ο κρατικός προϋπολογισµός είναι το κατάλληλο
εργαλείο νοµιµοποίησης της µεταφοράς ολοένα και µεγαλύτερου µέρους από αυτά τα δύο πρώτα συνθετικά στοιχεία της
πραγµατικής αξίας της εργατικής δύναµης στις τσέπες µιας χούφτας επιχειρηµατικών οµίλων.
Ας δούµε, όµως, πώς διεξάγεται η επίθεση σε καθένα από
αυτά τα δύο πρώτα κοµµάτια. Στην περίπτωση του ονοµαστικού
µισθού, τον έχετε τσακίσει όλοι σας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νοµοθέτησε και το διατηρεί η Νέα Δηµοκρατία η µισθολογική πολιτική
να καθορίζεται από την ανταγωνιστικότητα, καταργώντας τις
συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Και µε βάση τις δυσοίωνες προβλέψεις για ανάκαµψη της διεθνούς οικονοµίας και τις εξωτερίκευσης σε µεγάλο βαθµό της ελληνικής οικονοµίας, µάλλον σε
συζήτηση για µείωση του κατώτατου µισθού θα οδηγήσει το επόµενο διάστηµα και όχι σε αύξηση.
Η Νέα Δηµοκρατία, µε το αναπτυξιακό ουσιαστικά καταργεί
τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ανοίγοντας τον δρόµο για
τη συντριβή του µέσου µισθού, γεγονός που θα οδηγήσει ένα
ακόµα πολύ µεγάλο κοµµάτι της εργατικής τάξης να µην µπορεί
να ανταπεξέλθει ούτε καν στην ίδια την αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης πλάι στο εφιαλτικό ποσοστό των ήδη υπαρχόντων.
Βέβαια, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι
έχετε πάρει, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία, µέτρα ενάντια στους
ταξικούς διεκδικητικούς αγώνες µε τους απεργοκτόνους νόµους,
το χαφιεδιλίκι µε τα ηλεκτρονικά µητρώα, τη νοµιµοποίηση της
νοθείας µε την ηλεκτρονική ψήφο.
Μεγάλα επίσης είναι τα χτυπήµατα, που θα δεχτεί αυτό το ονοµαστικό εισόδηµα των εργαζοµένων από το γεγονός ότι και ο φετινός προϋπολογισµός προβλέπει περισσότερους φόρους αυξηµένους κατά 750 εκατοµµύρια ευρώ, είτε τους έµµεσους κατά
650 εκατοµµύρια ευρώ, είτε αυτούς πάνω στην ακίνητη περιουσία, χωρίς βέβαια σε αυτά να περιλαµβάνονται οι αυξηµένοι ανταποδοτικοί φόροι µέσω της τοπικής διοίκησης, η αύξηση της
τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος κ.λπ..
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο κοµµάτι της συνολικής αξίας της
εργατικής δύναµης που διαµορφώνει τα έσοδα από τη γενική φορολογία και τις εισφορές για συντάξεις, υγεία, παιδεία, κοινωνική
πολιτική, για την κάλυψη, δηλαδή, των αναγκών των εργαζοµένων. Και σε αυτό το κοµµάτι ο κρατικός προϋπολογισµός αποσπά
µέρος συσσωρευµένου πλούτου και ανοίγει το έδαφος για περαιτέρω κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων, µείωση δαπανών για την υγεία 182 εκατοµµύρια ευρώ, επισπεύδοντας το υπό
κατάρρευση σύστηµα µε τους ιδιώτες να τρίβουν τα χέρια τους
µε το «µπάσιµο» που τους προσφέρετε.
Έχουµε µείωση συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 192 εκατοµµύρια ευρώ σε κύριες και επικουρικές για διευκόλυνση της εφαρµογής του νόµου Κατρούγκαλου και πέρασµα της ασφάλισης µε
το επερχόµενο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο συνολικά στα χέρια των
επιχειρηµατικών οµίλων και την οριστική διάλυση της κοινωνικής
ασφάλισης.
Τελικά, τι κάνει αυτός ο προϋπολογισµός της Νέας Δηµοκρατίας µε τα τεράστια έσοδα που έχει αποσπάσει από τους εργαζόµενους, από την άγρια φορολογία, από την υποχώρηση της
χρηµατοδότησης σε ασφαλιστικά ταµεία, στον τοµέα της κοινω-
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νικής πολιτικής και στην υγεία; Χωρίς δυνατότητα καµίας συγκάλυψης, δίνει απευθείας στο µεγάλο κεφάλαιο 1,2 δισεκατοµµύρια δηµοσιονοµικού χώρου, µε µείωση 615 εκατοµµύρια στη
φορολογία και 123 εκατοµµύρια µείωση στις ασφαλιστικές τους
εισφορές.
Οποιαδήποτε µικρή µείωση πρόκειται για την πλειοψηφία των
εργαζοµένων και των αυτοαπασχολούµενων, έχει επιληφθεί ο
προϋπολογισµός να επιστραφεί και µε το παραπάνω, όπως έκαναν και οι προϋπολογισµοί των προηγούµενων ετών.
Στην ίδια γραµµή µε τη σειρά όλες οι κυβερνήσεις, µε διαφορετική βέβαια αποτελεσµατικότητα η κάθε µια από την άλλη,
υπηρετείτε αυτό το κοινό καθήκον. Όλη η αντιπαράθεση σας έχει
να κάνει µε το ποιον επιχειρηµατικό όµιλο θα βάλετε σε καλύτερη
θέση απόσπασης µεγαλύτερου µεριδίου από το κάθε κοµµάτι
της συνολικής αξίας της εργατικής δύναµης είναι αντιπαράθεση
παραπλάνησης για ελάφρυνση κάποιου λαϊκού στρώµατος που
αποτελεί το προνοµιακό σας ακροατήριο.
Εµείς καλούµε τους εργαζόµενους να δουν καθαρά ότι η µόνη
πηγή πλούτου είναι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ από τα
οικονοµικά µεγέθη που διαπραγµατεύεται ο προϋπολογισµός
που να µην είναι µέρος του µισθού τους, του εισοδήµατος τους.
Αρκούν αυτοί µπορεί για να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες τους. Τους καλούµε να διεκδικήσουν όλα αυτά που ανήκουν
µόνο σε αυτούς. Σε αυτό τον αγώνα το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα είµαστε πάντα µπροστά και µε όλες τις δυνάµεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου για επτά λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, Θα ψηφίσω τον προτεινόµενο προϋπολογισµό και θα εξηγήσω στη συνέχεια µερικούς µόνο από τους λόγους.
Ο προϋπολογισµός του κράτους για το οικονοµικό έτος 2020
είναι ο πρώτος της νέας Κυβέρνησης, παραµένει, όµως, µεταβατικός για έξι συν έναν λόγους. Πρώτον, διατηρείται το δεσµευτικό πλαίσιο των βαρύτατων µεταµνηµονιακών υποχρεώσεων και
στόχων που αποδέχτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και καταγράφηκαν
στο Eurogroup του Ιουνίου του 2018. Δεύτερον, είναι µεταβατικός γιατί έχουµε ακόµη τη δέσµευση για πρωτογενές πλεόνασµα
3,5% στη βάση της ελλιπούς συµφωνίας που έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση για την αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους.
Ορθώς, κατά τη γνώµη µου, ο κ. Τσίπρας βιάστηκε τότε να βγάλει τη γραβάτα που του χάρισε ο παρτενέρ του Καµµένος µετά
τον στηµένο πανηγυρισµός στο Ζάππειο την 22η Ιουλίου 2018.
Ευτυχώς, όπως ήδη δήλωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Οικονοµικών, στο πρώτο εξάµηνο του 2020 θα τεθεί το
ζήτηµα της αναδιοργάνωσης του χρέους ώστε να προχωρήσουµε παρακάτω.
Μία παρατήρηση: Οι τόκοι που πληρώθηκαν µεταξύ 2010 και
2014 -πέντε χρόνια- ήταν 54 δισεκατοµµύρια. Αυτοί προσδιορίζουν το πρωτογενές πλεόνασµα. Οι τόκοι που πληρώθηκαν στο
αµέσως επόµενο διάστηµα 2015 - 2019 ήταν 29,5%. Τέτοιο δώρο
παρέλαβαν το 2014, αγαπητοί συνάδελφοι.
Τρίτον, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τα νοικοκυριά, η µείωση των συνταξιοδοτικών κρατήσεων για τους επαγγελµατίες,
η περικοπή τεσσάρων µονάδων συν µία στον φόρο κερδών, που
την ψήφισαν οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας µαζί µε την
τότε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές, και η κατά το ήµισυ περικοπή του φόρου στα µερίσµατα, δηλαδή στην αµοιβή της επιχειρηµατικότητας, καθώς και σειρά άλλων ρυθµίσεων, που επιλύουν
εµπλοκές και ακυρώνουν εµπόδια σε παραγωγικές διαδικασίες,
όπως είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στην οικοδοµή, θα δώσουν
αποτελέσµατα στη διάρκεια του προσεχούς έτους.
Τέταρτον, αναµένουµε µέσα στο 2020 την αναδιοργάνωση του
συνταξιοδοτικού, που θα έχει αναπτυξιακή διάσταση, θα διευκολύνει την κινητικότητα στην αγορά εργασίας, θα αυξήσει το διαθέσιµο εισόδηµα των µισθωτών και θα µειώσει το κόστος εργασίας.
Πέµπτον, θα προχωρήσουν σηµαντικές επενδύσεις, που θα
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δώσουν τον τόνο για την επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας.
Έκτον, το 2020 θα είναι έτος απαγκίστρωσης της κοινωνίας
και της οικονοµίας από την αλά ΣΥΡΙΖΑ λιτότητα και την αντιαναπτυξιακή πολιτική. Θα σχεδιάσουµε µια βιώσιµη και αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη προς όφελος µιας πράγµατι στέρεας και
ευρείας κοινωνικής συνοχής.
Έβδοµον, ο επόµενος προϋπολογισµός για το 2021, θα στηριχθεί σε νέα δεδοµένα, καθώς θα εφαρµόζονται ριζοσπαστικές
µεταρρυθµίσεις.
Όπως έχουµε πλέον κατανοήσει, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα
έχει ανοίξει την πόρτα εξόδου από τη δηµοσιονοµική κρίση το
2014. Αν δεν είχε µεσολαβήσει η εκλογή ΣΥΡΙΖΑ, το δηµοψήφισµα και το τρίτο µνηµόνιο, θα είχαµε ακολουθήσει την άνοδο τωνάλλων κρατών της ευρωζώνης ήδη από το 2015. Χάσαµε σε
αυτά τα χρόνια δέκα µονάδες ΑΕΠ. Τελικά, η οικονοµία άρχισε
να βελτιώνεται το 2019 πραγµατικά, όταν εµπεδώθηκε η προοπτική της κυβερνητικής αλλαγής.
Μπορεί, λοιπόν, κατά κάποιον τρόπο να βγήκαµε από τη δηµοσιονοµική κρίση, µπορεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη να επιτυγχάνει τη σταθεροποίηση των προοπτικών στην οικονοµία, µπορεί
η κοινωνία να νιώθει ήρεµη και αισιόδοξη, όπως δείχνουν όλες
οι έρευνες της κοινής γνώµης, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται να επιτύχουµε τη δυναµική ανάπτυξη.
Πώς και πότε µπορεί να συµβεί αυτό; Όταν θα συντρέξουν
τρεις εξελίξεις: Αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος των µισθωτών στον ιδιωτικό τοµέα, µε ρυθµό τουλάχιστον διπλάσιο του
πληθωρισµού και ακόµα καλύτερα στις διεθνώς ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις. Αύξηση της απασχόλησης, που σηµαίνει µείωση
της ανεργίας κάτω από το 12%. Αύξηση των νέων επενδύσεων
στο 25% του ΑΕΠ. Προσοχή όµως: Η ορθολογική σειρά αυτών
των εξελίξεων είναι πρώτα οι επενδύσεις, που θα φέρουν τις νέες
και καλές δουλειές, που θα πληρώνουν καλύτερους µισθούς.
Η αύξηση, όµως, των επενδύσεων δεν είναι στα χέρια του κράτους. Δεν είναι η κυβέρνηση που αποφασίζει τι θα κάνουν οι επιχειρηµατίες. Παρά τις δεκάδες των ρυθµίσεων που ενέκρινε η
Βουλή και ήδη επηρεάζουν θετικά το επιχειρηµατικό κλίµα, χρειάζεται ολόκληρη η κοινωνία να αλλάξει νοοτροπία. Αυτό δεν είναι
καθόλου εύκολο. Δεν είναι απλή υπόθεση. Χρειάζεται χρόνο.
Τι είναι, λοιπόν, αυτό που θα δώσει εντυπωσιακή ώθηση στις
επενδύσεις; Κατά τη γνώµη µου, είναι µια αλλαγή στάσης της
κοινωνίας, όλων µας δηλαδή, έναντι του πολύτιµου ρόλου της
επιχείρησης, του επιχειρηµατικού κέρδους και της διευκόλυνσης
µε κάθε µέσον της επιχειρηµατικότητας, ειδικά από τις δηµόσιες
υπηρεσίες και τα δικαστήρια. Γνωρίζουµε ότι η κοινωνία αλλάζει
αργά, ειδικά επειδή επί ιστορικά πολύ χρόνο καλλιεργήθηκε από
τις δυνάµεις του λαϊκισµού µια εντελώς εχθρική νοοτροπία.
Αυτός, όµως, που µπορεί και πρέπει να αλλάξει αµέσως νοοτροπία είναι ο πολιτικός κόσµος, τουλάχιστον τα δύο µεγάλα κόµµατα. Αυτό είναι που θα καθοδηγήσει την κοινή γνώµη, µε αυτόν
τον τρόπο θα κινητοποιηθεί η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
Η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία έχει αποδείξει πως κατανόησε
όσα λάθη µπορεί να έγιναν στο απώτερο παρελθόν και είναι αποφασισµένη να µην επιτρέψει την επανάληψή τους. Η δυσκολία
βρίσκεται, λοιπόν, στην πλευρά της Αντιπολίτευσης. Θα διαλέξει
ο ΣΥΡΙΖΑ το στρατόπεδο της προόδου; Θα προτιµήσει να παίξει
αυτό το παιχνίδι και να στηρίξει την προσπάθεια µιας επενδυτικής ανάταξης; Μπορούν οι συνιστώσες και οι πολιτικοί µετανάστες, που συνασπίζονται στην Κουµουνδούρου να εγκαταλείψουν τον αντικαπιταλιστικό δογµατισµό και να υποστηρίξουν το
αυτονόητο, ότι δηλαδή η επιχείρηση πρέπει να είναι ο πολύτιµος
κρίκος της κοινωνίας;
Μέχρις ώρας, όλα δείχνουν πως είναι πιθανότερο, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα προτιµήσει την καταστροφική προσέγγιση
του «όχι σε όλα», της παρεµπόδισης, δηλαδή, των µεταρρυθµίσεων, της κοινωνικής αναταραχής και των ανέφικτων υποσχέσεων. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι προτιµά να εµφανίζεται ως
αριστερός υιοθετώντας κάθε αναταραχή, µε την ελπίδα ίσως
µιας νέας κρίσης στην ευρωζώνη, η οποία θα µπορούσε να κάµψει την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας. Μήπως ο κ. Τσίπρας δουλεύει στο µοντέλο µιας αποτυχίας, που διασφαλίζει
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έναν ιστορικό δεύτερο γύρο;
Τα παραπάνω δεν µε εµποδίζουν, όµως, να συµµερίζοµαι την
ανησυχία του κ. Τσακαλώτου ως προς τη µείωση του µεριδίου
της µισθωτής εργασίας στο εθνικό προϊόν, η οποία, δυστυχώς,
συνεχίζεται. Δεν θα µπορούσαµε, όµως, να φτάσουµε σε γόνιµο
συµπέρασµα και κατά συνέπεια, να κάνουµε τα σωστά βήµατα,
για να αλλάξουµε αυτήν την ανισορροπία, αν δεν αναγνωρίσουµε
την αιτία αυτής της µείωσης, που είναι η χαµηλή ανταγωνιστικότητα. Χρειαζόµαστε επενδύσεις για να δηµιουργηθούν νέες και
καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν θα µειώνουν το µερίδιο της µισθωτής εργασίας. Όσες παρεµβάσεις και
αν κάνει το κράτος, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα είναι ευτυχής συγκυρία αν ο κ. Αλέξης Τσίπρας επιβεβαιώσει, όποτε βρει
την ευκαιρία, πρόσφατη δήλωσή του στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης σύµφωνα µε την οποία: «Σε περιόδους κρίσης κεντρικό
ζήτηµα για την οικονοµία είναι να υλοποιηθούν οι κρίσιµες µεταρρυθµίσεις και να υπάρξει µια συγκροτηµένη προσπάθεια για
την προσέλκυση επενδύσεων».
Από το στόµα του και στου θεού τ’ αυτί!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει από τον
ΣΥΡΙΖΑ ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Αθανασίου για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εκπλήσσοµαι, ακούγοντας σήµερα εκείνους που άφησαν τον Δεκέµβριο του 2014 το επιτόκιο
του δεκαετούς οµολόγου στο 9% -µέγιστο παγκόσµιο ρεκόρ αιώνων!- να µιλούν όπως µιλούν.
Από την άλλη, όµως, δεν τρέφω και αυταπάτες. Πού απευθύνοµαι; Απευθύνοµαι σε µία κυβερνητική πλειοψηφία, που µέσα
σε τέσσερις µήνες παραβίασε επτά φορές το Σύνταγµα. Επεξεργαζόµενη το πανεπιστηµιακό άσυλο, καθιέρωσε την τρέλα ότι ο
νόµος µπορεί να ανατρέψει µια συνταγµατική εγγύηση. Το ένα.
Δύο: Νοµοθέτησε εκ των υστέρων για την τοπική αυτοδιοίκηση, παραβιάζοντας τις συνταγµατικές αρχές της ελευθερίας
των εκλογών και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης.
Τρία: Επιδιώκοντας επιτελικό κράτος, δηµιούργησε ένα υπερπρωθυπουργείο, υποβαθµίζοντας τον συνταγµατικά κατοχυρωµένο ρόλο της Κυβέρνησης. Αυτό δεν µυρίζει επιτελικό κράτος.
Θα το πω ανοιχτά: Μυρίζει και πρωθυπουργική ανεπάρκεια.
Τέσσερα: ΚΕΘΕΑ.
Πέντε: Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Έξι: Ευνοώντας τη µονοπώληση της τηλεοπτικής ενηµέρωσης
παραβιάζει τις συνταγµατικές αρχές της ισότητας, της αντικειµενικότητας και της ποιότητας.
Επτά: Δεν πρόκειται για απλή παραβίαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά πραγµατική εκτροπή. Εκατόν είκοσι Βουλευτές
θα µπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο της Δηµοκρατίας τον οποίο
οι υπόλοιποι εκατόν ογδόντα απορρίπτουν. Και ευθέως λέω προς
την Κυβέρνηση και προς εσάς: Θα εκλέξουµε Πρόεδρο τον Παυλόπουλο µε διακόσιες σαράντα ψήφους ή θα πάµε σε Πρόεδρο
των εκατόν είκοσι ψήφων, όπως άκουσα σε ένα καφενείο του Μενιδίου, κάποιον γυαλιστερό κολλητό; Το λέω λαϊκά, αλλά είναι
αδυσώπητο το παράδειγµα.
Πώς µπορείς, λοιπόν, να µιλήσεις για τον προϋπολογισµό µιας
τέτοιας κυβέρνησης, που, επαναλαµβάνω, µέσα σε τέσσερις
µήνες έχει παραβιάσει επτά φορές το Σύνταγµα;
Εγώ θα βγάλω δύο φωτογραφίες από τις σελίδες 47 του προσχεδίου της Κυβέρνησης και 127 της εισηγητικής έκθεσης του
κρατικού προϋπολογισµού: «Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος το προηγούµενο έτος, µε τη συνακόλουθη εφαρµογή
των µεσοπρόθεσµων µέτρων ελάφρυνσης του χρέους και την
ενίσχυση των ταµειακών διαθεσίµων ασφαλείας -cash buffer- δηµιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την εµπέδωση της απρόσκοπτης χρηµατοδότησης του ελληνικού δηµοσίου µέσω των
αγορών». Αληθής φωτογραφία. Συγχαίρω τον κ. Σταϊκούρα.
Αυτό το cash buffer, αυτά τα 37 δισεκατοµµύρια ευρώ, που
σας άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, φίλος σας αναλυτής, τα
χαρακτήρισε «πυρηνικά όπλα». Πώς να µην εξανεµιστούν τα επιτόκια, να µη γίνουν υποµηδενικά µε πυρηνικά όπλα;
Πάµε στη δεύτερη φωτογραφία. Για πρώτη φορά, από το 2010
η Ελληνική Δηµοκρατία υλοποίησε τρεις εκδόσεις οµολόγων,
µέσα σε ένα έτος. Εδώ πρέπει να έχει λάθος το κείµενο της ει-
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σηγητικής έκθεσης του προϋπολογισµού -φοβήθηκε κάποιος να
γράψει-, αποδεικνύοντας την οµαλοποίηση της πρόσβασης της
Ελλάδας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, µε αξιοσηµείωτο γεγονός
την έκδοση δεκαετούς οµολόγου για πρώτη φορά από το 2010.
Επαναλαµβάνω ότι τον Δεκέµβριο του 2014 είχατε αφήσει το δεκαετές οµόλογο µε 9%. Σβήνει αυτό; Σβήνει η ιστορία; Κάποια
σεµνότητα νοµίζω ότι χρειάζεται.
Αυτός είναι προϋπολογισµός πολλών ερωτηµατικών και κρυφών φόρων. Πρώτα τα ερωτηµατικά: Θα κατορθώσετε να µεγεθύνετε το ΑΕΠ από 190 δισεκατοµµύρια σε 197 δισεκατοµµύρια;
Θα κατορθώσετε να τριπλασιάσετε την ταχύτητα αύξησης της
ιδιωτικής κατανάλωσης; Θα κατορθώσετε να µειώσετε τις δαπάνες των φορέων κατά 800 εκατοµµύρια; Το εύχοµαι.
Η µείζων Αντιπολίτευση δεν θα πέσει στο επίπεδο του να τορπιλίσει τις προσπάθειές σας, επίπεδο στο οποίο πέσατε εσείς
διοργανώνοντας ακόµα και µυστικές αποστολές στις Βρυξέλες
και στο Λονδίνο για να ενισχύσετε τη γραµµή «Βάστα Γερούν,
κράτα Σόιµπλε». Αυτό έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ -και προσθέτω εγκύρως και αναλαµβάνω την ευθύνη- συνέβη και κατά την προηγούµενη υπουργία του κ. Σταϊκούρα.
Σχετικά µε τον κρυφό φόρο: Απαιτείται ο φορολογούµενος να
συγκεντρώσει το 30% του εισοδήµατός του σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, διαφορετικά θα πληρώνει φόρο 22% για το υπόλοιπο.
Αφού στο 30% δεν περιλαµβάνεται το ενοίκιο, δεν περιλαµβάνεται το στεγαστικό δάνειο, πολλοί θα αποτύχουν. Αυτούς τους περιµένει στη γωνία φόρος 22%. Άλλωστε έχετε προϋπολογίσει
αύξηση του ΕΝΦΙΑ κατά 140 εκατοµµύρια ευρώ.
Επίσης, τα ελληνικά νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν κατά 323
εκατοµµύρια ευρώ στη χρονιά που έρχεται. Όπως, όταν θα γίνει
φανερό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οχτώ στους δέκα
ελεύθερους επαγγελµατίες θα πληρώνουν 220 ευρώ αντί 168
ευρώ ως κατώτατη ασφαλιστική εισφορά, τι θα έχετε να τους
πείτε; Στοιχειώδης εντιµότητα επιβάλλει να τους το πείτε τώρα
για να προετοιµαστούν οι άνθρωποι.
Κάθε προϋπολογισµός είναι και προϋπολογισµός ανάγκης. Και
οι πιο πλούσιες χώρες θα ήθελαν να διαθέτουν περισσότερα.
Όµως, εσείς είχατε άλλη οδό και, λόγω της µικροψυχίας σας,
την απορρίψατε. Απορρίψατε τον escrow account, όπου µαζί µε
700 εκατοµµύρια θα µαζεύατε 2,5 δισεκατοµµύρια για να τα ρίξετε την αγορά. Αυτή ήταν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και την απορρίψατε.
Θα χρησιµοποιήσω µια φράση του Κωστή Χατζηδάκη ως επίλογο. Είπε εδώ ότι «αν πέσει η ΔΕΗ, θα πέσουν οι τράπεζες, θα
πέσει η εθνική οικονοµία». Δεν θα πέσουν οι τράπεζες και δεν θα
πέσει η εθνική οικονοµία αν χαρίσουν τα θαλασσοδάνεια των
κοµµάτων σας και των µέσων µαζικής επικοινωνίας.
«Αν πέσει η ΔΕΗ, θα πέσουν οι τράπεζες, θα πέσει η εθνική οικονοµία», είπε µιλώντας πριν από εβδοµάδες ο κ. Χατζηδάκης,
αλλά τούτο δεν θα συµβεί αν οι τράπεζες κάνουν σκόντο στα δάνεια της «FORTHNET» κατά 85%.
«Αν πέσει η ΔΕΗ, θα πέσουν οι τράπεζες, θα πέσει η εθνική οικονοµία», αλλά όλα τα πάνε πρίµα αν λησµονήσουµε το δάνειο
του «ΚΗΡΥΚΑ ΧΑΝΙΩΝ». Αν πέσει η ΔΕΗ θα πέσουν οι τράπεζες
θα πέσει η εθνική οικονοµία αλλά δεν θα πάθει κανείς τίποτα αν
µειωθεί από το 45% στο 22% η φορολόγηση των ΠΑΕ και ΚΑΕ
στις µεταγραφές ποδοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστών για
συµβόλαια άνω των 40.000 ευρώ. Το ζήτησε καναλάρχης και το
κάνατε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Στο σηµείο αυτό τίθεται ένα πελώριο ηθικό θέµα. Νοµίζω ότι
δεν θα µπορούσατε να κάνετε αλλιώς. Η αυτοκρατορία της διαπλοκής αντεπιτέθηκε και στις εκλογές της 7ης Ιουλίου υπερίσχυσε. Αυτή θα φάει και εσάς και την Ελλάδα. Και καµαρώνετε;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ))
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Πλεύρης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
επί προσωπικού.
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Ποιον Χατζηδάκη εννοούσε εµένα ή τον κ. Χατζηδάκη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, εννοούσατε τον κ. Χατζηδάκη, τον συνάδελφό σας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Μα, έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όχι. Εντάξει, οπότε συνεχίζουµε.
Κύριε Πλεύρη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Πριν µπω στη βασική τοποθέτησή
µου, λαµβάνω την πρόκληση τι θα πούµε στους ελεύθερους
επαγγελµατίες και στους αυτοαπασχολούµενους, που είµαστε
αρκετοί εδώ πέρα και ξέρουµε τι βιώσαµε, κύριε Αθανασίου, γιατί
το βιώσαµε. Οι συνάδελφοι δικηγόροι -που τους βλέπω και στον
ΣΥΡΙΖΑ- ξέρετε τι θα πούµε; Θα πούµε ότι, επειδή εµείς δεν
έχουµε αφορολόγητο, άρα φορολογούµαστε από το πρώτο
ευρώ, το 22% στο 9%, ξέρετε τι σηµαίνει; Σηµαίνει 1.300 ευρώ
κέρδος. Σηµαίνει 1.300 ευρώ κέρδος αµέσως στα 10.000 ευρώ
και αυτά από το 22% να πάει στο 9%.
Άρα τα 25 ευρώ που λέτε στη χαµηλότερη κλίµακα, δηλαδή
για αυτούς που είναι ακόµη στη χαµηλότερη κλίµακα, του δηµιουργεί όφελος τουλάχιστον 1.000 ευρώ στα 10.000 ευρώ. Τι γίνεται στα 5.000 ευρώ εισόδηµα; Στα 5.000 ευρώ εισόδηµα, αντί
για 1.300 ευρώ όφελος έχει 650 ευρώ όφελος και πάλι µε τη διαφορά….
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα κάνουµε διάλογο; Θέλετε να µιλήσουµε; Όχι, γιατί µιλάτε
και εγώ σας λέω ότι από το 22% στο 9% θέλει µαθηµατικά. Στα
10.000 ευρώ πλήρωνε 2.200 ευρώ φόρο, γιατί εµείς οι δικηγόροι
πληρώνουµε από το πρώτο ευρώ -εσείς δεν το πληρώνετε και
ίσως να µην το ξέρετε, γιατί είστε σε άλλη επαγγελµατική κατηγορία, εµείς πληρώνουµε από το πρώτο ευρώ- και στα 2.200
ευρώ έχουµε όφελος 1.300 ευρώ.
Είναι κατανοητό; Αυτό είναι από το 22% στο 9%. Από τα 1.300
ευρώ ναι, όποιος ήταν στη χαµηλότερη ασφαλιστική κλίµακα εκεί
πέρα έχει µια µικρή επιβάρυνση που το όφελος του, όµως, στο
σύνολο είναι πολύ πιο µεγάλο.
Πάµε στον προϋπολογισµό -και αυτή είναι η ωραία ουσία της
συζήτησης- να δούµε τι έχει ως πρόταγµα η κάθε πλευρά εδώ
πέρα. Η Αριστερά συνολικά έχει την εξής φιλοσοφία, ότι έχουµε
µια πίτα, την οποία πίτα κατά βάση αν µπορέσουµε ποτέ να την
αυξήσουµε, θα την αυξήσουµε µόνο µέσα από τον κρατισµό,
οπότε στην πραγµατικότητα αυτήν η πίτα δεν αυξάνεται και κοιτάµε να µοιράσουµε αυτή την πίτα κατά τρόπο που, ενδεχοµένως, να ευνοηθούν ορισµένες κοινωνικές τάξεις, τις οποίες
µπορείτε να χαρακτηρίζετε χαµηλά στρώµατα ή οτιδήποτε. Στην
πραγµατικότητα κάνετε µια επιλογή.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι η Αριστερά κάνει µια ίση κατανοµή της
φτώχειας. Έχουµε λοιπόν, τη φτώχεια και την κατανέµουµε µεταξύ µας. Κατανέµοντας, λοιπόν, αυτή τη φτώχεια και έχοντας
µια µιζέρια, που τη βλέπουµε όπου επικράτησε η Αριστερά, έχει
ένα κυρίαρχο όπλο το κράτος.
Ποιο είναι το όπλο; Ότι φορολογώντας υπέρµετρα αυτούς που
βρίσκονται σε µια µέση κατηγορία και πάνω, µαζεύουν ένα ποσό
το οποίο βαφτίζουν «αναδιανοµή του πλούτου», ενώ στην πραγµατικότητα είναι αυτή η µοναδική επιδοµατική πολιτική που έχει,
που είναι να κρατάµε αυτόν, ο οποίος βρίσκεται χαµηλά στο πλαίσιο να του δίνουµε συνεχώς ένα επίδοµα για να έχει την άµεση
εξάρτηση από το κράτος και δεν του λέµε στην πραγµατικότητα
αυτού του ανθρώπου ότι θα βελτιωθεί το επίπεδο ζωής του, γιατί
η Αριστερά δεν το θέλει αυτό, γιατί η Αριστερά όταν έχει κυρίαρχο το κράτος και όλες τις εξουσίες, θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο χαµηλού επιπέδου οικονοµικά στρώµατα,
ώστε δίνοντας ένα επίδοµα στο τέλος του χρόνου να θεωρεί ότι
κάνει κοινωνική πολιτική.
Αυτή η πολιτική είναι κάτι το οποίο εµείς καταψηφίζουµε. Τι
ψηφίζουµε; Ψηφίζουµε την πολιτική, η οποία έρχεται, που λέµε
ναι στη φιλελεύθερη οικονοµία που µπορεί να υπάρχει και άνιση
κατανοµή, αλλά ποιου; Ότι της φτώχειας, του πλούτου, γιατί η
στόχευση είναι να αυξηθεί αυτός ο πλούτος.
Πώς αυξάνεται αυτός ο πλούτος; Με ιδιωτικές επενδύσεις που
έρχονται, που θα έρθει κόσµος έξω -προφανώς, δεν θα σας λέω
κάτι περίεργο, συµβαίνει σε όλο τον κόσµο- διότι αυτόν που τον
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καλείς να έρθει εδώ πέρα για να βάλει λεφτά πρέπει να προσδοκά ότι θα έχει όφελος από τα χρήµατα τα οποία θα βάλει, δεν
τον καλείς να βάλει τα λεφτά του για να χάσει, του δηµιουργείς,
όµως, ένα τέτοιο πλαίσιο που φέρνοντας τα χρήµατά του θα έχει
και αυτός όφελος, όµως, θα αυξηθεί και η συγκεκριµένη πίτα.
Και αυξανόµενη αυτή η πίτα, στην πραγµατικότητα δίνει σε
όλα τα στρώµατα της κοινωνίας τη δυνατότητα να πάνε καλύτερα, γιατί κάποιοι θα βρουν εργασία και άλλοι άνθρωποι, αντί
να στηρίζονται αποκλειστικά και µόνο στο κράτος, από το πότε
θα έρθει η ώρα να δώσει κάτι, θα βρουν τη δική τους δουλειά.
Θα βρουν µια καλύτερη δουλειά, γιατί θα έρθουν περισσότερες
δουλειές και θα δοθεί και µια εικόνα ότι πλέον µπαίνουµε σε µια
κανονική δυτική οικονοµία, η οποία δίνει ευκαιρίες και δεν τιµωρεί αυτόν, ο οποίος µπορεί να δηµιουργεί πλούτο. Γιατί, δηµιουργώντας πλούτο και κερδίζοντας ο ίδιος, αντίστοιχα θα
βοηθήσει και τους άλλους ανθρώπους από εκεί που βρίσκονται
να ανέβουν κατηγορία οικονοµικά και να υπάρχει µια κανονική
οικονοµία.
Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, η στόχευσή µας ήταν ξεκάθαρη: Θέλαµε να µειώσουµε τους φόρους. Και η µείωση των
φόρων στο πρώτο στάδιο που είδατε, ήταν και για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24%, αλλά και για τα φυσικά πρόσωπα.
Προσέξτε τι γίνεται. Το 83% των φορολογικών δηλώσεων, εάν
δείτε την τοποθέτηση του Υπουργού, του κ. Σταϊκούρα, είναι
κάτω των 20.000 ευρώ. Άρα αυτό σηµαίνει ότι το 83% ευνοείται
από τη µείωση από το 22% στο 9%.
Επειδή πρέπει να είµαστε ειλικρινείς, ειδικά στο κοµµάτι των
ελεύθερων επαγγελµατιών και των αυτοαπασχολούµενων υπάρχει και µια µεγαλύτερη δυνατότητα, δυστυχώς, φοροδιαφυγής,
σε αντίθεση µε άλλους οι οποίοι είναι µισθωτοί. Τι τους δίνεις
τώρα; Από τη µια πλευρά, µπαίνει το µέτρο των αποδείξεων και
σωστά, γιατί θα έχει το 30% που θα πρέπει να δείχνει πώς ξοδεύεται, για να µην φορολογείται. Επιπλέον, όµως, µε τη µείωση
των φορολογικών συντελεστών µπορείς να πας σε πιο ειλικρινείς
φορολογικές δηλώσεις. Αυτός, δηλαδή, που βγάζει 20.000 ή
25.000 ευρώ και λόγω φοροδιαφυγής δηλώνει 10.000 ή 12.000
ευρώ, εκτός του ότι τον ελέγχεις και τον πιέζεις, τον οδηγείς να
πάει σε πιο πραγµατική δήλωση, γιατί θα πληρώσει τον ίδιο φόρο
τελικά, εάν ξέρει ότι έχει 9% εισαγωγικό συντελεστή. Πηγαίνοντας σε πιο ειλικρινή δήλωση, δίνεται σ’ αυτόν µεγαλύτερη δυνατότητα κατανάλωσης, γιατί θα δηµιουργεί πόθεν έσχες να πάει
να ξοδέψει.
Παράλληλα, τι άλλη δυνατότητα του δίνεται; Δίνεται µια δυνατότητα συνολικής αύξησης του ΑΕΠ, που αυτό δίνει συνολικά
στη χώρα ένα καλύτερο ισοζύγιο, γιατί όλα εξαρτώνται από το
ΑΕΠ αναφορικώς µε τους αριθµούς, οι οποίοι υπάρχουν.
Με αυτές τις σκέψεις, λέµε ότι ψηφίζουµε τον φιλελεύθερο
προϋπολογισµό που έρχεται από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είµαστε αυτοί που θα
σας αποδεικνύουµε καθηµερινά ότι ο φιλελευθερισµός εκ των
πραγµάτων έχει και κοινωνικό πρόσωπο, διότι ενδιαφέρεται όλοι
οι άνθρωποι να έχουν ίσες ευκαιρίες και όχι να έχει ανθρώπους,
για να µοιράζει απλώς επιδόµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αυλωνίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Ο κ. Πλεύρης είναι συνάδελφος δικηγόρος. Μίλησε για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες. Ξέχασε, όµως, να πει κάτι που έγινε
πριν από λίγες ηµέρες. Για να δείτε πώς µετακυλίεται ο φόρος,
ας µιλήσουµε για τους δικηγόρους. Βάζουν το περίφηµο «αγωγόσηµο» στους ανθρώπους που ζητούν δικαιοσύνη. Ζητούν
250.000 ευρώ; Μειώνεται στις 2.500 η αµοιβή του δικηγόρου. Το
λέω για την ιστορία, γιατί µου το θύµισε ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Πλεύρης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Και τα ασφάλιστρα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Να µην τα ξεχάσουµε και τα ασφάλιστρα.
Επί της ουσίας, όµως. Είναι ο δεύτερος προϋπολογισµός µετά
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το τέλος των µνηµονίων µε Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Ως δια µαγείας, εγένετο φως! Ω του θαύµατος, βαδίζοµεν ολοταχώς στην ολοκλήρωση των πεπρωµένων της φυλής, αγαπητοί
µου συνάδελφοι. Η Ελλάδα έγινε πλέον η γη της επαγγελίας για
τους κατοίκους της, αλλά και κυρίως για τους µαζικώς ερχόµενους ξένους επενδυτές. Δεν αστειεύοµαι, αλήθεια το λέω.
Απλώς, λυπάµαι για το πώς ασκείτε πολιτική και πώς χρησιµοποιώντας τα φιλικά σας µέσα µαζικής ενηµέρωσης προσπαθείτε
να πείσετε τον κόσµο περί της ορθότητας της πολιτικής σας.
Αλήθεια, πού πήγαν οι υποσχέσεις σας στον ελληνικό λαό;
Εγώ λέω έπεα πτερόεντα. Ο πολίτης αρχίζει σιγά-σιγά να βιώνει
τα ψεύτικα τα λόγια, τα µεγάλα, στην καθηµερινότητά του. Στις
όποιες ερωτήσεις και αν σας έχουν κάνει συνάδελφοί µου ή συνάδελφοι από τα άλλα κόµµατα, αορίστως απαντάτε και η µόνιµη
επωδός της απάντησής σας είναι «εµάς εξέλεξε ο λαός, το πρόγραµµά µας ψήφισε». Ξέρετε πόσες φορές το έχω ακούσει από
τον κ. Μητσοτάκη; Μονίµως και εσείς χειροκροτείτε αντίστοιχες
φορές.
Ωραία, λοιπόν, κερδίσατε. Το µάθαµε απ’ αυτήν την πλευρά,
το εµπεδώσαµε. Παραπέρα, τι γίνεται; Αυτό είναι το θέµα.
Εµείς σας λέµε -και το έχουν πει πολλοί εδώ- ότι κάθε µέρα θα
λογοδοτείτε στο Κοινοβούλιο και στον λαό, ανεξάρτητα εάν
έχετε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Για να είµαστε δίκαιοι απέναντι στον λαό, πρέπει να του λέµε ότι η πολιτική και κυρίως η
σηµερινή οικονοµική πραγµατικότητα διαµορφώθηκε από τον
Αύγουστο του 2018. Φύγαµε από τα µνηµόνια και το ερώτηµα
που θέτει ο οποιοσδήποτε είναι: Τι βρήκατε από την κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ και πού βαδίζετε εσείς; Συνεχώς συσκοτίζετε αυτό
το ερώτηµα. Μονίµως το συσκοτίζετε. Χονδρικά, να σας θυµίσω
ότι εσείς µας οδηγήσατε στην πτώχευση και στο µνηµόνιο. Το
ξεχάσατε; Να το δεχθούµε αυτό, σφυρίζοντας αδιάφορα;
Να σας θυµίσω ότι µειώσατε το ΑΕΠ κατά 25%; Να σας θυµίσω
ότι το ποσοστό του πληθυσµού που ζούσε σε κατάσταση φτώχειας ανήλθε στο 44,3% το 2013 και στο 48% το 2018; Να σας
θυµίσω το ποσοστό της ανεργίας που έφτασε στο 28% το 2014;
Να σας θυµίσω ότι οι µισθοί στον ιδιωτικό τοµέα µειώθηκαν
κάπου 20%, ενώ οι µισθολογικές µειώσεις στο δηµόσιο έφτασαν
µέχρι και το 60%; Να σας θυµίσω τις περικοπές στις συντάξεις;
Ας το αφήσω, γιατί αυτό πονάει πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Στέφανε, συνάδελφε από την Κέρκυρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν το συνεχίζω, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο οµιλίας, για να αναφερθώ σε τόσες λεπτοµέρειες. Θα σας θυµίσω, όµως, ότι από
τον ΣΥΡΙΖΑ παραλάβατε µια χώρα µε ρυθµισµένο χρέος, γεµάτα
ταµεία, µε 37 δισεκατοµµύρια ευρώ αποθεµατικό και όχι δεσµευµένα, όπως είπε κάποιος Υφυπουργός, του οποίου δεν θυµάµαι
το όνοµά του και να µε συγχωρέσει, µε µειωµένη ανεργία, µειωµένα ποσοστά φτώχειας και υπήρχε ελπίδα. Τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, όµως, τα έχετε και βοµβαρδίζετε τον κόσµο.
Εσείς οι ίδιοι στο προσχέδιο του προϋπολογισµού που καταθέσατε επιβεβαιώνετε µε πανηγυρικό τρόπο την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στον τοµέα της οικονοµίας. Τώρα, µετά το τέλος των
µνηµονίων, προσπαθείτε να εκµεταλλευτείτε την οικονοµική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όχι προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας,
αλλά προς όφελος των «ηµετέρων».
Ξέρετε τι κάνετε εσείς. Προεκλογικά υψώνατε τους τόνους για
την υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης. Με τους είκοσι εννέα
φόρους, που υποτίθεται ότι επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνατε; Θυµάστε που είχατε ανέβει στα κεραµίδια, στο καµπαναριό του Άγιου
Σπυρίδωνα που λέµε στην Κέρκυρα; Πού είναι αυτοί, αγαπητοί
συνάδελφοι, γιατί δεν τους καταργήσατε;
Κύριοι συνάδελφοι, γιατί τότε στον προϋπολογισµό σας συµπεριλαµβάνετε όλους αυτούς τους διαβόητους είκοσι εννέα άδικους φόρους; Το επαναλαµβάνω. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
άφησε δηµοσιονοµικό χώρο και αποθεµατικό. Γιατί, λοιπόν, δεν
τους µειώνετε;
Βλέπω, λοιπόν, στον προϋπολογισµό ότι θέλετε να εισπράξετε
επιπλέον φόρους κάπου 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ. Εγώ σας λέω
ότι αυτά θα τα εισπράξετε από τον κοσµάκη, γιατί στο φορολογικό σας νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε προχθές το µόνο που φρον-
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τίσατε ήταν να απαλλάξετε τους δικούς σας ανθρώπους και τα
µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα. Μάλλον πρέπει να τονίσω ότι η
Κυβέρνησή σας οραµατίζεται έναν φορολογικό παράδεισο για
τους «ηµετέρους», τα τζάκια και όλους τους κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες. Πολλοί συνάδελφοί µου το είπαν αυτό.
Να πω, λοιπόν, πώς βλέπω εγώ τα πράγµατα στον προϋπολογισµό. Είναι το πιο επιθετικό πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων δηµόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ. Θα τα πουλήσετε όλα. Εδώ
είµαστε και θα το δείτε.
Το λιµάνι της Κέρκυρας, αγαπητέ συµφοιτητά µου, πάει προς
πώληση. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσµος πηγαίνει προς το νησί
µας. Θέλετε αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες να
τους διοχετεύσετε σε συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα,
ενώ τώρα διαχέονται σε όλο το νησί.
Για το θέµα των άγονων γραµµών, για την επιδότηση µε το περίφηµο µεταφορικό ισοδύναµο τι γίνεται; Δεν αναφέροµαι παραπέρα σε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω µε αυτό, γιατί ο χρόνος πέρασε ήδη.
Τι γίνεται µε την τοπική αυτοδιοίκηση; Πού εξαφανίστηκε το
πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»; Γιατί δεν ρωτήσατε τον κόσµο της
αυτοδιοίκησης, για να κάνετε µια διαβούλευση για την κατάργησή του; Βγαλµένη από τις καλύτερες παραδόσεις του κράτους, του ρουσφετιού, η πρακτική του κ. Θεοδωρικάκου απέναντι
στους δήµους.
Το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» προέβλεπε χρηµατοδότηση
των έργων µε αντικειµενικά κριτήρια και τεχνική αξιολόγηση. Καταργήθηκε. Δεν βλέπω να φωνάζουν οι εκατοντάδες δήµαρχοι
που έχετε. Γιατί;
Ουσιαστικά θέλετε να φτιάξετε ένα σύστηµα χρηµατοδότησης
µε τον χαρακτήρα του ρουσφετιού. Μήπως αυτό δεν εξυπηρετεί,
αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ο διορισµός του νοµικού συµβούλου
του κ. Θεοδωρικάκου, του κ. Ηλία Γιάτσιου, στη θέση του Προέδρου στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης; Στη θέση του Αντιπροέδρου διορίζεται ο κ. Γιάννης
Σκάλκος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βλέπω ότι δεν έχω χρόνο περαιτέρω να µιλήσω και θα κλείσω.
Κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος δικός σας προϋπολογισµός
µετά το τέλος των µνηµονίων δεν είναι τίποτα άλλο από την πολιτική που ακολουθούν και στην Ευρώπη οι φίλοι σας του λαϊκού
κόµµατος. Αντικοινωνικός, αντιαναπτυξιακός, βαθιά ιδεοληπτικός
και νεοφιλελεύθερος. Αυτή η συνταγή όµως απέτυχε παταγωδώς. Η µόνη ρεαλιστική προοπτική είναι η δίκαιη και ισοκατανεµηµένη ανάπτυξη, η άµβλυνση της οικονοµικής και κοινωνικής
ανισότητας µε προστασία των µισθών, µε προστασία του περιβάλλοντος, µε κοινωνικό κράτος, µε αναλογική φορολόγηση.
Εν κατακλείδι, πρόκειται για ένα νοµοθέτηµα που δίνει πολλά
στους λίγους και λίγα στους πολλούς. Χιλιάδες φορές θα ακούσετε αυτή την ατάκα.
Με τις σκέψεις αυτές καταψηφίζω τον προϋπολογισµό σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαµπρόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία κι
αµέσως µετά ο κ. Πουλάς από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός που αυτές τις
ηµέρες συζητάει η Εθνική Αντιπροσωπεία εκφράζει την αλλαγή
που έφεραν οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στη χώρα µας
και σηµατοδοτεί την άλλη αντίληψη από αυτή της Αριστεράς που
κυβέρνησε τεσσεράµισι χρόνια µαζί µε τον κ. Καµµένο.
Οι ξεπερασµένες ιδεολογικές αγκυλώσεις αλλά και οι πρακτικές της Κυβέρνησης του κ. Τσίπρα κράτησαν την Ελλάδα πίσω
σε µια χρονική περίοδο καλής διεθνούς οικονοµικής συγκυρίας.
Δεν δηµιούργησαν ελκυστικό επενδυτικό κλίµα. Δεν προχώρησαν
τις µεγάλες επενδύσεις όπως το Ελληνικό. Έδιωξαν από τη χώρα
µεγάλες επιχειρήσεις. Έκλεισαν µικροµεσαίες. Δεν προχώρησαν
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σε µεταρρυθµίσεις που είχε ανάγκη ο τόπος µας. Δεν άνοιξαν
δουλειές. Έφυγαν οι νέοι µας στο εξωτερικό.
Η συνειδητή εξοντωτική φορολογία που επέβαλλαν και οι υψηλές εισφορές στους ελεύθερους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις στέγνωσαν την αγορά, µείωσαν τη ζήτηση, έφεραν λουκέτα
και φτωχοποίησαν όλους τους Έλληνες. Τα µατωµένα πλεονάσµατα των 3,5% που υπέγραψαν καθήλωσαν την οικονοµία και
απέτρεψαν κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Η κυβέρνηση της
Αριστεράς του κ. Τσίπρα αύξησε τον ΦΠΑ που έπληττε τους φτωχούς και έκοψε το ΕΚΑΣ, επίσης των φτωχών και ανήµπορων της
κοινωνίας µας. Είναι αυτοί υποθήκευσαν για ενενήντα εννιά χρόνια όλη τη δηµόσια περιουσία της πατρίδας µας ακόµα και τους
αρχαιολογικούς χώρους. Κάτι που δεν έχει γίνει σε καµµία χώρα
του κόσµου.
Με την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη φύσηξε άλλος
άνεµος. Τα µηνύµατα για µείωση της φορολογίας των ασφαλιστικών εισφορών, της εµπέδωσης της ασφάλειας των πολιτών,
της προώθησης των µεταρρυθµίσεων, της απλούστευσης των
διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων και της καλύτερης
λειτουργίας του κράτους µας, άλλαξαν την εικόνα της χώρας
µας στο εξωτερικό και δηµιούργησαν άλλη ψυχολογία στον επιχειρηµατικό κόσµο και τον λαό µας. Ως αποτέλεσµα αυτών τα
επιτόκια έπεσαν πολύ χαµηλά, οι τράπεζες ανάσαναν και οι επιχειρήσεις ελπίζουν πλέον για στήριξη και πρόοδο.
Τα έργα υποδοµής που έχει ανάγκη η χώρα µας βάλτωσαν επί
ΣΥΡΙΖΑ. Τραγικό παράδειγµα είναι αυτό του δρόµου Πάτρα Πύργος. Τεσσεράµισι χρόνια δεν προγραµµάτισαν, δεν ξεκίνησαν και δεν ολοκλήρωσαν κανένα δικό τους έργο. Ο αυτοκινητόδροµος Τρίπολης - Καλαµάτας που προγραµµατίστηκε, δηµοπρατήθηκε, κυρώθηκε στη Βουλή την τριετία 2004 - 2007 από
την τότε κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έδωσε στη Μεσσηνία
τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές. Μαζί µε την πρόσφατη
εξαγγελία του σηµερινού Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδοµών για κατασκευή υποδοµών για κατασκευή του δρόµου
από την Καλαµάτα ως την Πύλο και τη Μεθώνη, απογειώνουν
τουριστικά και οικονοµικά τη Μεσσηνία. Πιστεύουµε επίσης στη
χρηµατοδότηση και δηµοπράτηση του δρόµου Τσακώνα - Καλό
Νερό ώστε να κατασκευαστεί ο περίφηµος δυτικός άξονας που
θα ενώνει την Καλαµάτα µε τον Πύργο, την Πάτρα µε τα Γιάννενα
σε σύντοµο χρόνο και µε ασφάλεια.
Τα λάθη, η έλλειψη πολιτικής και η αδιαφορία της προηγούµενης κυβέρνησης έχουν φέρει τους αγρότες µας σε δύσκολη
θέση αφού τα τελευταία χρόνια το εισόδηµά τους συρρικνώθηκε,
οι τιµές στο λάδι, τις ελιές και άλλα προϊόντα, όπως το γάλα
στους κτηνοτρόφους µας, έχουν πέσει σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.
Πρέπει µεθοδικά µε βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα να περιοριστεί το υψηλό κόστος παραγωγής των αγροτών
µας να προχωρήσουµε σε αναδιαρθρώσεις και νέες καλλιέργειες. Να στηριχθούν οικονοµικά οι νέοι αγρότες. Να παταχθούν
οι παράνοµες εισαγωγές και ελληνοποιήσεις αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Να αναδιαρθρωθούν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί πάνω σε υγιές νοµικό πλαίσιο και να δηµιουργήσουν
παράλληλα µε τον ιδιωτικό τοµέα υποδοµές για τυποποίηση και
εξαγωγές των προϊόντων. Αυτή η Κυβέρνηση έχει πολλά να
κάνει. Και ξεκίνησε δυναµικά. Το διαπιστώνουν οι πολίτες και µας
στηρίζουν. Η χώρα µας θα βγει δυνατή από τη µεγάλη κρίση. Θα
κάνει το µεγάλο άλµα στην ανάπτυξη, τις εξαγωγές, τη βελτίωση
του επιπέδου ζωής των πολιτών µας.
Όλοι ενωµένοι θα δουλέψουµε για να ανορθώσουµε την οικονοµία και το κύρος της πατρίδας µας. Με ισχυρή οικονοµία θα
έχουµε και ισχυρές ένοπλες δυνάµεις καλύτερη αστυνοµία, καλύτερες υπηρεσίες υγείας, καλύτερη παιδεία, καλύτερη πρόνοια.
Με ενότητα, ψυχραιµία, καλή προετοιµασία και πίστη στην
ιστορία µας θα αντιµετωπίσοµε και τις όποιες προκλήσεις της
Τουρκίας. Προτείνω ένα µέρος των πλεονασµάτων να δοθεί
τώρα στις Ένοπλες Δυνάµεις για ανταλλακτικά. Όποιος θέλει την
ειρήνη προετοιµάζεται για κάθε ενδεχόµενο.
Σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Πουλάς από το Κίνηµα Αλλαγής κι
αµέσως µετά ο κ. Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή σας έχει αναλάβει ιστορικές ευθύνες. Δεν
είναι µόνο η ετοιµότητα που οφείλετε να δείξετε στις πιέσεις από
τους εξ ανατολών γείτονές µας είναι κυρίως η ευθύνη να κάνετε
τις οικονοµικές, φορολογικές κοινωνικές µεταρρυθµίσεις που
έχει ανάγκη η χώρα. Είναι η ευκαιρία που χάθηκε κατά την προηγούµενη τετραετία της αδράνειας και της πολιτικής ιδεοληψίας.
Αντίθετα µε τις προσδοκίες που δηµιουργήσατε στους πολίτες
ο πρώτος προϋπολογισµός που καταθέτετε ως Κυβέρνηση δείχνει αµηχανία, αβεβαιότητα και ατολµία. Δυστυχώς ακολουθείτε
την πεπατηµένη της προηγούµενης κυβέρνησης. Υπεραισιοδοξία, έλλειψη στρατηγικής στόχευσης, φοροελαφρύνσεις χωρίς
τη σύνδεσή τους µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις, υπερφορολόγηση, οριακές προβλέψεις στηριζόµενες σε
αυθαίρετες εκτιµήσεις, ίδιες δαπάνες δηµοσίων επενδύσεων και
αλχηµείες στους φορολογικούς συντελεστές χωρίς ουσιαστική
ελάφρυνση των εισοδηµάτων. Η επίτευξη του κοινωνικά άδικου
προϋπολογισµού που καταθέσατε στηρίζεται σε τρία µεγέθη.
Στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, στις επενδύσεις και
στις ευνοϊκές διεθνείς εξελίξεις. Μεγέθη βέβαια ευµετάβλητα.
Ήδη οι διεθνείς εξελίξεις αποβαίνουν αρνητικές.
Ως προς την αύξηση της κατανάλωσης δεν διαβλέπεται βελτίωση, λόγω της διατήρησης της υπερφορολόγησης και της αδυναµίας των τραπεζών να στηρίξουν την ελληνική οικονοµία για
δέκατο χρόνο. Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι όνειρο απατηλό,
λόγω της φορολογικής και γεωπολιτικής αστάθειας. Γνωρίζετε
πολύ καλά την επισφάλεια των προβλέψεων και για τον λόγο
αυτό επιχειρείτε να δηµιουργήσετε ένα οικονοµικό µαξιλαράκι,
το ειδικό αποθεµατικό για να καλύψετε τις τρύπες όπου αυτές
δηµιουργηθούν.
Δυστυχώς, η δήθεν έτοιµη Κυβέρνησή σας δείχνει αδράνεια
στην αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, υποχώρησε στις τράπεζες ως προς τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνει τη φορολογία µε επιπλέον
773 εκατοµµύρια, δίνοντας υπόσχεση ότι κάποια στιγµή θα τα
διανείµει ως φιλοδώρηµα στους φτωχοποιηµένους Έλληνες.
Οι Έλληνες πολίτες χρειάζονται δουλειές, προοπτική και ελπίδα, ιδίως στην περιφέρεια. Συγκεκριµένα στον νοµό µου, την
Αργολίδα, χρειάζονται έργα υποδοµών τόσο στον πρωτογενή
τοµέα, όσο και στον τοµέα του τουρισµού. Για παράδειγµα δεν
µπορεί ένα τόσο σηµαντικό έργο όπως είναι ο Ανάβαλος να µένει
στάσιµος για τόσα χρόνια, την ίδια στιγµή που γνωρίζετε όλοι
καλά ότι αν γίνει αυτό το έργο, θα δώσει λύση στα προβλήµατα
άρδευσης των περιοχών, και ειδικά της Ερµιονίδας, που κινδυνεύουν µε ερηµοποίηση.
Επίσης, οι αγρότες της Αργολίδας, όπως και όλης της χώρας,
βρίσκονται σε δεινή οικονοµική κατάσταση µε τις πολύ χαµηλές
τιµές που πουλούν τα προϊόντα τους. Για να µιλήσω για τον νοµό
µου, αυτή την περίοδο οι τιµές στο λάδι και στα εσπεριδοειδή
είναι εξαιρετικά χαµηλές. Δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής.
Επίσης, η διασύνδεση της Αργολίδας µε την εθνική οδό πρέπει
να είναι άµεση προτεραιότητά σας. Δεν µπορεί ένας δρόµος
επτά - οκτώ χιλιοµέτρων να µην έχει ενταχθεί ακόµα σε κανένα
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.
Ως προς τον τοµέα της υγείας θα ήθελα να πω πως ο προϋπολογισµός σας είναι αποκαλυπτικός ως προς την κατεύθυνση
στην οποία κινείστε. Χαµηλή κρατική χρηµατοδότηση, αυξηµένα
βάρη στους πολίτες, απουσία σχεδίου για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, αντιµετώπιση των αποχωρήσεων των γιατρών του
ΕΣΥ µε συµβάσεις επικουρικών µέσω ΕΣΠΑ.
Συγκεκριµένα, µειώνετε κατά 37 εκατοµµύρια ευρώ την επιχορήγηση στα νοσοκοµεία για το 2020, µείωση της τάξης του 3%.
Μειώνετε κατά 22 εκατοµµύρια ευρώ το µισθολογικό κόστος
στην υγεία, ενώ ταυτόχρονα προαναγγέλλετε προσλήψεις. Αυξάνετε κατά 100 εκατοµµύρια τον προϋπολογισµό για τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ. Μειώνετε τις δαπάνες για προσωπικό και
υπηρεσίες στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας κατά 37 εκατοµµύρια. Διατηρείτε τις αυξηµένες εισφορές για τους ασφαλισµέ-
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νους. Διατηρείτε το ποσοστό της δηµόσιας δαπάνης στην υγεία
ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 4,73%, όταν το 2010 ανερχόταν στα
6,6%.
Οι αριθµοί για την κατάσταση της υγείας στη χώρα είναι αποκαλυπτικοί. Μετά από δέκα χρόνια µνηµόνια η συνολική δαπάνη
υγείας, ιδιωτικής και δηµόσιας, ανέρχεται στο 7,8% του ΑΕΠ,
πολύ κάτω από τον µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.
Οι ελάχιστοι δηµόσιοι πόροι για την πρόληψη ανέρχονται στα
20 ευρώ ανά άτοµο, ενώ ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ανέρχεται στα 89 ευρώ. Οι Έλληνες που δυσκολεύονται να πληρώσουν τις υπηρεσίες περίθαλψης ανέβηκαν στο 8,3% του πληθυσµού το 2018, ενώ το 2009 ήταν µόλις στο 4%. Από την αρχή
της κρίσης, οι Έλληνες έχουν χάσει ενάµιση χρόνο από το προσδόκιµο ζωής τους.
Επίσης, έχουν χάσει την εµπιστοσύνη τους στο κράτος για την
υγεία και την ασφάλισή τους. Εσείς αυτό το αντιµετωπίζετε µε
επιπλέον µειώσεις και περαιτέρω υποβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Την ώρα που λεφτά υπάρχουν, τα οποία µοιράζετε σε ηµετέρους, για τη δηµόσια υγεία επιφυλάσσετε και
άλλες µειώσεις οι οποίες, προστιθέµενες στο οξύτατο δηµογραφικό και µεταναστευτικό πρόβληµα, δηµιουργούν ένα εκρηκτικό
οικονοµικό και κοινωνικό µίγµα.
Δεν θέλω να πιστέψω ότι η διαρκής αυτή απαξίωση έχει να
κάνει µε την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των δοµών της δηµόσιας υγείας, µε την είσοδο ιδιωτών, µέσω ΣΔΙΤ, στα νοσοκοµεία
και την επιστροφή του υγειονοµικού συστήµατος στη χώρα µας
όταν δεν υπήρχε το ΕΣΥ.
Είναι αυτονόητο ότι κάθε προσπάθεια επιστροφής του υγειονοµικού συστήµατος στο παρελθόν θα τύχει αντίδρασης του Κινήµατος Αλλαγής.
Αντίθετα µε την πολιτική των περικοπών και περιστολών στην
υγεία είναι ώρα να λάβετε ουσιαστικές πρωτοβουλίες, καθώς η
γήρανση του πληθυσµού σε συνδυασµό µε το δηµογραφικό πρόβληµα, δηµιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλο το φάσµα
της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.
Για παράδειγµα, η ολοκλήρωση προσλήψεων µόνιµου προσωπικού στο ΕΣΥ που θα αιµοδοτήσει µε νέο επιστηµονικό προσωπικό τα νοσοκοµεία µας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας αιχµής
στον τοµέα της υγείας για ένα σύγχρονο σχεδιασµό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σηµερινού πληθυσµού, τη δηµιουργία νέων σύγχρονων υποδοµών κυρίως στην περιφέρεια.
Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η δηµιουργία ενός νέου σύγχρονου νοσοκοµείου στην Αργολίδα, σε αντικατάσταση των δύο
υφιστάµενων πεπαλαιωµένων και εξαντληµένων κτιριακά αλλά
και λειτουργικά Νοσοκοµείων Άργους και Ναυπλίου. Η δηµιουργία τους σε υφιστάµενο χώρο που προορίζεται για δηµόσια
χρήση και µε κεφάλαια που µπορούν να βρεθούν είτε µέσα από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, είτε µέσω των ευρωπαϊκών ταµείων θα επιλύσει οριστικά το ζήτηµα της νοσοκοµειακής
κάλυψης ενός νοµού εκατό χιλιάδων κατοίκων µε αυξηµένη τουριστική αξία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υγεία των πολιτών αποτελεί
εθνική προτεραιότητα. Είναι εθνικό στοίχηµα και δεν επιδέχεται
πειραµατισµών. Για το Κίνηµα Αλλαγής η προστασία της υγείας
είναι προτεραιότητα και πολιτική παράδοση. Ελπίζουµε ότι έστω
και τώρα οι προβληµατισµοί µας αυτοί θα ληφθούν σοβαρά υπ’
όψιν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά η κ. Τελιγιορίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε έναν
προϋπολογισµό που δίνει ελπίδα για το µέλλον. Η χώρα αλλάζει,
µπαίνει σε µία νέα εποχή µετά από µία δεκαετία ύφεσης. Διεθνείς
οίκοι αξιολόγησης έχουν προχωρήσει σε αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας και η χώρα ολοένα µειώνει
τη διαδροµή που πρέπει να καλύψει για να επανέλθει στην κανονικότητα των κρατών της Ευρωζώνης.

7617

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, από την ανάληψη της διακυβέρνησης, καλύψαµε το δηµοσιονοµικό κενό για το 2019 που µας
κληρονόµησε η προηγούµενη κυβέρνηση και καλύπτουµε το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα του 2020. Για τρίτη φορά µέσα σε δύο
µήνες η Ελλάδα δανείστηκε από τις αγορές µε αρνητικό επιτόκιο,
αφού το επιτόκιο στα έντοκα γραµµάτια εξαµήνου διαµορφώθηκε στο ιστορικό χαµηλό του µείον 0,02%.
Επίσης, η Ελλάδα πέτυχε την πρόωρη αποπληρωµή 2,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Διεθνείς οικονοµικοί παράγοντες µε κύρος µιλούν για την ανάκαµψη
της ελληνικής οικονοµίας. Χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εµπορίου των Ηνωµένων Πολιτειών, κ. Γουίλµπουρ Ρος, µίλησε µε ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τη δυναµική επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές, αλλά και για την πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων που ακολουθεί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Κεντρικοί άξονες της δηµοσιονοµικής στρατηγικής της Κυβέρνησης για το 2020 αποτελούν: Η αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης,
η µείωση της υπερφορολόγησης, η ενίσχυση των επενδύσεων
και των διαθέσιµων εισοδηµάτων των πολιτών και η στήριξη των
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
Εµείς, λοιπόν, κινούµαστε στην αντίθετη κατεύθυνση από την
προηγούµενη κυβέρνηση που υπερφορολόγησε τους πολίτες και
µείωσε την αγοραστική τους δύναµη. Ο στόχος της σηµερινής
Κυβέρνησης είναι η προσέλκυση επενδύσεων µε ευελιξία και ταχύτητα στις διαδικασίες.
Θέλω από το Βήµα της Βουλής να εκφράσω την ικανοποίησή
µου για την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσα για να µειωθούν τα όρια πάνω από τα οποία µία επένδυση µπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατηγική. Πρόκειται για πρόταση που έγινε
αποδεκτή στο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο το οποίο αποτελεί πλέον
νόµο του κράτους. Μια ρύθµιση η οποία ανοίγει τον δρόµο για
την υλοποίηση σηµαντικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα, µεταξύ
των οποίων και την κατασκευή της µαρίνας στο Βλυχό Λευκάδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Ο προϋπολογισµός του 2020
ενσωµατώνει µειώσεις φόρων συνολικού ύψους 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ, που πρόσφατα ψηφίσαµε στο φορολογικό νοµοσχέδιο, όπως:
Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από
το 28% στο 24%. Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα και για εισόδηµα µέχρι 10.000
ευρώ από το 22% που είναι σήµερα στο 9%. Διατήρηση του αφορολόγητου ορίου µε ταυτόχρονη αύξηση του αφορολόγητου
ορίου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μείωση του φορολογικού
συντελεστή για τα µερίσµατα από το 10% στο 5%. Μείωση κατά
5% της προκαταβολής φόρου που βεβαιώθηκε φέτος στις επιχειρήσεις. Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδοµή για µία τριετία και
του φόρου υπεραξίας σε αγοραπωλησίες ακινήτων. Θεσµοθέτηση επιδόµατος ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί µετά την 1η Ιανουαρίου του 2020 µε εισοδηµατικά κριτήρια
που καλύπτουν το 90% των οικογενειών. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά µια µονάδα. Μείωση του ΕΝΦΙΑ στην οποία
προχώρησε η Κυβέρνηση από τις πρώτες ηµέρες της θητείας
της. Καταβολή αυξηµένου επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης
που θα το εισπράξουν οι δικαιούχοι µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του
2019, ενώ έχει διευρυνθεί και ο αριθµός τους. Ο στόχος της Κυβέρνησης είναι υψηλοί και βιώσιµοι αναπτυξιακοί ρυθµοί και για
το 2020 ο προϋπολογισµός προβλέπει ρυθµό ανάπτυξης 2,8%,
κάτι που είναι απόλυτα εφικτό.
Η επιβράδυνση της ανάπτυξης τα προηγούµενα χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, οφειλόταν στην υπέρβαση κατά πολύ των
υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων, που προέκυπτε από την
υπερφορολόγηση. Εµείς επιτυγχάνουµε τους στόχους των πλεονασµάτων, αλλά δεν θα ακολουθήσουµε το δρόµο της µεγάλης
υπέρβασης, γιατί θέλουµε να δηµιουργήσουµε δηµοσιονοµικό
χώρο, για να µειωθούν ακόµα περισσότερο οι φόροι, αλλά και
για να ενισχυθούν στοχευµένα οι κοινωνικές δαπάνες.
Την ίδια στιγµή, έχει ενεργοποιηθεί ένα νέο µοντέλο παρακολούθησης των δαπανών και των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης, µε στόχο οι υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης να έχουν
µεγαλύτερη ανταποδοτικότητα για τους πολίτες, αλλά και να
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αξιολογούνται, ώστε να αποφεύγονται οι σπατάλες.
Σε αυτή την κατεύθυνση θα εφαρµοστούν περισσότερες από
είκοσι ειδικές δράσεις, όπως η περιστολή της διαφυγής εσόδων
από τα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών, η βελτιστοποίηση
µεθόδων είσπραξης δηµοτικών εσόδων, η εξοικονόµηση ενέργειας, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, η αξιοποίηση δηµόσιων κτηρίων και άλλα.
Ο προϋπολογισµός επίσης, προβλέπει αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης από το 0,6% που ήταν φέτος σε 1,8%, αλλά και
των εξαγωγών από το 4,9% στο 5,1% για το 2020. Με τη µείωση
των φόρων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, η εξαγωγική δραστηριότητα θα κινηθεί σε
µια σταθερά ανοδική τροχιά τα επόµενα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από πολλά χρόνια ύφεσης,
έχουµε έναν προϋπολογισµό που δίνει ελπίδα για το µέλλον. Ο
προϋπολογισµός έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και θα βελτιώσει ακόµη περισσότερο το οικονοµικό κλίµα για την ψυχολογία της αγοράς, ενώ θα κινηθεί µε συνέπεια στη βασική προεκλογική µας δέσµευση, τη µείωση των φόρων.
Η προηγούµενη κυβέρνηση υπηρέτησε πιστά έναν µόνο
στόχο, την υπερφορολόγηση των πολιτών. Επέβαλε φόρους
δίχως τέλος, δίχως λογική, χωρίς αναπτυξιακό πρόσηµο. Συνεπής µε τις προεκλογικές της δεσµεύσεις, η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας αποδεικνύει ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόµος για
την Ελλάδα. Ο δρόµος της µείωσης των φόρων, της ανάπτυξης,
της ανταγωνιστικότητας, της αύξησης της επιχειρηµατικότητας
και της απασχόλησης, αλλά και των εισοδηµάτων όλων των πολιτών.
Το µεγάλο στοίχηµα της Κυβέρνησης, αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι η Ελλάδα να γίνει µια χώρα φιλική στους επενδυτές, µέσα
από στοχευµένες παρεµβάσεις. Αυτό το στοίχηµα το κερδίζει ο
προϋπολογισµός του 2020, γι’ αυτό και τον υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Τελιγιορίδου. Ακολουθεί ο κ. Δηµοσχάκης
από τη Νέα Δηµοκρατία και η κ. Κοµνηνάκα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια, παρά τις δυσκολίες και τις ασφυκτικά οικονοµικές πιέσεις, η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καταφέραµε να κρατήσουµε ανοιχτούς
τους ορίζοντες της κοινωνίας και µπορέσαµε µε την έξοδο από
τα µνηµόνια να διαµορφώσουµε προϋποθέσεις για την προοπτική, ώστε αυτός ο τόπος να δηµιουργήσει και να προχωρήσει
µε κοινωνική δικαιοσύνη στην πρόοδο και την ανάπτυξη. Σήµερα,
λοιπόν, υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να έχουµε την αρχή µιας
θετικής πορείας και µια ευνοϊκή πολιτική για τον λαό µας.
Με τον προϋπολογισµό, όµως, που κατατίθεται σήµερα, υπάρχει µια διαφορετική αντίληψη. Αντί για δίκαιη ανάπτυξη, η Νέα
Δηµοκρατία επιστρέφει στην κατάρρευση της δυνατότητας του
κράτους να ανταποκριθεί στις βασικές του υποχρεώσεις για παιδεία, υγεία και κοινωνική προστασία. Στα λόγια, ο προϋπολογισµός αυτός λένε πως θα φέρει την ανάπτυξη. Στην πραγµατικότητα όµως, όχι µόνο δεν θα οδηγήσει στην πραγµατική
ανάπτυξη, αλλά θα ανατροφοδοτήσει τις παθογένειες που µας
οδήγησαν στην οικονοµική κρίση. Γνωστή και παλιά η συνταγή,
προς όφελος όχι των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας,
αλλά προς όφελος ενός νεφελώδους, ως προς τα όρια, ιδιωτικού
τοµέα και µάλιστα, µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων. Η συνταγή θα οδηγήσει στη συρρίκνωση των ατοµικών και οικογενειακών εισοδηµάτων για τη µεγάλη πλειοψηφία και θα υπονοµεύσει και την κοινωνική συνοχή.
Όταν θα πέσει η αυλαία του θεάτρου της προπαγάνδας και
της επικοινωνίας ο καθένας θα µπορέσει να δει τα εξής στην
πράξη: Κατ’ αρχάς, καµµία συζήτηση για µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων, που ήταν η προεκλογική σηµαία της Νέας
Δηµοκρατίας. Κανένας λόγος για ανάπτυξη 4% και πλέον, πάµε
στο αµφισβητούµενο από την Κοµισιόν, το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ
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2,8%, και αν θα το πετύχουµε. Θα δούµε τη συνέχιση, χωρίς καµµία µείωση της προκαταβολής φόρου, παρά τις προεκλογικές
εξαγγελίες. Θα δούµε ξανά την εισφορά αλληλεγγύης, χωρίς
υλοποίηση των δεσµεύσεων προεκλογικά για την κατάργησή
της. Θα δούµε 600 εκατοµµύρια ευρώ υπέρ του 2,5% των επιχειρήσεων της χώρας, από τη µείωση των φόρων. Θα δούµε τη µεγάλη ελάφρυνση των χαµηλών και µεσαίων στρωµάτων κατά 17
ευρώ. Θα δούµε την αύξηση του ΕΝΦΙΑ µέσω των αντικειµενικών
αξιών, τη µείωση του προϋπολογισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 50 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό θα πει «ενδιαφέρον» της Νέας Δηµοκρατίας για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής, που κατά τα άλλα λένε ότι θα συµβάλει στην
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Επίσης, θα έχουµε µείωση των προνοιακών επιδοµάτων των ΑΜΕΑ κατά 173 εκατοµµύρια ευρώ, µείωση των οικογενειακών κατά 139 εκατοµµύρια,
µείωση του επιδόµατος ενοικίου κατά 53 εκατοµµύρια.
Παρ’ όλα αυτά, έχετε µια ικανότητα. Μπορείτε να κάνετε το
µαύρο, άσπρο για να παραπληροφορήσετε τους πολίτες. Το
πρωί λοιπόν, στην εκποµπή «Μαζί το Σαββατοκύριακο» της ΕΡΤ1,
η Υφυπουργός Εργασίας, κ. Μιχαηλίδου στις ερωτήσεις των δηµοσιογράφων για τη µείωση των επιδοµάτων είπε: «Δεν σας είπα
όµως, κι αυτό έπρεπε να το τονίσω και το προηγούµενο διάστηµα, ότι εµείς θα δώσουµε το επίδοµα των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, δεν είναι µεγάλο, είναι γύρω στα 300 ευρώ που
είχε κόψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ». Και για να το εµπεδώσουν
οι τηλεθεατές το είπε δύο φορές. «Το είχε κόψει η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ». Να ενηµερώσουµε λοιπόν, την κυρία Υφυπουργό
ότι ή ψέµατα λέει ή ανίδεη είναι, γιατί το επίδοµα αυτό δεν κόπηκε ποτέ και µάλιστα δεν ήταν 300 ευρώ, αλλά έφτανε µέχρι
600 ευρώ.
Στον προϋπολογισµό αυτόν, λοιπόν, παρά την παραπληροφόρησή σας, θα δούµε µείωση για τις δαπάνες για το φαρµακευτικό
υλικό, µείωση για τις δαπάνες για τα συγγράµµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για το πετρέλαιο θέρµανσης που προσπαθήσατε να µας το παρουσιάσετε ως αύξηση όταν από τα 695 ευρώ
που µπορούσαν και έπαιρναν οι πολίτες µε τη δική µας διακυβέρνηση, τώρα πρέπει να είσαι έγγαµος µε τέσσερα παιδιά, πρέπει να πάρεις όλη την ποσότητα µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου -µετά
δεν υπάρχει χειµώνας, γιατί κατά τον κ. Κικίλια ο χειµώνας στην
Ελλάδα κρατάει δύο µήνες-, για να πάρεις 350 ευρώ.
Από την άλλη, σε αυτόν τον προϋπολογισµό δεν υπάρχει
λόγος για καµµία συζήτηση για την αύξηση του κατώτατου µισθού. Ήσασταν ή δεν ήσασταν, κύριοι, εσείς που λέγατε ότι ο
κατώτατος µισθός θα αυξάνεται ανάλογα µε το ρυθµό ανάπτυξης σε διπλάσιο ποσοστό; Δεν υπολογίζετε ότι θα είναι 2,8% ο
ρυθµός ανάπτυξης; Πού είναι, λοιπόν, η αύξηση του κατώτατου
µισθού κατά 5,6%; Αυτή λοιπόν, είναι η αξία της απασχόλησης
για τη Νέα Δηµοκρατία.
Έχουµε µείωση στον προϋπολογισµό για τα προγράµµατα του
ΟΑΕΔ. Η ανάπτυξη –λέει- θα έρθει µέσα από την οικοδοµή. Αναστέλλουµε τον ΦΠΑ στην οικοδοµή. Και αυτό, προφανώς, αφορά
τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη κατοικία και όχι στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού που, ούτως ή άλλως, στην πρώτη κατοικία δεν είχε µείωση.
Πίσω, λοιπόν, ολοταχώς στον φαύλο κύκλο της λιτότητας,
στον φαύλο κύκλο του παλιού που ντύθηκε µε νέα ρούχα. Διότι
είπαµε -και η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια- ότι ενδιαφέρει τη Νέα Δηµοκρατία η επικοινωνία και όχι η ουσία. Έχουµε
υπερφίαλες, λοιπόν, υποσχέσεις που παραπλάνησαν τον κόσµο.
Στην πράξη, δεν θα έχουµε µόνο συρρίκνωση προσδοκιών, αλλά
και τη συρρίκνωση της ίδιας µας της κοινωνικής υπόστασης.
Καταψηφίζουµε αυτόν τον προϋπολογισµό, γιατί αναφέρεται
για τους λίγους και για τους εκλεκτούς. Αυτό είναι το σχέδιο της
Δεξιάς. Αυτό, όµως, δυστυχώς είναι το σχέδιο της παλιάς Ελλάδας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία
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Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί µία προσπάθεια της Κυβέρνησης για ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας, αποτυπώνει νοµοθετικά όσα υποσχεθήκαµε
προεκλογικά και επισφραγίζει τους πρώτους µήνες της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µε θετική αποτίµηση.
Το 2015, η χώρα ταλαιπωρήθηκε από ερασιτεχνικούς αυτοσχεδιασµούς και πλήρωσε ακριβό εισιτήριο. Η πολιτική των υπερπλεονασµάτων και η φοροεπιδροµή της απελθούσας κυβέρνησης κόστισε 11,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυξηθήκαν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές κατά 18,1 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έδωσε τέλος στα capital
control. Προεξόφλησε το ακριβότερο µέρος του δανεισµού στο
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Έδωσε τη δυνατότητα προστασίας
στην πρώτη κατοικία. Οι πολίτες ρύθµισαν αποτελεσµατικότερα
τις οφειλές τους στην εφορία. Αυτό λέγεται επιστροφή στην
αξιοπρέπεια, επιστροφή στην κανονικότητα για τη χώρα και τους
πολίτες.
Οι εταίροι µας και η διεθνής κοινότητα επιβραβεύει τις µέχρι
τώρα πολιτικές µας. Αυτό το επιβεβαιώνουν οι αποδόσεις των
κρατικών οµολόγων και η αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους γνωστούς οίκους αξιολόγησης.
Η βιωσιµότητα του χρέους έχει στόχο τη µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων. Οι µεταρρυθµίσεις θα έχουν ως συνέπεια
προσδοκώµενη αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης 2,8%. Η µείωση
των φορολογικών συντελεστών θα τονώσει τη ρευστότητα σε
επιχειρήσεις, αλλά και στους πολίτες. Δίνουµε ανάσα στο πορτοφόλι του πολίτη και στο ταµείο του µικροεπαγγελµατία και επιχειρηµατία. Ενθαρρύνουµε την επιχειρηµατικότητα. Προστατεύουµε τον εργαζόµενο. Λαµβάνουµε µέριµνα για τις οικονοµικά
ασθενέστερες οµάδες του πληθυσµού. Κινούµεθα µε ταχύτητα,
µε αισιοδοξία και µε ρεαλισµό, µε νοικοκύρεµα και ανάπτυξη,
αλλά και µε κοινωνική µέριµνα, όπου επιβάλλεται και περισσή
ευαισθησία, όπου απαιτείται.
Κύριοι Υπουργοί, ο Έβρος µπορεί να γεµίσει τα κρατικά ταµεία, αρκεί να έχουµε ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα και αποτρεπτική ισχύ. Η γεωγραφική µας θέση συνεπάγεται πλούτο
ανεκµετάλλευτων δυνατοτήτων, όσον αφορά τα έσοδα του κράτους. Είµαστε ανάµεσα σε δύο χώρες, σε µεγάλες αγορές. Θα
πρέπει να σχεδιάσουµε τα µέτρα µας, ώστε να µπορέσουµε να
κάνουµε αυτό, το οποίο επιθυµεί ο κάθε Έλληνας.
Τα ενεργά τελωνεία της περιοχής υπολειτουργούν, καθώς
υστερούν σε υποδοµές και στελεχιακό δυναµικό. Κυρίως, τα τελευταία πέντε χρόνια, δυστυχώς, περιφρονήθηκαν.
Το Τελωνείο των Κήπων, η πύλη της Ελλάδας και της Ευρώπης
θα µπορούσε να εξασφαλίσει πελατεία, επιβάτες, εµπορεύµατα
και κέρδη, φυσικά, στην κοστοβόρα νέα Εγνατία, που είναι ο
µόνος παραπονούµενος ευρωπαϊκός αυτοκινητόδροµος που δεν
έχει κυκλοφοριακούς φόρτους. Δυστυχώς, όλοι δουλεύουµε για
τη λεγόµενη παρά-Εγνατία.
Το µηχάνηµα x-ray που τοποθετήθηκε πρόσφατα στο Τελωνείο
των Κήπων δεν λειτουργεί αποτελεσµατικά. Το αντίστοιχο Τελωνείο του βορείου Έβρου, αυτό των Καστανιών αναµένει την αναβάθµιση του, γιατί η αγορά της γείτονος χώρας µπορεί να δεχθεί
τα εξαιρετικά βιοτεχνικά και βιοµηχανικά προϊόντα µας, τα οποία
διαθέτουµε και µάλιστα, παράγονται µέσα στον νοµό.
Τα τελωνεία του Ορµενίου και Κυπρίνου θα πρέπει να ενισχυθούν µε εξειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό που να προλαµβάνει
το παρεµπόριο, κατ’ αρχάς, στα σύνορα και κατά δεύτερον, στο
εσωτερικό του νοµού.
Το αποτέλεσµα σήµερα είναι δυσµενές. Διοχετεύονται στην
αγορά παράνοµα φορτία προϊόντων. Χάνει το εµπόριο µας και
το κράτος µας. Χρειαζόµαστε νέες σύγχρονες υποδοµές µέσω
ΣΔΙΤ, ικανό στελεχιακό δυναµικό και εκχώρηση, όπου απαιτείται
των αρµοδιοτήτων ήσσονος σηµασίας στον ιδιωτικό τοµέα.
Ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί πηγή πλούτου. Το 80% της
έκτασης του νοµού είναι καλλιεργήσιµη. Το 60% αυτής είναι αρδεύσιµη. Η κτηνοτροφία µας εξασφαλίζει το 5% της εθνικής παραγωγής γάλακτος. Η, δε, γαλακτοβιοµηχανία µας επεξεργάζεται το 8% της χώρας.
Θέλουµε την προσοχή όλων σας. Διεκδικούµε την εκµετάλ-
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λευση του θαλάσσιου ζωτικού χώρου του Θρακικού Πελάγους
και του Βορειοανατολικού Αιγαίου µέσα από τις µεταφορές και
όχι µόνον. Ζητούµε η νέα θαλάσσια Εγνατία να κουµπώσει στην
Αλεξανδρούπολη µε την οδική νέα Εγνατία και να αποτελέσει
συγκοινωνιακό κόµβο. Η λεκάνη απορροής του Έβρου τάιζε µία
αυτοκρατορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δείξτε στοργή και
ενδιαφέρον. Ο Έβρος θα επιστρέψει στη χώρα το πολλαπλάσιο
όσων θα επενδυθούν στις υποδοµές και στους ανθρώπους του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία µαγική συνταγή που να δικαιολογεί όλες τις θετικές παραµέτρους και προβλέψεις του προϋπολογισµού. Υπάρχει λογική και ευθύνη.
Υπάρχει πρόθεση νοικοκυρέµατος και προοπτική εξόδου από
φαύλους κύκλους. Επουλώνουµε πληγές και προετοιµάζουµε το
έδαφος για ανάπτυξη µε κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει Έλληνας που να µην θέλει να διαγράψει από τη µνήµη του την προηγούµενη τετραετία, εκτός φυσικά από τους πρώην κυβερνήτες,
όπως έδειξε και όλο το team της Αντιπολίτευσης µε τον λόγο του,
εδώ, αυτές τις ηµέρες.
Ως Έλληνες ανακτούµε και πάλι την αυτοεκτίµηση. Ως πολίτες
ανακτούµε την εµπιστοσύνη στο κράτος και στους θεσµούς του.
Επειδή µε αυτόν τον προϋπολογισµό η οικονοµία περνάει σε
περίοδο ευηµερίας, βιώσιµης ανάπτυξης και αύξησης των εισοδηµάτων των Ελλήνων, επειδή οι προεκλογικές δεσµεύσεις της
Νέας Δηµοκρατίας ότι ο πρώτος προϋπολογισµός δεν θα επιβάλει πρόσθετα περιοριστικά µέτρα και θα µειώσει τα βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επειδή ο προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακός και ταυτόχρονα, κοινωνικός, για τους λόγους αυτούς,
τον υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Κοµνηνάκα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
Στη συνέχεια, θα µιλήσει η κ. Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αν κάποιος παρακολουθήσει αυτές τις µέρες τη συζήτηση που
γίνεται για τον προϋπολογισµό, µάλλον θα σκεφτόταν ότι ζει -ας
µου επιτραπεί η έκφραση- σε κάποιο παράλληλο σύµπαν. Από τη
µια, τα κυβερνητικά στελέχη µιλούν µε ποµπώδες ύφος για τον
πρώτο αναπτυξιακό προϋπολογισµό, που φέρνει αέρα ανακούφισης µετά τα τόσα χρόνια της κρίσης και των µνηµονίων και από
την άλλη, οι µέχρι προ ολίγου κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ µιλούν
για το κοινωνικό κράτος και τις παροχές που είχαν µέχρι τώρα
τα λαϊκά στρώµατα και σήµερα ο προϋπολογισµός της Νέας Δηµοκρατίας τα καταργεί.
Βρήκαν σηµείο αντιπαράθεσης τον ΕΝΦΙΑ, αυτόν που ήρθε για
λίγο και έγινε µόνιµος, που η Νέα Δηµοκρατία τον µείωσε οριζόντια για να τον αυξήσει σε λίγο µε την άνοδο των αντικειµενικών αξιών και που ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον µείωνε τµηµατικά, όταν θα
το επέτρεπαν τα φεγγάρια, για να δικαιολογηθεί κάπως η µονιµοποίηση ενός από τους πιο άδικους φόρους, που ήρθε για λίγο
και ξέχασε να φύγει.
Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα αναγνωρίζουν µάλλον τους εαυτούς τους σε αυτούς που τους φυσάει ο αέρας της
ανακούφισης της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, που ήδη εξασφάλισαν πάνω από το µισό του πλεονάσµατος των 1,2 δισεκατοµµυρίων, που δηµιουργήθηκε βέβαια από την υπερφορολόγηση του λαού µε τη µείωση της φορολογίας τους από το 28% στο 24%, αλλά και τη συµβολική φορολόγηση των κερδών τους σε µόλις 5% από τα 10%, που είχε
ήδη κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τι και αν αυτή την ανακούφιση δεν την είχαν και τόσο ανάγκη,
γιατί συνεισέφεραν µόλις το 5% των φορολογικών εσόδων του
κράτους! Το άλλο 95% βάραινε και συνεχίζει να καταπλακώνει
πραγµατικά τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, τους µικρούς αυτοαπασχολούµενους και αγρότες, τους οποίους µε
αξιοµνηµόνευτη οµοψυχία θυσιάζετε µε τη σειρά και από κοινού
ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ σήµερα- Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ µε διάφορους πρόθυµους κάθε φορά συνεργάτες.
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Ο πρώτος, λοιπόν, προϋπολογισµός που καταρτίστηκε στην
περίοδο της ανάπτυξης και για την ανάπτυξη, όπως λέτε, δεν
είναι και πάλι για όλους. Άλλος κάνει τις θυσίες και άλλος παίρνει
τα δώρα από τον πλούτο που παράγεται. Την πραγµατικότητα
που δείχνουν τα νούµερα του προϋπολογισµού τη γνωρίζουν ήδη
πολύ καλά και οι κάτοικοι των νησιών, που, πέρα από όσα συνολικά βαραίνουν τα λαϊκά στρώµατα όλης της χώρας, αντιµετωπίζουν και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντικειµενικά δηµιουργεί
η απόσταση από την ηπειρωτική χώρα.
Τι θα σηµάνει για τους κατοίκους των νησιών η για ακόµα µια
χρονιά µείωση των δαπανών για την υγεία κατά 182 εκατοµµύρια
ευρώ; Πώς θα αντιµετωπιστούν οι ήδη τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και υποδοµές, που τείνουν να γίνουν η κανονικότητα για τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας των
νησιών;
Για τα νοσοκοµεία των νησιών κανονικότητα είναι η επί µήνες,
για παράδειγµα, µη λειτουργία του µαστογράφου στη Λέσβο, η
µοναδική παθολόγος που εφηµέρευε επί τριάντα τρεις συνεχόµενες µέρες στη Λήµνο το καλοκαίρι, αλλά και οι σταθερές ελλείψεις σε ζωτικής σηµασίας ειδικότητες και εξοπλισµό, που για
µια µεγάλη µερίδα του πληθυσµού αποκλείει την πρόσβαση σε
βασικές παροχές υγείας λόγω της απόστασης από την Αθήνα ή
άλλες κρατικές δοµές υγείας. Πρόκειται για απόσταση που γίνεται πολλαπλάσια από ό,τι πραγµατικά είναι λόγω των πανάκριβων, αλλά και ελλιπέστατων ακτοπλοϊκών και αεροπορικών
συνδέσεων για την πλειοψηφία των νησιών.
Το παράδειγµα της Σαµοθράκης, που έµεινε µέσα στον Αύγουστο για δεκαπέντε µέρες χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση είναι µια
σκηνή από το έργο που βλέπουν για χρόνια να επαναλαµβάνεται
οι κάτοικοι των νησιών, ιδίως του Βορείου Αιγαίου.
Με αυτόν τον τρόπο ανταποδίδουν οι εφοπλιστές τα δώρα που
µε αφθονία και σε µόνιµη βάση τους κάνουν όλες οι κυβερνήσεις.
Τι και αν πριµοδοτούνται κάθε χρόνο µε 120 εκατοµµύρια ευρώ
για τις άγονες γραµµές, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα; Ακόµα και αυτό το µεταφορικό ισοδύναµο λειτούργησε τελικά ως επιδότηση στους εφοπλιστές, που
βρήκαν ευκαιρία να ανεβάσουν και άλλο το κόστος των εισιτηρίων. Καλύφθηκε, βέβαια και αυτή η διαφορά από την υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωµάτων.
Το µεταφορικό ισοδύναµο το χρησιµοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να
χρυσώσει το χάπι στους νησιώτες για την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ, µέτρο που επιβλήθηκε βέβαια από
το τρίτο µνηµόνιο, που όλοι µαζί ψηφίσατε και αυτόµατα εκτίναξε
περαιτέρω το συνολικό κόστος διαβίωσης στα νησιά.
Πώς περιµένετε, αλήθεια, να επιβιώσει ο αγροτικός κόσµος
στα νησιά, όταν εκτός όλων των άλλων βαρών που φορτώθηκαν
σε όλα αυτά τα χρόνια, οι εξευτελιστικές τιµές στο γάλα, στο
κρέας και στο λάδι που παίρνουν οι παραγωγοί δεν φτάνουν ούτε
να ξεχρεώσουν το αυξηµένο κόστος για τα αγροτικά εφόδια, εργαλεία και ζωοτροφές;
Τους κουνάτε, µάλιστα, το δάχτυλο κάθε φορά που καταστρέφεται η παραγωγή τους από µια ζωονόσο ή αρρώστια στις ελιές,
γιατί δεν πήραν -λέτε- µόνοι τους τα µέτρα που δεν πρόλαβε να
πάρει το κράτος για να τους προστατέψει, ενώ για ακόµα µια
φορά δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ έκπτωση για τους αγρότες
από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Ούτε ένα
ευρώ από αυτά τα 400 εκατοµµύρια που προβλέπονται στον προϋπολογισµό για τις απαλλαγές των εφοπλιστών, των αεροπορικών εταιρειών και άλλων µεγαλοξενοδόχων και πτωχών βιοµηχάνων.
Αυτές τις απαλλαγές για τους αγρότες, όπως βέβαια και την
επαναφορά των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ για όλα τα νησιά
την παραπέµπετε στις καλένδες. Την πετάτε µόνο για δόλωµα
στα νησιά που έχετε µετατρέψει σε αποθήκες ψυχών κάθε φορά
που παίρνετε µέτρα µονιµοποίησης και έντασης του εγκλωβισµού των χιλιάδων προσφύγων και µεταναστών σε αυτά.
Τι να πω τώρα για το µέτρο αυτό; Μπορεί, πράγµατι, να θεωρηθεί αντιστάθµισµα στην απάνθρωπη και εκρηκτική κατάσταση
που επικρατεί στα νησιά;
Σίγουρα, όµως, πιο επικίνδυνο και πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι µε το πρόσχηµα του ελέγχου των προσφυγικών ροών
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εντείνετε και νοµιµοποιείτε την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο
σε µια περίοδο που επιχειρείται, µάλιστα, η νοµιµοποίηση στη
συνείδηση του λαού για τα σχέδια για συνδιαχείριση των ενεργειακών κοιτασµάτων µε την Τουρκία, στην οποία αποβλέπουν
ποικιλότροπα τα νατοϊκά και όχι µόνο αρπακτικά.
Οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα δεν περίµεναν να δουν τα
νούµερα και τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό, για να καταλάβουν ότι η ζωή τους στριµώχνεται σε όρια που δεν χωρούν την
κάλυψη των αναγκών τους. Αυτό, όµως, που δεν έχουν ακόµα
και χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν, είναι το τι είναι αυτό που
επιβάλλει αυτά τα ασφυκτικά όρια. Διότι ο περιορισµός δεν επιβάλλεται από αυτές τις αντικειµενικές δυνατότητες που σήµερα
υπάρχουν, αλλά από αυτό που όλες οι κυβερνήσεις ευλαβικά
προστατεύουν, τη διαιώνιση του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτό
σε όλους τους προϋπολογισµούς, µε όλες τις κυβερνήσεις καλά
κρατεί.
Την κατάργηση αυτού του εµποδίου δεν θα την φέρει νόµος
καµιάς κυβέρνησης. Θα την επιβάλλει και θα τη διεκδικήσει ο οργανωµένος λαός. Ένα βήµα σε αυτό θα κάνουν τις επόµενες
µέρες οι εργαζόµενοι. Σε αυτό θα πρωτοστατεί και θα πρωτοστατήσει και πάλι το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι η συζήτηση σήµερα θα ολοκληρωθεί µετά το τέλος της οµιλίας της κ. Βιλιάλη από τη Νέα Δηµοκρατία. Είναι το νούµερο
ογδόντα ένα στη σειρά των εγγεγραµµένων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µία παράκληση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η κ. Κεφαλίδου θα µιλήσει αύριο το
πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ναι, έχουν ενηµερωθεί
όλοι.
Θα καλέσω τώρα στο Βήµα την κ. Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και
αµέσως µετά, να ετοιµάζεται ο κ. Σκουρολιάκος.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξετάζουµε σήµερα τον πρώτο
προϋπολογισµό της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µετά
από εικοσιένα νοµοσχέδια και τέσσερις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, όπου συστηµατικά στήνεται ένα αυταρχικό, συντηρητικό, παλαιοκοµµατικού τύπου κράτος της Δεξιάς και κλείνει
έτσι ο κύκλος µε τον προϋπολογισµό του 2020, που προβλέπει
ακριβώς µε τα οικονοµικά του στοιχεία την εφαρµογή αυτής της
πολιτικής, µε ιδεολογικό πρόσηµο της πολιτικής για λίγους και
πολύ λίγους σε βάρος της µεσαίας τάξης και των χαµηλότερων
στρωµάτων.
Πού, αλήθεια, οδηγείτε την ελληνική κοινωνία µε όλα αυτά που
προϋπολογίζετε σήµερα, για να υλοποιήσετε τον σχεδιασµό που
ήδη νοµοθετήσατε στους πέντε µήνες της διακυβέρνησής σας;
Την οδηγείτε στη γενική απορρύθµιση µε την κατάργηση αξιών,
κανόνων και δικαιωµάτων που κατακτήθηκαν διαχρονικά µε κοινωνικούς αγώνες. Την οδηγείτε στην αύξηση των ανισοτήτων µε
την περικοπή των κονδυλίων για το κράτος πρόνοιας.
Η κοινωνική συνοχή και η µείωση της ψαλίδας του ακραίου
πλούτου και της ακραίας φτώχειας είναι άγνωστες έννοιες στη
νεοφιλελεύθερη αντίληψη και στην πολιτική σας. Τι θα πείτε στον
ελληνικό λαό, που θα υποστεί τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής; Διότι προεκλογικά άλλα λέγατε για την υφαρπαγή της
ψήφου του.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ας δούµε πώς µεταφράζονται
κοινωνικά οι αριθµοί-προβλέψεις του προϋπολογισµού. Στην
ανάπτυξη µιλούσατε προεκλογικά για αύξηση 4%, καταλήγετε
στο 2,8% µε αλχηµείες και δηµιουργική λογιστική.
Μιλάτε για κίνητρα στις επιχειρήσεις µε τον υπέρτατο για εσάς
στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. Γι’ αυτό άλλωστε κατευθύνετε τα 616 εκατοµµύρια ευρώ από το συνολικό 1.018.000.000.
ευρώ, δηλαδή, το 50% του δηµοσιονοµικού χώρου, στις επιχειρήσεις χωρίς εγγυήσεις για επενδύσεις, αφού µειώνετε και τη
φορολογία των µερισµάτων. Και εδώ, όµως, τη µερίδα του λέον-
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τος θα την καρπωθεί µόνο το 2,5% των επιχειρήσεων, οι έξι χιλιάδες µεγάλες επιχειρήσεις, που πράγµατι θα κερδίσουν πάνω
από ένα εκατοµµύριο ευρώ ετησίως.
Πώς επωφελούνται ανάλογα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
που αποτελούν το 85% και πλέον του επιχειρηµατικού κόσµου
στη χώρα µας; Η απάντησή σας έχει δοθεί από την ΓΣΕΒΕΕ.
Μιλούσατε προεκλογικά για κατάργηση των είκοσι εννέα άδικων φόρων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, ποιους ή ποιον καταργείτε; Λέτε ότι θα αυξηθούν οι µισθοί, ενώ έχετε ήδη καταργήσει τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, αλλά επιπλέον και τις
ασφαλιστικές δικλείδες των απολύσεων.
Βέβαια, εσείς προβλέπετε ότι όλα αυτά τα καλά θα αυξηθούν
το 2020 και µάλιστα το µόνο κακό, το πρόβληµα της ανεργίας
δηλαδή, θα µειωθεί µέσω της ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά θα βρεθούν στο δρόµο τρεισήµισι χιλιάδες νέοι επιστήµονες, που απασχολούνται µέσω προγραµµάτων ΟΑΕΔ. Επίσης, περίµεναν να
προσληφθούν δυόµισι χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό το 2019 µε βάση την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας.
Αλλά δυστυχώς δεν προκάµατε.
Περιµένουν, επίσης, εργασία καθηγητές, δάσκαλοι, εξειδικευµένο επιστηµονικό ανθρώπινο δυναµικό, που ευθαρσώς τους διατυµπανίζετε ότι θα προσλάβετε τα δικά σας παιδιά και ας µην
έχουν τα προσόντα. Κυβέρνηση είµαστε, αλλάζουµε και τα κριτήρια, τα προσόντα, τις αµοιβές και τους νόµους κατ’ όπως µας
εξυπηρετούν, αρκεί τα δικά µας παιδιά να βολευτούν µε παχυλούς µισθούς! Εσείς δηλώσατε άλλωστε ότι στη θέση αυτών των
τρεισήµισι χιλιάδων εργαζοµένων, θα προσλάβετε πεντακόσιους
άλλους µε µισθό 3.000 ευρώ.
Στην κοινωνική πολιτική τι λέτε; Λέτε ότι πολλά έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση και επειδή απορυθµίζεται από ιδεοληψία
οτιδήποτε έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καιρός είναι τώρα να µειώσουµε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους! Επικοινωνείτε µάλιστα µε τυµπανοκρουσίες το επίδοµα των νέων γεννήσεων µε
2.000 ευρώ για κάθε παιδί, σαν να οµιλείτε άλλη γλώσσα από την
ελληνική. Ποιος Έλληνας πολίτης δεν αντιλαµβάνεται ότι αυτό
είναι ένα δωράκι «πυροτέχνηµα» µπροστά στις πραγµατικές
ανάγκες της ελληνικής οικογένειας; Υπάρχουν ανάγκες σε κοινωνικές δοµές, σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς,
στην εκπαίδευση, στην υγεία, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό
και σε άλλες ανάγκες της πραγµατικής ζωής, όπου –σε όλα αυτά
που προείπα- κάνετε περικοπές.
Οι προβλέψεις τι δείχνουν; Μείωση του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Εργασίας κατά 369 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ θα κληθεί να καλύψει και τις επικουρικές συντάξεις µετά την απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας από τον δικό του προϋπολογισµό. Επιπλέον οι πεντακόσιες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις -που
ευτυχώς είναι µόνο 100- που διακήρυττε ο Υπουργός κ. Βρούτσης ότι θα διεκπεραιώνονται εντός µηνός ή µηνών, τι θα απογίνουν; Από ποιον προϋπολογισµό θα καλυφθούν, αφού µειώνεται
ο αντίστοιχος κωδικός κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ; Κάτι δεν
πάει καλά µε τις διακηρύξεις και τους αριθµούς.
Κυρίες και κύριοι, παρ’ όλα αυτά προβλέπεται και µία γενναιόδωρη αύξηση στον προϋπολογισµό και αυτή αφορά στις δαπάνες της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Τριπλασιάζονται οι δαπάνες
στα 30,2 εκατοµµύρια συγκριτικά µε τα 9,8 εκατοµµύρια του προϋπολογισµού του 2019. Το προβλεπόµενο κόστος µισθοδοσίας
για το 2020 είναι 17,4 εκατοµµύρια, ενώ για το 2019 ήταν µόνο
7,9 εκατοµµύρια.
Ακόµα και αν οι δαπάνες του εθνικού τυπογραφείου που ήταν
5,5 εκατοµµύρια το 2019 καλυφθούν από τον προϋπολογισµό
της Προεδρίας και πάλι υπάρχει µία αύξηση κατά 5 εκατοµµύρια
περίπου. Είναι οι δαπάνες αυτού του υπουργοκεντρικού, επιτελικού κράτους που µε τόση βιασύνη -σαν έτοιµοι από καιρό- ψηφίσατε για να βολέψετε κι άλλα δικά σας παιδιά ως µετακλητούς
χωρίς τυπικά προσόντα.
Θέλω να αναφερθώ στην αυτοδιοίκηση ως πρώην δήµαρχος
και να δηλώσω ότι είναι άνθρακας ο θησαυρός των προσδοκιών
που είχατε δηµιουργήσει προεκλογικά. Προβλέπεται αύξηση των
εσόδων των δήµων κατά 111 εκατοµµύρια για το 2020, όχι όµως
από κρατική ενίσχυση, ούτε από τα παρακρατηθέντα που διεκδικεί η αυτοδιοίκηση διαχρονικά, αλλά από την αντιπαραβολή
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των στοιχείων των τετραγωνικών µέτρων των ακινήτων από το
Ε9. Οι πολίτες που µας ακούν, ας ετοιµάσουν τις καταθέσεις
τους καθώς και τις άλλες οφειλές δηµοτικών τελών.
Αναρωτιέµαι αν έχετε εικόνα του τι συµβαίνει στη µέση οικογένεια. Αναρωτιέµαι πώς αυτοί οι χιλιάδες άνεργοι, ευάλωτοι πολίτες -που η αυτοδιοίκηση στήριξε και στηρίζει όλα αυτά τα
χρόνια της οικονοµικής κρίσης και κατάφερε µέσα από τις κοινωνικές δοµές, τα κοινωνικά παντοπωλεία, το κοινωνικό επίδοµα
αλληλεγγύης, τα επιδόµατα ενοικίου και ηλεκτροδότησης και
άλλα, να τους κρατήσει όρθιους- θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προϋπολογισµού σας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνία παρά το τέλος των
µνηµονίων βρίσκεται σε µεταβατική δύσκολη θέση. Το κράτος
πρόνοιας είναι αναγκαίο να διατηρηθεί µέχρι να δούµε αποτελέσµατα από τις προβλέψεις σας. Ξαφνικά δεν θα πλουτίσουν και
αυτοί, όπως και η χώρα µας από τις επενδύσεις. Για όποια, όµως,
επαγγελµατική οµάδα και εάν διαβάσουµε τους αριθµούς, δεν
υπάρχουν καλύτερα νέα. Οι αγρότες τι περιµένουν απ’ αυτό το
µειωµένο κατά 50 εκατοµµύρια προϋπολογισµό, την ελάφρυνση
των 173 ευρώ το χρόνο από τη µείωση του συντελεστή στο 9%
έως τις 10.000 ευρώ; Είχαν, όµως, ήδη αφορολόγητο µέχρι 9.500
ευρώ και επιπλέον η προκαταβολή φόρου µειώνεται µόνο 5%.
Οι δε συνεταιρισµένοι αγρότες θα τιµωρηθούν κιόλας, αφού
δεν προβλέπεται γι’ αυτούς καµµία ελάφρυνση, ψίχουλα σε
σχέση µε τις προεκλογικές σας εξαγγελίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
Τι απέγινε παρεµπιπτόντως η εξαγγελία του Πρωθυπουργού
για την έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο; Θα ενισχυθεί η στελέχωση του Υπουργείου µε τις εκατόν ογδόντα µόνιµες θέσεις εργασίας; Θα ενισχυθούν η παραγωγή ελαιόλαδου, βαµβακιού,
ροδάκινου και άλλων προϊόντων, που οι τιµές τους δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής και είναι όλος ο αγροτικός κόσµος ανάστατος; Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες τι περιµένουν; Τον
µποναµά του ΕΦΚΑ, που δυστυχώς θα είναι αυξηµένος κατά τις
δηλώσεις σας κατά 20% για το 80% των ασφαλισµένων.
Οι συνταξιούχοι δεν ελπίζουν και αυτοί σε καλύτερες µέρες,
αφού η 13η σύνταξη καταργείται. Ο Αϊ Βασίλης, όµως, φέρνει
και ένα δωράκι στους µισθωτούς, µία αύξηση κατά 2 ευρώ το
µήνα. Ίσως µπορέσουν µε αυτά να καλύψουν την αύξηση στα τιµολόγια της ΔΕΗ, την αύξηση του ΕΝΦΙΑ λόγω αναπροσαρµογής των αντικειµενικών αξιών, την αύξηση των δηµοτικών τελών
που ανέφερα πριν.
Κυρίες και κύριοι τελειώνοντας, θέλω να επισηµάνω πως παρά
το γεγονός ότι η χώρα µας δεν βρίσκεται πλέον σε καθεστώς επιτροπείας, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε τον προϋπολογισµό θέτει υπό επιτροπεία τους πολλούς Έλληνες πολίτες.
Συνεχίζει να εφαρµόζει λιτότητα και περιορισµούς για το κράτος
πρόνοιας και στοχοποιεί τους εργαζόµενους, ελεύθερους επαγγελµατίες και γενικά όλη τη µεσαία τάξη, τους χαµηλόµισθους,
τους συνταξιούχους, τους νέους επιστήµονες και ό,τι δεν συµπεριλαµβάνεται στους προσφιλείς, τους µεγαλοεπιχειρηµατίες
των οποίων τα συµφέροντα προασπίζεται, έχοντας νοµοθετήσει
εσπευσµένα σαν να υπήρχε καταληκτική ηµεροµηνία εξόφλησης
των προεκλογικών γραµµατίων της.
Η νέα χρονιά δεν φέρνει καλά νέα για τους Έλληνες πολίτες.
Η εφαρµογή αυτής της πολιτικής που εκφράζεται από τον προϋπολογισµό, θα οξύνει περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες
και θα ξανακυλήσει πολλούς ευάλωτους πολίτες στην ακραία
φτώχεια.
Σας καλώ να επισκεφτούµε τις περιφέρειες, να δούµε από
κοντά τη φτώχεια και την ανεργία, να αλλάξουµε την πολιτική της
λιτότητας. Γιατί προβλέπω ότι αν δεν το κάνουµε εµείς, θα το κάνουν οι αγρότες, οι µισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι
συνταξιούχοι που θα βγουν στους δρόµους και θα φτάσουν ως
εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικολακόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία
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και αµέσως µετά ο κ. Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Νικολακόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση
για την κύρωση του προϋπολογισµού της χώρας είναι µία υψηλής σηµασίας διαδικασία. Και θα έλεγα ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία η συζήτηση αυτή αποκτά µία ιδιαίτερη ουσιαστική
και συµβολική διάσταση.
Ουσιαστική, γιατί είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που θέτει
τις βάσεις για να αντιµετωπιστεί η µεγάλη διαχρονική αδυναµία
της ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή, το αναπτυξιακό και επενδυτικό κενό, που κρατάει εδώ και δεκαετίες την Ελλάδα δέσµια στις
τελευταίες θέσεις µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις επενδύσεις, στην ανταγωνιστικότητα, στα ποσοστά ανεργίας. Και συµβολική, διότι σήµερα και τις επόµενες µέρες καλούµαστε να συζητήσουµε για τον πρώτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, σηµατοδοτώντας µία ριζική στροφή της οικονοµικής
πολιτικής προς την ανάπτυξη.
Ο προϋπολογισµός του 2020 είναι ένας προϋπολογισµός που
πρωτίστως αποτυπώνει µε ρεαλισµό τις προγραµµατικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας απέναντι στον
ελληνικό λαό. Ήδη µέσα σε λίγους µήνες η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας κατάφερε να υλοποιήσει αυτό που λίγα χρόνια πριν
πολύ δύσκολα θα µπορούσε να φανταστεί κάποιος, την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.
Ήδη καταφέραµε να καλύψουµε δηµοσιονοµικό κενό ύψους
396 εκατοµµυρίων ευρώ, που µας άφησε η προηγούµενη κυβέρνηση, δηµιουργώντας πρόσθετο δηµοσιονοµικό χώρο για τη σηµαντική µείωση των φορολογικών συντελεστών, την αύξηση των
δηµοσίων επενδύσεων και τη δηµιουργία ενός ενάρετου κύκλου
οικονοµικής προόδου.
Ταυτόχρονα προχωρήσαµε σε γενναία µόνιµη µείωση του
ΕΝΦΙΑ. Βελτιώσαµε σηµαντικά το πλαίσιο ρυθµίσεων οφειλών
των πολιτών προς την εφορία, µε αποτέλεσµα περίπου εξακόσιες
χιλιάδες πολίτες να αξιοποιούν σήµερα τη νέα ρύθµιση, ενώ
απλοποιήσαµε τις διαδικασίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας, παρατείνοντάς την για ακόµα τέσσερις µήνες.
Επίσης, καταργήσαµε τα capital controls που είχαν επιβληθεί
το 2015, µετά την ανεύθυνη διαπραγµάτευση της προηγούµενης
Κυβέρνησης.
Ήδη µέσα σε λίγους µήνες κάναµε το αυτονόητο: Με απλά
λόγια, αποκαταστήσαµε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονοµίας. Και φυσικά όλες αυτές οι παρεµβάσεις δεν αποτελούν
παρά µόνο ένα µέρος της µεγάλης εθνικής προσπάθειας που
έχουµε αναλάβει.
Θα ήθελα να σταθώ σε τρεις βασικούς άξονες που αποτελούν
και τη βάση της κυβερνητικής µας πολιτικής για την ανάπτυξη
της πατρίδας µας. Το πρώτο στοιχείο είναι η επιτάχυνση και η
εµβάθυνση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων για την τόνωση των
επενδύσεων που τόσο πολύ έχει ανάγκη η οικονοµία µας. Για τον
λόγο αυτό µε ταχύτητα προχωρούµε σε όλες εκείνες τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την απελευθέρωση της αγοράς, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και των
επιχειρήσεων µε οικονοµικά προβλήµατα. Για τον λόγο αυτό προωθούµε µέτρα φορολογικής ελάφρυνσης που ήδη εφαρµόζονται
από το καλοκαίρι, λαµβάνουµε νέα διαρθρωτικά µέτρα που
στόχο έχουν τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και δηµιουργούµε νέο θεσµικό αναπτυξιακό πλαίσιο, ώστε να αυξήσουµε τις επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες.
Γνωρίζουµε καλά ότι ο δρόµος για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας κρίνεται από τη µεταρρυθµιστική µας πολιτική,
µια πολιτική που και καλά γνωρίζουµε και βαθιά πιστεύουµε ως
παράταξη. Και αυτή την πολιτική είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε να εφαρµόζουµε ως κυβέρνηση της χώρας µε σταθερή προσήλωση και συνέπεια. Ωστόσο, ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι συνεχής και οφείλω να οµολογήσω ότι, για να
αντιµετωπίσουµε το διαχρονικό επενδυτικό κοινό, δεν αρκεί µόνο
η έντονη µεταρρυθµιστική µας διάθεση.
Κρίσιµο ρόλο -και έρχοµαι στον δεύτερο άξονα της πολιτικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µας- παίζει και η µείωση του δηµόσιου χρέους. Και σε αυτή την
κατεύθυνση όλα τα δεδοµένα δείχνουν ότι το τελευταίο διάστηµα οµαλοποιείται πλέον η πρόσβαση της Ελλάδας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ποιος θα µπορούσε να φανταστεί πριν
από λίγους µήνες ότι το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας εµπορεύεται µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της Ολλανδίας και ότι η
χώρα µας δανείζεται αυτή τη στιγµή µε φθηνότερο επιτόκιο από
τις Ηνωµένες Πολιτείες;
Το 2020, λοιπόν, το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα παρουσιάσει µείωση κατά 6,3 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ έναντι του
2019. Τόσο οι µεταρρυθµίσεις, όσο και η µείωση του δηµόσιου
χρέους µας θα συµβάλουν σταδιακά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην τόνωση της
απασχόλησης, στη µείωση της ανεργίας και τελικά στο µεγάλο
ζητούµενο της οικονοµικής ανάπτυξης, που αποτελεί και το τρίτο
µεγάλο ζητούµενο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ.
Η οικονοµική ανάπτυξη περνάει και µέσα από τα µεγάλα έργα
υποδοµής, τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος. Και τα έχει ανάγκη
ιδίως σε περιοχές στις οποίες η ελληνική πολιτεία δεν έχει δώσει
αυτά που αξίζουν, ούτε τις έχει αξιοποιήσει όπως θα έπρεπε,
όπως ο Νοµός Ηλείας, που έχω την τιµή να εκπροσωπώ, µε επίκεντρο την Αρχαία Ολυµπία, το όνοµα της οποίας ακτινοβολεί σε
όλον τον κόσµο και θα µπορούσε να εξελιχθεί σε παγκόσµιο
αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο.
Στην πατρίδα µας έχουµε Ολυµπία Οδό, η οποία, όχι µόνο δεν
φτάνει µέχρι την Αρχαία Ολυµπία, αλλά δεν φτάνει καν στην
Ηλεία. Διαχρονικά λάθη έχουν οδηγήσει σε αυτό το παράδοξο,
µε κορυφαίο και ολέθριο σφάλµα την απόφαση της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να µαταιώσει τη δηµοπράτηση του έργου το
2015, να αφήσει τέσσερα χρόνια να πάνε χαµένα και τελικά λίγο
καιρό πριν αφήσει την εξουσία να προχωρήσει στην κατάτµηση
του έργου σε οκτώ εργολαβίες µε όρους που καθιστούν εξαιρετικά αµφίβολη την ταχεία και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. Οι
επιλογές αυτές δεν έχουν µόνο στερήσει από την Ηλεία την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά έχουν στερήσει και τις ζωές χιλιάδων
ανθρώπων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η ώρα αυτή η Κυβέρνηση
να εκτελέσει ένα µεγάλο έργο υποδοµής για τη δυτική Ελλάδα
που θα οδηγήσει στην οικονοµική ανάπτυξη και θα συµβάλει
στην οδική ασφάλεια. Ήρθε η ώρα η Αρχαία Ολυµπία να συνδεθεί µε έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδροµο µε την Ολυµπία Οδό και την Ιόνια οδό και σε αυτό δεν χωρά και δεν θα
υπάρξει καµµία καθυστέρηση. Θα υλοποιηθεί από αυτήν την Κυβέρνηση µε τον πιο γρήγορο και ασφαλή τρόπο.
Δεν πρέπει να αρκεστούµε όµως σε αυτό και δεν θα αρκεστούµε. Ήρθε η ώρα η Αρχαία Ολυµπία να συνδεθεί µε σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο µε την Αρκαδία και τον Μορέα,
αλλά και µε τη θάλασσα, γιατί η Αρχαία Ολυµπία πρέπει να είναι
στο επίκεντρο της ανάπτυξης, όχι µόνο της δυτικής Ελλάδας και
της Πελοποννήσου, αλλά και της πατρίδας µας και αυτό θα πρέπει να το σχεδιάσει και να το υλοποιήσει αυτή η Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να προσθέσω ότι
οικονοµική ανάπτυξη σηµαίνει και κοινωνική ανάπτυξη, διότι στόχος µιας ευηµερούσας οικονοµίας είναι µια ευηµερούσα κοινωνία, µια κοινωνία που τα οικονοµικά οφέλη θα διασφαλίζουν τα
κοινωνικά αγαθά που οφείλουµε να προσφέρουµε ως κράτος
προς τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό ο τακτικός προϋπολογισµός του 2006 προβλέπει αυξηµένες δαπάνες σε ευαίσθητους
κοινωνικά τοµείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Ειδικότερα
σε ότι αφορά τους συνολικούς πόρους που διατίθενται για τα νοσοκοµεία και τον ΕΟΠΥΥ, το 2020 ο προϋπολογισµός προβλέπει
αυξηµένες δαπάνες κατά 289 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ παράλληλα µε τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ προβλέπονται αυξηµένες δαπάνες κατά 108 εκατοµµύρια ευρώ.
Η κοινωνική διάσταση του προϋπολογισµού αποτυπώνεται
ωστόσο και στον τοµέα της παιδείας, καθώς προβλέπεται µια αύξηση της τάξεως των 102 εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία προέρχεται εν µέρει από την ενσωµάτωση των προβλέψεων στις
δαπάνες αποδοχών, διορισµού τεσσερισήµισι χιλιάδες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Κάνουµε έτσι πράξη τη δέσµευσή µας για
τη στήριξη όλων των µαθητών µε ισότιµο τρόπο µέσα από την
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εκπαιδευτική διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω
ότι ο προϋπολογισµός του 2020 αποδεικνύει ότι η ελληνική οικονοµία προχωρά µε σταθερό ρυθµό στον δρόµο της ανάκαµψης,
στον δρόµο της εµπέδωσης κανόνων ίσων ευκαιριών, ορθής λειτουργίας, διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας.
Ο προϋπολογισµός του 2020 αποδεικνύει ότι η διακυβέρνησή
µας είναι προσηλωµένη στην προώθηση των µεταρρυθµίσεων,
στην προσέλκυση επενδύσεων, στη διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής. Όλοι οφείλουµε να συνεχίσουµε να εργαζόµαστε σε
αυτή την κατεύθυνση για να ισχυροποιήσουµε την οικονοµία, να
στηρίξουµε την κοινωνία και να θωρακίσουµε τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Περάσαµε δέκα πάρα πολύ
δύσκολα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης και των µνηµονίων, και
πρέπει από αυτά τα δέκα χρόνια να βγάλουµε κρίσιµα και χρήσιµα συµπεράσµατα και διδάγµατα ο καθένας από τη σκοπιά του.
Και το ερώτηµα, ιδίως στον προϋπολογισµό, είναι τι θέλουµε για
την πατρίδα µας, για το µέλλον. Χρειαζόµαστε λοιπόν µια βιώσιµη και ανθεκτική χώρα, µια χώρα που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις κρίσεις, µια χώρα που να µπορεί να προγραµµατίζει και
να κάνει απολογισµό, µια χώρα ανθεκτική για τα ζητήµατα της
οικονοµίας και τις γεωστρατηγικές ανακατατάξεις, για τα µεγάλα
ζητήµατα της κλιµατικής αλλαγής, για τις προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές, για τις τεχνολογικές προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης, για το
κρίσιµο ζήτηµα του δηµογραφικού.
Αναφορικά µε το ζήτηµα της οικονοµίας, η χρεοκοπία και τα
µνηµόνια άφησαν πίσω τους οικονοµικά και κοινωνικά συντρίµµια, µια κοινωνία λαβωµένη και ισοπεδωµένη. Κερδίσατε τις
εκλογές µε σηµαία τη µεσαία τάξη. Αυτός ο προϋπολογισµός
είναι που ανταποκρίνεται στα αιτήµατα και στα ζητήµατα της µεσαίας τάξης; Αυτό έχετε να της πείτε; Η οικονοµία µπορεί περισσότερα και καλύτερα για τη µεσαία τάξη. Κάνετε όµως συγκεκριµένες επιλογές για να ευνοήσετε τους πολύ ισχυρούς.
Χάσατε δυστυχώς -και το λέω και το εννοώ- στην αρχή αυτής
της θητείας µια τεράστια ευκαιρία αναδιαπραγµάτευσης του
πλεονάσµατος του 3,5% και γι’ αυτό φέρνετε πλεόνασµα 3,5%.
Σας δώσαµε έτοιµο το 2,5% και θα σας στηρίζαµε ειλικρινά, όχι
µε το «Γερούν, γερά», αλλά ειλικρινά, προκειµένου να µπορέσει
η χώρα να χαµηλώσει τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Το αφήσατε
µετά, διότι λέγατε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της
χώρας. Όταν φύγαµε εµείς από τη διακυβέρνηση της χώρας, το
επιτόκιο δανεισµού ήταν στο 2%. Σήµερα είναι στο 1%. Σε όλον
τον κόσµο οι µόνοι που δεν θεωρούσαν την Ελλάδα αξιόπιστη
τον Ιούλιο του 2019 ήσασταν εσείς. Μια χώρα που δανείζεται µε
1% και 2% είναι µια χώρα αξιόπιστη. Πώς όµως να µπορέσετε να
θεωρήσετε εσείς στην Ελλάδα αξιόπιστη, όταν µέχρι τις 7 Ιουλίου λέγατε τις ανοησίες περί τετάρτου µνηµονίου;
Αλήθεια, κύριε Σκυλακάκη, ο προϋπολογισµός που θέλετε να
ψηφίσουµε αύριο είναι µνηµονιακός του τετάρτου µνηµονίου ή
είναι προϋπολογισµός ελεύθερος από µνηµόνια;
Έχετε, λοιπόν, συγκεκριµένες προτεραιότητες. Θέλετε να δώσετε πολλά στους πολύ ισχυρούς και λίγα ή καθόλου στη µεσαία
τάξη και στους αδύναµους. Αυτή είναι η Δεξιά και αυτή ήταν
πάντα και στην Ελλάδα και διεθνώς, γι’ αυτό δεν κάνετε κουβέντα
για την αύξηση του κατώτατου µισθού, γι’ αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο πρόγραµµά σας το ζήτηµα της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης, γι’ αυτό σιωπάτε και προσπαθείτε να σκεπάσετε το ζήτηµα µε την αύξηση στα τιµολόγια της ΔΕΗ, γι’ αυτό
δεν γίνεται κουβέντα, ακόµα και στα µίντια, για το νέο ασφαλιστικό που αυξάνει τις εισφορές.
Η χώρα βγαίνοντας από τα µνηµόνια έχει ανάγκη από άµβλυνση των ανισοτήτων και εσείς τις διευρύνετε. Η χώρα µπορεί
περισσότερα για τους πολλούς και το δείξαµε εµείς σε πολύ δυσκολότερους καιρούς.
Δεν είναι, όµως, µόνο τι συζητιέται µέσα στη χώρα. Υπάρχουν
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σηµαντικές ανακατατάξεις. Έχουµε το Brexit.
Κύριε Σκυλακάκη, έχετε υπολογίσει την επίδραση του γρήγορου Brexit το οποίο προγραµµατίζεται στην ελληνική οικονοµία;
Ποια είναι η επίδραση για τις εξαγωγές; Ποια θα είναι η επίδραση
για το ΑΕΠ;
Και να σας πω και κάτι; Ειλικρινά το σκεφτόµουν χθες το
βράδυ και στεναχωριόµουν. Λέω, «κοίτα να δεις στη Νέα Δηµοκρατία η βρετανική δεξιά κατέγραψε µια σαρωτική νίκη προχθές
στις εκλογές και δεν έχω δει έναν από τη Νέα Δηµοκρατία να πει
«µπράβο, ρε παιδί µου, συγχαρητήρια, τα αδελφάκια µας στη
Μεγάλη Βρετανία κερδίσανε»».
Ξέρετε γιατί δεν µπορείτε να το πείτε; Διότι, αν το πείτε, οµολογείτε ότι το ξήλωµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µια πολιτική
η οποία ακολουθείται µε βασική ευθύνη από τη δεξιά πολιτική οικογένεια και στην Ευρώπη και στη Μεγάλη Βρετανία. Γι’ αυτό
δεν µπορείτε να βγείτε να πανηγυρίσετε και µόνο όλοι όσοι γράφουν κάνουν σχόλια για το γεγονός ότι η δική µας ευρύτερη πολιτική οικογένεια είχε αρνητικό αποτέλεσµα εκεί.
Έχετε, λοιπόν, υπολογίσει τι συνέπειες θα έχει αυτό στην επιβράδυνση της Ευρωζώνης και τι συνέπειες θα έχει αυτό στην ελληνική οικονοµία;
Για να πάµε και στα ζητήµατα της εξωτερικής πολιτικής τα
οποία είναι κορυφαία. Εκεί πραγµατικά φαίνεται ότι είµαστε διαφορετικοί, τελείως διαφορετικοί.
Δείτε εµάς στα ελληνοτουρκικά και θυµηθείτε τον εαυτό σας
στις Πρέσπες. Εµείς προσπαθήσαµε µε βάση το εθνικό και πατριωτικό συµφέρον να βάλουµε µία τάξη στην ευρύτερη περιοχή.
Εσείς χαλάσατε τον κόσµο, κάνατε συλλαλητήρια, είπατε του κόσµου τα ψέµατα.
Και πείτε µου τώρα, έναν χρόνο σχεδόν µετά από τη Συµφωνία
των Πρεσπών, είναι καλύτερα να πετάνε πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία ελληνικά F-16 ή είναι καλύτερα να πετάνε τουρκικά; Νοµίζω ότι είναι καλύτερο να πετάνε ελληνικά τώρα που οι Τούρκοι
έχουν αυτή τη νευρικότητα και την επιθετικότητα.
Δεν βγήκε και δεν θα βγει κανένας από τον ΣΥΡΙΖΑ να σας πει
ότι προσπαθείτε να ανταλλάξετε τα ελληνοτουρκικά µε τις συντάξεις, όπως ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έλεγε
από αυτό εδώ το Βήµα ότι εµείς ανταλλάξαµε τη συµφωνία µε
τις συντάξεις. Και δεν θα αµφισβητήσουµε τον πατριωτισµό σας
όπως κάνατε εσείς, προκειµένου να µας κοντύνετε και να προσπαθήσετε να δηµιουργήσετε µια τέτοια ατµόσφαιρα.
Αλήθεια, όµως, για τα προχθεσινά γιατί πανηγυρίζετε; Για να
το παίξουν τα κανάλια; Είναι στόχος για την Ελλάδα οι κυρώσεις
ναι ή όχι, ανεξάρτητα αν είµαστε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δηµοκρατία ή οτιδήποτε; Το πετύχαµε, ναι ή όχι;
Είπε ο κ. Δένδιας το πρωί να µην πιέζουµε.
Κοιτάξτε τα σεβόµαστε όλα, αλλά νοµίζω ότι το τελευταίο το
οποίο µπορείτε να ζητάτε είναι στο τέλος να µην µιλάµε. Εµείς,
λοιπόν, θα στηρίξουµε την εθνική προσπάθεια και το δίκαιο της
χώρας.
Πηγαίνω στο κρίσιµο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής και θα
κλείσω µε αυτό. Είναι η µεγάλη πρόκληση. Όλες οι υποδοµές
που έχουµε σήµερα, η λειτουργία του αγροτικού τοµέα, του τουρισµού, το ενεργειακό κόστος, οι µεταφορές αλλάζουν τα πάντα.
Έχει σχέδιο η χώρα συγκεκριµένο σε κάθε τοµέα µετάβασης στη
νέα εποχή; Όχι, να το οµολογήσουµε και να κάτσουµε ο καθένας
από τον χώρο του και από το κόµµα του και όλοι µαζί να φτιάξουµε.
Τώρα θα µου πείτε υπάρχει το τάδε σχέδιο. Όταν ο Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών οµολογεί σε δηλώσεις του τη µεγάλη
απογοήτευση για την αποτυχία και τη µη θετική έκβαση των συµφωνηθέντων στη Μαδρίτη, τότε νοµίζω πρέπει και εµείς να ασχοληθούµε πιο σοβαρά µε αυτά τα ζητήµατα και σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο οικονοµίας.
Τελευταίο ζήτηµα το προσφυγικό - µεταναστευτικό. Θα µου
πείτε τι σχέση έχει µε τον προϋπολογισµό. Όλα έχουν σχέση µε
τον προϋπολογισµό.
Είχατε πει ότι αυτή η διακυβέρνηση θα κριθεί µέσα στο πρώτο
εξάµηνο για το πώς θα τα έχει πάει σε αυτόν τον τοµέα. Ο κ. Βορίδης τα έλεγε, δεν τα έλεγα εγώ.
Καλά, προφανώς το πρώτο εξάµηνο τα έχετε πάει τρισχειρό-
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τερα. Εµείς και σε αυτό το ζήτηµα δεν σας κάνουµε ανεύθυνη
και καταστροφική αντιπολίτευση, όπως µας κάνατε εσείς.
Πείτε µας, λοιπόν, πόσο χρόνο χρειάζεται για να δείξει τα αποτελέσµατα που θέλει η πολιτική σας; Διότι -και κλείνω µε αυτόαυτό που προσπαθείτε να κάνετε εδώ και έξι µήνες είναι να κρύψετε το πρόβληµα. Προσπαθείτε να το κρύψετε από τους δηµάρχους σας, από τους περιφερειάρχες σας, από τους ψηφοφόρους
σας και από την κοινωνία. Μα, δεν είναι αυτό το πρόβληµα για
τη χώρα. Το πρόβληµα για τη χώρα είναι η διαχείριση ενός κορυφαίου εθνικού και ευρωπαϊκού ζητήµατος. Και σε αυτό, αν θέλετε, είµαστε διαθέσιµοι να πιέσουµε µαζί, να βοηθήσουµε.
Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, καταψηφίζω αυτόν τον προϋπολογισµό διότι είναι ένας προϋπολογισµός ο οποίος δεν µπορεί
να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχει η συντριπτική πλειοψηφία
του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υφυπουργός, για δύο λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Και
για λιγότερο ει δυνατόν. Αλλά, µια που επανειληµµένως αναφέρθηκε ο προηγούµενος οµιλητής σε εµένα, να απαντήσω πολύ
σύντοµα.
Πρώτον, για τις υποχρεώσεις που έχουµε, θα σας θυµίσω ότι
λόγω της κυβέρνησης Τσίπρα αποκτήσαµε υποχρέωση για πρωτογενή πλεονάσµατα µέχρι το 2060 και δηµόσια περιουσία στο
υπερταµείο µε τις δεσµεύσεις που πολύ καλά γνωρίζετε χάρι σε
εσάς, µέχρι το 2114, αν θυµάµαι. Αυτό για να µην ξεχνιόµαστε.
Τώρα πώς θέλετε να το ονοµάσετε αυτό, µνηµονιακό, µη µνηµονιακό, περίπατο στο πάρκο, πείτε όπως θέλετε. Η πραγµατικότητα είναι αυτή.
Δεύτερον, στη Μεγάλη Βρετανία, αν παρατηρήσατε, ο πολύ
κοντά σε εσάς κ. Κόρµπιν ηττήθηκε συντριπτικά. Το βρετανικό
εργατικό κόµµα έχει από το 1935 να αποκτήσει τέτοια ήττα. Αντί
να προβληµατιστείτε, λοιπόν, για αυτό κουβεντιάζετε για το συντηρητικό κόµµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Σας εκφράζει το Brexit, κύριε
Υπουργέ;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Να
ολοκληρώσω.
Θα σας θυµίσω ότι το συντηρητικό κόµµα δεν ανήκει στην πολιτική οικογένεια στο ευρωκοινοβούλιο στην οποία ανήκει η Νέα
Δηµοκρατία ούτε και στην πολιτική οικογένεια όπου ανήκε το
ALDE που κάποια στιγµή πέρασα καλά χρόνια εκεί. Είναι άλλη
πολιτική οικογένεια. Τώρα αν αυτό δεν το γνωρίζετε λυπούµαι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει τώρα η
Υπουργός Πολιτισµού κ. Μενδώνη για δέκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να έχω τον
λόγο για ένα λεπτό µετά την κυρία Υπουργό για τον κ. Σκυλακάκη.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, στις 21 Ιουλίου στις προγραµµατικές δηλώσεις είχαµε πει ότι για να προχωρήσουµε οφείλουµε να χαρτογραφήσουµε την κατάσταση που παραλάβαµε, να την αξιολογήσουµε και να ιεραρχήσουµε τις ανάγκες.
Στο πρώτο εξάµηνο αποδείχθηκε ότι χρειαζόµαστε ρεαλιστικές δηµόσιες πολιτικές γενικά για τον πολιτισµό, για να µιλήσω
για το Υπουργείο Πολιτισµού, ώστε να κερδίσουµε τον χαµένο
χρόνο ή αν θέλετε την περίοδο της αγρανάπαυσης της τελευταίας πενταετίας.
Το Υπουργείο Πολιτισµού από τη γέννησή του είχε, αν θέλετε,
έναν προϋπολογισµό λιγότερο των αναγκών του. Θα έλεγα ότι
συνεχίζει να τον έχει υπό προϋποθέσεις.
Το Υπουργείο Πολιτισµού τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον,
από το 1997 και µετά, εκτός από τον τακτικό προϋπολογισµό και
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το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων στο εθνικό του σκέλος είχε
πάντοτε ιδιαίτερες επιδόσεις στην ένταξη έργων στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και πολύ µεγάλες επιδόσεις στην
απορρόφηση των συγχρηµατοδοτούµενων πόρων. Με αυτόν τον
τρόπο ήταν σαφές ότι µπορούσε να συµπληρώσει τον όποιο ελλειµµατικό προϋπολογισµό από τους εθνικούς πόρους.
Αυτό αρχικά αφορούσε την πολιτιστική κληρονοµιά. Από το
2010 και µετά αφορούσε και τον σύγχρονο πολιτισµό καθώς τα
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα κάλυπταν και τέτοιες ανάγκες. Παράλληλα συµπλήρωνε τον προϋπολογισµό του µε προγραµµατικές συµβάσεις, χορηγίες και έσοδα από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων.
Να πάµε, λοιπόν, στο πού βρίσκουµε την κατάσταση στο βασικό εργαλείο του Υπουργείου Πολιτισµού στον οικονοµικό
τοµέα, στο τρέχον ΕΣΠΑ. Αυτό το οποίο βρήκαµε θα ήταν µία
πολύ χαλαρή προσέγγιση των έργων από την προηγούµενη κυβέρνηση. Δεν θα µιλήσω για το αν εντάχθηκαν λίγα ή πολλά
έργα. Σαφώς θα µπορούσαν να έχουν ενταχθεί πολύ περισσότερα. Ας πούµε ότι αυτό ήταν µια επιλογή παρά το γεγονός ότι
οι ανάγκες και στο µνηµειακό απόθεµα και στον σύγχρονο πολιτισµό ήταν και παραµένουν µεγάλες.
Θα µιλήσω για τα ποσοστά της απορρόφησης. Ούτως ή άλλως
τα ποσοστά της απορρόφησης στο ΕΣΠΑ γενικά είναι χαµηλότερα από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Στο Υπουργείο Πολιτισµού τα
πράγµατα είναι πολύ πιο δυσάρεστα, καθώς βρισκόµαστε περίπου στο 10%, δηλαδή, πολύ κάτω από τον µέσο όρο.
Δεν είναι µόνο αυτό. Είναι ότι τα έργα τα οποία εντάχθηκαν
στις περισσότερες περιπτώσεις, εντάχθηκαν µε ελλειµµατικούς
προϋπολογισµούς γιατί έπρεπε να ικανοποιηθούν πιο πολύ. Ένα
έργο µε ελλειµµατικό προϋπολογισµό είναι προφανές ότι δεν
µπορεί να ολοκληρωθεί και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του
ίδιου του προγράµµατος, να είναι ένα έργο λειτουργικό.
Αυτό το οποίο κάναµε -και κάνουµε- είναι να ανατρέξουµε
αυτή την κατάσταση. Ήδη µε τις περιφέρειες έχουµε κάνει ένα
συστηµατικό πρόγραµµα, όχι µόνο ένταξης νέων έργων, αλλά
και συµπληρωµατικών χρηµατοδοτήσεων ώστε τα έργα τα οποία
εσείς εντάξατε λειψά να µπορέσουν να ολοκληρωθούν και να
είναι λειτουργικά. Όπου και αν έχουµε πάει και όπου και αν
έχουµε συνεργαστεί, η συνεργασία στο επίπεδο των περιφερειών είναι εξαιρετικά σηµαντική. Είναι ένα πρόγραµµα που θα
το κάνουµε και στις δεκατρείς περιφέρειες και θα το ολοκληρώσουµε µέχρι τον Φεβρουάριο. Η ανταπόκριση των περιφερειαρχών -και τους ευχαριστώ και από το Βήµα αυτό- είναι εξαιρετικά
σηµαντική.
Όµως, αυτό είναι ένα παράδειγµα. Δεν θα µιλήσω για τις επενδύσεις, όπου εργαλειοποιήθηκε η πολιτιστική κληρονοµιά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το Ελληνικό. Ας µην ξεχνάµε ότι
το Ελληνικό λύθηκε µε δυο οµόφωνες αποφάσεις του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συµβουλίου και του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων, δηλαδή, πρόσωπα τα οποία ex officio βρίσκονται µέσα στα συµβούλια δεν είχαν κανένα πρόβληµα να
αποδεχθούν ότι αυτά, τα οποία προτείναµε, ήταν στη σωστή κατεύθυνση της προστασίας του πολιτιστικού αποθέµατος, αλλά
και της απεµπλοκής της επένδυσης.
Να πω και ένα ακόµη παράδειγµα για τα έργα, τα οποία είχαν
χαρακτηριστεί ως µεγάλα και εµβληµατικά έργα από την ΕΥΔΑΠ
και αφορούν την ανατολική Αττική, έργα, τα οποία σχετίζονται
µε πρόστιµα, τα οποία πληρώνει η χώρα µετά από την καταδίκη
της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας χρονίζοντος προβλήµατος της µη συµµόρφωσης συγκεκριµένων οικισµών της ανατολικής Αττικής: Για περισσότερο από δέκα µήνες τα κονδύλια
βάλτωναν, τα έργα δεν προχωρούσαν, διότι δεν µπορούσε να συνεννοηθεί το Υπουργείο Πολιτισµού µε την περιφέρεια και την
ΕΥΔΑΠ για το πώς θα εκτελέσει τα έργα, εάν θα κάνει το αρχαιολογικό έργο µε εργολαβία ή αν θα το κάνει µε αυτεπιστασία.
Αυτή τη στιγµή τα έργα έχουν απεµπλακεί, έχουν υπογραφεί
τα απαραίτητα µνηµόνια και προχωρούν κανονικά. Αυτό το λέω
ως ένα µικρό παράδειγµα.
Σχετικά µε το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων: Τα αναψυκτήρια
κλειστά. Ούτε καν ο νόµος που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού το 2019, ούτε αυτός ο νόµος δεν εφαρµόστηκε. Σήµερα,
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την επόµενη Τετάρτη στις 17 του µηνός το αναπτυξιακό πλάνο
των αναψυκτηρίων θα εγκριθεί σύµφωνα µε τον νόµο από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο και τουλάχιστον µέχρι τη νέα τουριστική περίοδο τα κλειστά αναψυκτήρια θα είναι ανοιχτά.
Θα µου πείτε, τι σχέση έχουν τα αναψυκτήρια µε τον προϋπολογισµό; Προφανώς, έχουν, διότι αποφέρουν έσοδα, αποφέρουν
σωστές υπηρεσίες, αποφέρουν µεγαλύτερη παραµονή και άρα,
κατανάλωση µέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία.
Σχετικά µε τα µικρά πωλητήρια: Ήδη αρχές του χρόνου θα φέρουµε µια νοµοθετική ρύθµιση για τις παρακαταθήκες ώστε τα
πωλητήρια να γεµίσουν προϊόντα και να µην είναι απλώς εκθετήρια.
Αναφέρω µερικά παραδείγµατα: Τα µεγάλα έργα, τα εµβληµατικά έργα, όπως η Πινακοθήκη. Όταν περάσει κάποιος από την
Πινακοθήκη, βλέπει εµφανώς την ταχύτητα µε την οποία το έργο
εξελίσσεται, ένα έργο το οποίο ήταν χωρίς συντονισµό, ένα έργο
το οποίο δεν είχε καν εξασφαλισµένους τους πόρους που έπρεπε να έχει. Οι πόροι εξασφαλίστηκαν από τους εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισµού και από το περιφερειακό πρόγραµµα το έργο προχωρεί προκειµένου να εγκαινιαστεί στις 25
Μαρτίου 2021.
Σχετικά µε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Είναι ένα γεφύρι
της Άρτας που πρέπει να σταµατήσει να υπάρχει. Όπως είχαµε
δεσµευθεί το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα λειτουργήσει στο
τέλος Φεβρουαρίου του 2020.
Ένα άλλο παράδειγµα µη συντονισµού είναι η Εθνική Πινακοθήκη. Ήταν αδιανόητο το Υπουργείο Πολιτισµού να συντονίζει
τις υπηρεσίες του µε τους τρίτους φορείς σε πράγµατα απλά,
στοιχειώδη.
Σχετικά µε το Τατόι. Ήδη µέχρι το τέλος του χρόνου θα
έχουµε ανάδοχο για την οριστική µελέτη του κτηρίου του ανακτόρου. Από χορηγία ανατίθεται τις επόµενες µέρες -πιθανότατα
µέχρι το τέλος αυτού του χρόνου- η µελέτη σκοπιµότητας για
την όλη ανάδειξη του κτήµατος, διότι ο προϋπολογισµός του
Υπουργείου Πολιτισµού οφείλει να συµπληρώνεται και µε χορηγίες.
Όλοι όσοι διαδίδουν ότι δήθεν οι χορηγίες οδηγούν σε ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, το µόνο που πρέπει να
σκεφθούν είναι η ιδεοληψία η οποία τους διακατέχει. Σε όλον τον
κόσµο οι χορηγοί καλύπτουν ένα σηµαντικότατο µέρος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και έργων. Σε όλο τον κόσµο ο εθελοντισµός παράλληλα µε τη χορηγία καλύπτει βασικά οικονοµικά
µειονεκτήµατα στον πολιτιστικό τοµέα.
Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα: Στο Ηνωµένο Βασίλειο ο εθελοντισµός ενός έτους στα µεγάλα µουσεία και στις
µεγάλες πολιτιστικές υποδοµές ισοδυναµεί µε περίπου
1.600.000.000 λίρες. Ο εθελοντισµός, προφανώς, δεν αντικαθιστά την πραγµατικά αµειβόµενη εργασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα µπω στην κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι µεγάλοι
αρχαιολογικοί χώροι. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Ακρόπολη
µε τον περίφηµο ανελκυστήρα. Ο ανελκυστήρας, ο οποίος ήδη
ανατίθεται µε την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Ωνάση», θα
µπορέσει να λειτουργήσει και να εξυπηρετήσει την επόµενη τουριστική περίοδο.
Το µεγάλο πρόγραµµα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εξελίσσεται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και χάρη στη χορηγία
του Ιδρύµατος «Σταύρου Νιάρχου» στο τέλος Ιανουαρίου παραδίδεται η µελέτη σκοπιµότητας για τη δηµιουργία του υπερτοπικού πόλου ανάµεσα στο Εθνικό Μουσείο, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ακροπόλ µε την ειδική ξεχωριστή σήµανση στο
χώρο της πλατείας.
Θα κλείσω µε δυο πράγµατα: Δεν υπήρξε καµµία πρόβλεψη
και καµµία απολύτως προετοιµασία για καµµία επέτειο ούτε των
δυόµισι χιλιάδων χρόνων από την Ναυµαχία της Σαλαµίνας και
των Θερµοπυλών ούτε για το 2021.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
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Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω σε µισό λεπτό.
Και τα δυο έχουν µπει πλέον σε τροχιά ανάπτυξης. Αύριο θα
παρουσιάσουµε το πρόγραµµα του Υπουργείου Πολιτισµού και
της επιτροπής και του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδική συνέντευξη Τύπου.
Κλείνω µε την κλιµατική αλλαγή. Τον Ιούνιο του 2019 είχε οργανωθεί στην Αθήνα ένα συνέδριο σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή. Ακριβώς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πιστεύουµε απολύτως
στο ότι αυτό είναι το µέγα θέµα το οποίο θα µας απασχολήσει
τα επόµενα χρόνια, το Υπουργείο Πολιτισµού παρουσίασε την
πρωτοβουλία της ελληνικής Κυβέρνησης για τις επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονοµιά στα Ηνωµένα
Έθνη και πριν από τρεις ηµέρες στην Ισπανία. Εκεί τα πράγµατα
όχι απλώς έγιναν αποδεκτά, αλλά η ελληνική Κυβέρνηση απέσπασε µαζί µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο
Πολιτισµού τα συγχαρητήρια και των Ηνωµένων Εθνών και της
UNESCO.
Τέλος, ο πολιτισµός είναι προφανές ότι χρειάζεται πόρους. Ο
πολιτισµός συγχρόνως παράγει και δηµιουργεί πόρους για την
τοπική και την εθνική οικονοµία. Ο πολιτισµός δηµιουργεί πόρους για τον ίδιο τον πολιτισµό. Έχουµε µιλήσει για την αυτοχρηµατοδότηση των δράσεων του πολιτισµού και αυτός είναι ο
στόχος µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός θεωρούµε ότι πρέπει να υπερψηφιστεί γιατί είναι στη
σωστή αναπτυξιακή διάσταση, στον σωστό αναπτυξιακό δρόµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Έχει ζητήσει τον λόγο για ένα λεπτό ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Σκυλακάκη, ο κ. Ζαχαριάδης
πολύ καλά έκανε και δεν αναφέρθηκε στο εργατικό κόµµα του
Ηνωµένου Βασιλείου. Δεν έχει καµία δουλειά ο ΣΥΡΙΖΑ µε το εργατικό κόµµα του Ηνωµένου Βασιλείου. Επειδή θυµάµαι την πορεία του κόµµατος αυτού από την αριστερά, θα ήθελα να σας
θυµίσω πόσο εχθρικοί και πολέµιοι ήταν στη διακυβέρνηση του
Τόνι Μπλερ που ήταν ο λιγότερο αρνητικός ηγέτης από τους ηγέτες της Ευρώπης που δεν ήθελαν την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Χοροπηδούσαν εναντίον του. Βέβαια, και
εκείνη η πρωθυπουργία έληξε άδοξα µε την εµπλοκή των εργατικών δια του Τόνι Μπλερ στον πόλεµο του Ιράκ.
Επειδή εµείς τον παρατηρούσαµε χρόνια τον Κόρµπιν, µπορούµε να σας πούµε, µπαίνοντας σε αυτή τη συζήτηση και κλείνοντας µε αυτό, ότι ο Κόρµπιν είναι το απόλυτο σαφές παράδειγµα του τι παθαίνει ένας ηγέτης, όταν δεν έχει σαφή γραµµή.
Ήταν ο ηγέτης των Εργατικών, που στο Brexit δεν καταλάβαινε
κανένας τι θέλει. Όταν απέχεις από τα µεγάλα διλήµµατα ενός
λαού, τότε σου αξίζει η ήττα, την οποία υπέστη ο Κόρµπιν και
οδηγείται σε παραίτηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Κρητικός από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω, θέλω να απευθυνθώ προς την κυρία
Υπουργό. Εµείς στη Λακωνία περιµένουµε να τελειώσουν οι διαδικαστικές εκκρεµότητες µεταξύ του Υπουργείου και του Δήµου
Σπάρτης, για να ξεκινήσει η ανακαίνιση του δεύτερου αρχαιότερου µουσείου που υπάρχει στην Ελλάδα, στη νεότερη ιστορία
της Ελλάδος, µε τη συνδροµή βεβαίως του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος», για να κάνουµε επιτέλους επισκέψιµη την πόλη της
Σπάρτης.
Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την αρχή
της κρίσης συζητάµε έναν προϋπολογισµό σε περιβάλλον δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Είναι ένας προϋπολογισµός πραγµατικός, που στόχο έχει να οδηγήσει µε σταδιακά και σίγουρα
βήµατα στην ανάπτυξη. Αποπνέει αισιοδοξία, χωρίς να ξεφεύγει
από τα πλαίσια του ρεαλισµού. Επιδιώκει ισορροπία µεταξύ οικονοµικής αποτελεσµατικότητος και κοινωνικής δικαιοσύνης. Εν-
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σωµατώνει πρωτοβουλίες ενίσχυσης τόσο της προσφοράς όσο
και της ζήτησης στην οικονοµία. Είναι ένας προϋπολογισµός
προσανατολισµένος στην ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας µέσω της προσέλκυσης των επενδύσεων.
Πρόκειται για έναν προϋπολογισµό που σηµατοδοτεί ότι η ελληνική οικονοµία επιστρέφει στην κανονικότητα. Βρισκόµαστε σ’
ένα σηµαντικό σταυροδρόµι, στον δύσκολο δρόµο που οδηγεί
την πατρίδα µας στην έξοδο από την κρίση.
Είναι οι θυσίες των Ελλήνων θυσίες βαρύτατες και συχνά άδικες που κατέστησαν δυνατή αυτή τη δηµοσιονοµική σταθεροποίηση. Οι Έλληνες πολίτες έχουν προ πολλού ξεπεράσει τα όρια
και τις αντοχές τους. Παρ’ όλα αυτά έκλεισαν τα αυτιά τους στον
λαϊκισµό, όπως ο Οδυσσέας στις Σειρήνες, και δεν επέλεξαν εκ
νέου τις συνταγές της καταστροφής, διότι δοκίµασαν τον εύκολο
δρόµο των υποσχέσεων δύο φορές στο παρελθόν. Μια µε το
«λεφτά υπάρχουν» και µια µε το σκίσιµο των µνηµονίων. Τελικά,
όπως διαπιστώσαµε όλοι, λεφτά δεν υπήρχαν, σκίσιµο των µνηµονίων δεν είδαµε πουθενά. Το µόνο που είδαµε ήταν 100 δισεκατοµµύρια παραπάνω χρέος να φορτώνεται ο ελληνικός λαός
και διάφορα «ίου» να πηγαινοέρχονται στον δηµόσιο διάλογο.
Οι προσωπικές ιδεοληψίες από το 2009 και µετά έφεραν τη
χώρα δύο φορές στο χείλος της καταστροφής. Και να θυµηθούµε ότι ήταν η Νέα Δηµοκρατία το 2012 και το καλοκαίρι του
2015 που έβαλε πλάτη απέναντι στην ανευθυνότητα και τον λαϊκισµό. Αυτό το ξέρουν πλέον όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι επέλεξαν
αυτή την Κυβέρνηση, ακριβώς για να οδηγήσει τη χώρα έξω από
την κρίση όσο το δυνατόν γρηγορότερα, µε το µικρότερο δυνατό
κοινωνικό κόστος, χωρίς να κινδυνεύσουν ο ευρωπαϊκός της προσανατολισµός, τα εθνικά µας δίκαια και να την τοποθετήσει και
πάλι στον πυρήνα των εξελίξεων.
Σε αυτή τη συνθήκη το ζητούµενο παραµένει σταθερά το ίδιο,
όπως ήταν και στο ξεκίνηµα της κρίσης. Οι πολίτες απαιτούν απ’
όλους όσοι έχουν δηµόσιο ρόλο τρία ξεκάθαρα πράγµατα. Πρώτον, αποτελεσµατικότητα. Οι πολιτικές και οι επιµέρους δράσεις,
αλλά πολύ περισσότερο οι επώδυνες θυσίες να πιάνουν τόπο.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται ήδη. Ό,τι υποσχεθήκαµε,
προεκλογικά το πράττουµε.
Δεύτερον, δικαιοσύνη. Οι πολιτικές της Κυβέρνησής µας να
διέπονται από κοινωνική δικαιοσύνη. Όλοι ίσοι απέναντι στους
νόµους και ισοκατανοµή των όποιων βαρών καλείται η κοινωνία
να αναλάβει.
Τρίτον, σεβασµός στους θεσµούς. Ιδιαίτερα σ’ αυτή την κρίσιµη συγκυρία οφείλουµε όλοι να εδραιώσουµε τη δηµοκρατία
µας πάνω στους θεσµούς που στερεώνεται, όπως είναι η δικαιοσύνη, η Εκκλησία και οι Ένοπλες Δυνάµεις µας.
Ο προϋπολογισµός του 2020 σηµατοδοτεί την επιστροφή της
πατρίδας µας στο µέλλον, καθώς ενσωµατώνει όλες τις µεταρρυθµίσεις που νοµοθετήσαµε. Είναι ο πρώτος προϋπολογισµός,
που όχι µόνο δεν επιβάλει πρόσθετα περιοριστικά µέτρα, αλλά
µειώνει τα βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Προβλέπει σηµαντική αύξηση του ΑΕΠ από το 2,2%, που καταγράφτηκε σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το
πρώτο εννεάµηνο του 2019, στο 2,8% του 2020. Οδηγεί, έτσι, το
ΑΕΠ της Ελλάδας µετά από πολλά χρόνια κοντά στα 200 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυξάνει, δηλαδή, το εθνικό εισόδηµα σε
σχέση µε φέτος κατά 7 δισεκατοµµύρια περίπου ή κατά 1.600
περίπου ευρώ κατά νοικοκυριό.
Αυτός ο προϋπολογισµός αποδεικνύει ότι η ευηµερία για
όλους δεν έρχεται από µόνη της. Απαιτούνται σχέδιο, πολλή δουλειά και συνέπεια, οι οποίες καλλιεργούν προσδοκίες ρεαλιστικής αισιοδοξίας.
Η Κυβέρνηση και το οικονοµικό επιτελείο της στέλνουν ένα ξεκάθαρο µήνυµα σε όλους τους πολίτες. Μειώνονται φόροι που
ανακουφίζουν όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς να
διαταράσσεται η δηµοσιονοµική πειθαρχία της χώρας. Ο διαθέσιµος δηµοσιονοµικός χώρος αξιοποιείται επ’ ωφελεία κυρίως
των χαµηλότερων εισοδηµατικών στρωµάτων και της µεσαίας
τάξης. Μειώνουµε τον ΕΝΦΙΑ, µειώνουµε τον φόρο φυσικών προσώπων για τα χαµηλότερα εισοδήµατα, µειώνουµε τη φορολογία
για όλα τα νοµικά πρόσωπα, άρα και για τις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Μειώνουµε τις ασφαλιστικές εισφορές για
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εργαζόµενους. Καθιερώνουµε χαµηλό φορολογικό συντελεστή
για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα. Παρέχουµε φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για τη διανοµή µετοχών στους εργαζόµενους, µειώνουµε τον ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη, χορηγούµε
επίδοµα για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από το νέο έτος, απαλλάσσουµε από τη εισφορά αλληλεγγύης όλους τους ΑΜΕΑ µε
ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.
Όλα τα παραπάνω βελτιώνουν το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών, κυρίως, της µεσαίας τάξης στην πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κρατικός προϋπολογισµός καταδεικνύει ότι η οικονοµία της χώρας έχει θετική δυναµική, µια
δυναµική η οποία σταθεροποιείται και βελτιώνεται. Γνωρίζουµε
ότι µαγικές συνταγές για οριστικές λύσεις δεν υφίστανται. Γνωρίζουµε ότι αβεβαιότητες εξακολουθούν να υπάρχουν για όλους
µας. Γνωρίζουµε ότι οι κίνδυνοι παραµονεύουν. Φρονώ, όµως,
ότι όλες και όλοι κατανοούµε ότι ο στόχος για ολόπλευρη ισχυροποίηση της χώρας στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια σκηνή επιβάλει κοινωνικές και πολιτικές συγκλίσεις, δηµιουργικές συνθέσεις, εθνικό σχέδιο και σκληρή δουλειά απ’ όλους. Επιτάσσει πατριωτική συνείδηση, σύνεση, συναίνεση και ρεαλισµό.
Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλώ να υπερψηφίσετε
τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκουρολιάκος από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µου επιτρέψετε να µιλήσω
όσον αφορά τον προϋπολογισµό του 2020 για τον χώρο του πολιτισµού και να διαπιστώσω ότι σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό, δυστυχώς, υπάρχουν δυσάρεστα νέα για τον πολιτισµό. Υπάρχουν
προβλήµατα σε ποσοτικές και ποιοτικές παραµέτρους.
Κυρίες και κύριοι, για τον πολιτισµό δίνετε λιγότερα απ’ αυτά
που έδινε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούµενες χρονιές.
Προϋπολογίζετε για το 2020 όσον αφορά το Υπουργείο Πολιτισµού 335.200.000 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 είχε προϋπολογίσει
350 εκατοµµύρια. Είχε προϋπολογίσει, δηλαδή, 14.800.000 ευρώ
περισσότερα. Όµως, και έναν χρόνο πριν, το 2018, και εκεί είχε
προϋπολογίσει περισσότερα από τα σηµερινά που προϋπολογίζετε εσείς. Το 2018 είχαµε 339 εκατοµµύρια. Από το 2018 έως
το 2019 είχε ανεβάσει το ποσό κατά 10.500.000 ευρώ. Εσείς το
2020 πηγαίνετε τον προϋπολογισµό κάτω και από το 2018 του
ΣΥΡΙΖΑ.
Έντονα ερωτηµατικά προξενεί το γεγονός ότι στον υποκωδικό
001 του κωδικού 1021 προϋπολογίζονται 700 εκατοµµύρια τακτικής χρηµατοδότησης και 19 εκατοµµύρια συγχρηµατοδοτούµενων πόρων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων για τον
-όπως σηµειώνετε- επιτελικό συντονισµό του Υπουργείου Πολιτισµού.
Αλήθεια, τι σηµαίνει αυτό; Πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήµατα; Τι σηµαίνει επιτελικός συντονισµός Υπουργείου Πολιτισµού; Τι κρύβεται πίσω απ’ αυτόν τον καθόλου κατατοπιστικό
τίτλο; Πρόκειται για ένα ασαφές και καθόλου ευκαταφρόνητο
κονδύλι που δεν µας διαφωτίζει για το πού, πόσα και σε ποιον
θα κατευθυνθούν τα χρήµατα. Βλέπετε, η εµπειρία µας από το
λεγόµενο αµαρτωλό ταµείο των συνδικαλιστών του Υπουργείου
Πολιτισµού στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα διαφθοράς για έξι κακουργήµατα δικαίως µας κάνει επιφυλακτικούς, µιας κι αυτός ο επιτελικός συντονισµός του Υπουργείου Πολιτισµού που για την ακρίβεια είναι 69.804.007 ευρώ κοστίζει περισσότερο από το ποσό που διατίθεται για τις τέχνες και
τα γράµµατα που είναι 65.947.151 ευρώ. Δηλαδή, είναι 3.856.000
λιγότερα. Τι θα χωρέσετε σ’ αυτόν τον περίεργο τίτλο; Τι κωδικούς θα βάλετε εκεί πέρα;
Αλλά προϋπολογισµός, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι
µόνο αριθµοί. Είναι κι εργαλείο που αφορά στην κοινωνία. Και σ’
αυτόν τον αναπτυξιακό -ο Θεός να τον κάνει- προϋπολογισµό
όσον αφορά στον πολιτισµό δεν προκύπτει από τον καταµερισµό
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των οικονοµικών µεγεθών τουλάχιστον η παραµικρή αναφορά
στα µεγάλα µέτωπα του πολιτισµού, στο µεγάλο τοπίο που
αφορά το αύριο του πολιτιστικού αγαθού που είναι αναφαίρετο
δικαίωµα του ελληνικού λαού. Η µέχρι τώρα πολιτιστική σας πολιτική άλλωστε δεν αποκάλυψε κάποιο σχέδιο.
Αυτή η χαρτογράφηση για την οποία ακούσαµε προηγουµένως δεν είναι άλλο παρά µια µίζερη δυστυχώς και ρεβανσιστική
αντιµετώπιση όλων όσων πέτυχε και έχτισε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον τοµέα σε δύσκολες εποχές. Από την ανάκληση
της δηµόσιας προκήρυξης των θέσεων των καλλιτεχνικών διευθυντών στις κρατικές σκηνές που είχε προγραµµατίσει ο ΣΥΡΙΖΑ
και στον διορισµό προσώπων της προσωπικής επιλογής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου µέχρι το εµµονικό πείσµα σας
για τις ανασκαφές του τύµβου στον λόφο Καστά όπου µε τη βιασύνη σας να συµπεριλάβετε την ανάδειξη του έργου στο success
story του κ. Σαµαρά θέσατε σε κίνδυνο τις εργασίες µε χρησιµοποίηση βαρέων οχηµάτων που επηρέασαν την ευστάθεια του
µνηµείου.
Για να µη µιλήσουµε για το πείσµα σας για τεµαχισµό και αποθήκευση των αρχαιοτήτων στον σταθµό Βενιζέλου στο µετρό
Θεσσαλονίκης κάτι που στην πράξη αποδείχθηκε αχρείαστο.
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και οι αρχαιότητες ήταν εκεί και οι εργασίες προχώρησαν. Ανεβάζετε το κόστος µ’ αυτή την εµµονή σας να γυρίσετε στην άποψη αυτή του
2014 και καθυστερείτε την παράδοση. Και λιγότερα χρήµατα δίνετε στον προϋπολογισµό και τον επιβαρύνετε περισσότερο.
Εύγε. Όλα αυτά µε τις γκάφες ολκής όπως η αναφορά από τον
Πρωθυπουργό για δανεισµό των γλυπτών του Παρθενώνα που
πολύ καλά ξέρετε ότι κάτι τέτοιο σηµαίνει αναγνώριση της ιδιοκτησίας των Βρετανών πάνω στην πολύτιµη κληρονοµιά µας.
Όσα προανέφερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ένα
µικρό δείγµα µόνο της ποιότητας της πολιτικής σας για τον πολιτισµό. Εµείς όµως σχεδιάσαµε και πετύχαµε πολλά σε εποχές
δύσκολες οικονοµικά, όπως είπα. Κι έτσι και τώρα σχεδιάζουµε
και θα επιµένουµε σε προγραµµατικούς πολιτιστικούς άξονες.
Θα επιµένουµε να σχεδιάζουµε για το µεγάλο τοπίο για όλους
τους Έλληνες. Να εµπνεύσουµε µια καθηµερινή κουλτούρα πολιτισµού που θα βάζει στην άκρη τη βία, τη µισαλλοδοξία, τον σεξισµό, την εσωστρέφεια, την ξενοφοβία. Να περάσουµε τον
πολιτισµό που αφορά ειδικά τους νέους, τα παιδιά καθώς και επιµέρους πληθυσµιακές, κοινωνικές οµάδες. Έχουµε ανάγκη από
ένα Υπουργείο Πολιτισµού που θα σέβεται τους φορείς που εποπτεύει και τους εργαζόµενους σε αυτούς του οργανισµούς και
δεν θα τους ασκεί προληπτική λογοκρισία, για παράδειγµα, όπως
επιχειρήσατε εσείς µε τη γνωστή σας ανακοίνωση. Ένα Υπουργείο Πολιτισµού που δεν θα συνδιαλέγεται µόνο µε τους ηµετέρους αλλά θα πολιτεύεται χωρίς αποκλεισµούς µε όλους τους
Έλληνες.
Έχουµε ανάγκη από ένα Υπουργείο Πολιτισµού που θα φροντίζει όλους τους νέους δηµιουργούς δηµιουργώντας θεσµικά εργαλεία. Να µην ενδιαφέρεται µόνο για κάποιους νέους, ώστε
επιδεικνύοντας αυτό το ενδιαφέρον τους να βγαίνει από την υποχρέωση απέναντι στους πολλούς. Πρόσφατο παράδειγµα; Έρχονται πεντακόσιοι επιστήµονες από το εξωτερικό. Θαύµα.
Απολύονται τέσσερις χιλιάδες επιστήµονες, παιδιά µε µεταπτυχιακά, διδακτορικά από το πρόγραµµα του ΟΑΕΔ. Φέρνετε καλώς, πεντακόσιους, διώχνετε τέσσερις χιλιάδες. Λαµπρά. Εύγε.
Έχουµε ανάγκη σαν χώρα και σαν κοινωνία, λοιπόν, από έναν
πολιτισµό που θα διευκολύνει τους δηµιουργούς και θα φροντίζει
τους απόµαχους της τέχνης. Έναν πολιτισµό που θα συµπεριλαµβάνει όλους τους Έλληνες. Αλίµονο όµως και η µέχρι τώρα
πολιτική σας αλλά και µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού που
µας φέρατε είναι ολοφάνερο πως µας επιφυλάσσετε έναν πολιτισµό των ολίγων για λίγους, έναν πολιτισµό που οι λίγοι θα παίρνουν πολλά και οι πολλοί από λίγα ως τίποτα. Όπως και σε όλους
τους άλλους τοµείς άλλωστε, στην εργασία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, την υγεία, τον αγροτικό τοµέα, δηλαδή τελικά
στην ίδια µας τη ζωή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
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κύριε συνάδελφε.
Έχει ζητήσει τον λόγο η κυρία Υπουργός.
Έχετε τον λόγο για δυο λεπτά, κυρία Υπουργέ.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Προφανώς ο κύριος Βουλευτής δεν διάβασε το κείµενο του
προϋπολογισµού γιατί αν το είχε διαβάσει θα έβλεπε ότι ο ειδικός
φορέας 501, που αφορά αυτοτελείς µονάδες και λοιπά και ο αυξηµένος προϋπολογισµός που βλέπει είναι συνέπεια του νόµου
4622/2019 για το επιτελικό κράτος. Και τούτο γιατί; Οι Γενικές
Διευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται
απευθείας στον Υπουργό κι όχι στον Γενικό Γραµµατέα. Ειδικά
η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης εµφανίζεται µε δαπάνες µεγαλύτερες διότι στον κωδικό αυτό υπάρχει όλο το υλικό
για τη διεύθυνση προµηθειών για τους λογαριασµούς όλου του
Υπουργείου.
Αυτό, λοιπόν, δικαιολογείται, κύριε Σκουρολιάκο, αλλά δυστυχώς δεν µπορείτε να ξεφύγετε από τις εµµονές και τους φόβους
για το Ταµείο Αλληλοβοηθείας. Να σας ενηµερώσω ότι η διαδικασία της εκκαθάρισης είναι ακριβώς στους χρόνους που έχουµε
πει. Δεν θα πω τίποτα για τις φωτογραφικές προκηρύξεις.
Θα τελειώσω λέγοντας ότι πράγµατι ο προϋπολογισµός του
Υπουργείου είναι µειωµένος κατά 14 εκατοµµύρια τα οποία όµως
είναι σηµαντικά λιγότερα απ’ αυτά που δεν απορροφούσε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον τακτικό προϋπολογισµό για τις δηµόσιες επενδύσεις την περίοδο της διακυβέρνησής σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει η κ. Σούκουλη - Βιλιάλη για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα καλούµαστε να τοποθετηθούµε επί του πρώτου προϋπολογισµού που καταθέτει η Κυβέρνησή µας. Είναι ένας προϋπολογισµός που µας επιτρέπει για
πρώτη φορά να είµαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι ότι η χώρα µας
περπατάει σταθερά στο µονοπάτι της οικονοµικής και κοινωνικής
ανόρθωσης. Κυρίαρχα όµως, κι αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
για εµάς, µ’ αυτόν τον προϋπολογισµό εδραιώνουµε την προαπαιτούµενη κοινωνική εµπιστοσύνη µεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και της Κυβέρνησής µας. Ακόµα κι ο πιο δύστροπος και
δύσπιστος επικριτής µας δεν µπορεί να παραβλέψει την θεαµατική αλλαγή στον δείκτη οικονοµικής εµπιστοσύνης από τη
στιγµή που αναλάβαµε τις τύχες της χώρας.
Ο ελληνικός λαός µας εµπιστεύεται. Κι αυτό φυσικά δεν συνέβη τυχαία. Συνέβη διότι από την πρώτη στιγµή, και προεκλογικά, εντοπίσαµε εγκαίρως τους τοµείς που έπρεπε να παρέµβουµε και µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα έτσι ώστε να
απεγκλωβίσουµε τη χώρα από τα δίχτυα της οικονοµικής στασιµότητας που δυστυχώς εσείς την είχατε οδηγήσει.
Δεν είναι δυνατόν να µην έχετε καταλάβει ότι είχατε δηµιουργήσει ένα περιβάλλον αποεπένδυσης, ένα περιβάλλον χαµηλής
ολικής παραγωγικότητας. Το επενδυτικό κενό ιδιαίτερα στις
ξένες επενδύσεις σε συνδυασµό µε την υπερφορολόγηση και
των φυσικών και των νοµικών προσώπων καθήλωσαν τα διαθέσιµα εισοδήµατα µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να αναθερµανθεί
ο οικονοµικός κύκλος.
Πάµε στον προϋπολογισµό. Η στόχευση και η φιλοσοφία του
προϋπολογισµού είναι κρυστάλλινη.
Το µείγµα της οικονοµικής πολιτικής είναι ξεκάθαρο. Επιθυµούµε να ενισχύσουµε τη δηµιουργία και την προσέλκυση νέου
πλούτου στη χώρα, ώστε να δηµιουργήσουµε νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους, ώστε να αυξήσουµε το διαθέσιµο εισόδηµα για όλους, προστατεύοντας ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, ώστε όχι µόνο να ξεφύγουν από το κατώφλι της
ανέχειας και της φτώχειας, αλλά να καταστούν ενεργές και δηµιουργικές.
Αυτή είναι η διαφορά µας, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
επί της ουσίας.
Εµείς δεν αναζητούµε να εκµεταλλευτούµε ως δήθεν κοινωνικά ευαίσθητοι προνοµιακά και εξαρτηµένα πολιτικά ακροατή-
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ρια. Εµείς επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε κοινωνικά και οικονοµικά ανεξάρτητους και σκεπτόµενους πολίτες µε εδραιωµένο το
δικαίωµα της κριτικής επιλογής σε κάθε τοµέα της κοινωνικής,
οικονοµικής και πολιτικής ζωής.
Για να γίνει πράξη η παραπάνω αναγκαία µεταστροφή της ελληνικής οικονοµίας προχωρήσαµε και προχωράµε σε διαρθρωτικές αλλαγές παρεµβαίνοντας ουσιαστικά στο οικονοµικό
µοντέλο της χώρας. Πράττουµε µε γενναιότητα για την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος.
Το πολυνοµοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα» διαµόρφωσε ένα
νέο φιλοεπενδυτικό περιβάλλον αίροντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, αλλά και κινητροδοτώντας την προσέλκυση επενδύσεων, µε αποτέλεσµα να υπολογίζουµε έως το 2020, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου να ανεγερθούν στο
13,1% του ΑΕΠ από το 11,6% που ήταν το πρώτο εξάµηνο του
2019.
Με το φορολογικό νοµοσχέδιο, και όχι µόνο, προσπαθούµε να
αυξήσουµε το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών µειώνοντας τον
φόρο εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και τη φορολογία για τις επιχειρήσεις, είτε είναι µικρές, είτε είναι µεσαίες,
είτε είναι µεγάλες. Μας ενδιαφέρει ώστε να καταστούν βιώσιµες.
Εκτιµάται, λοιπόν, η αύξηση της απασχόλησης κατά 1,8% σε
ετήσια βάση. Η µείωση της ανεργίας ως ποσοστό του εργατικού
δυναµικού αλλά και ο διπλάσιος ρυθµός αύξησης του µέσου µισθού θα οδηγήσει σε ρυθµούς αύξησης και την ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,8% έναντι του 2019.
Πάµε και στις κοινωνικές παρεµβάσεις. Φυσικά και δεν σταµάτησαν, όπως κινδυνολογούσαν προεκλογικά οι πολιτικοί µας αντίπαλοι. Ακούστηκε πολλές φορές στην Αίθουσα, αλλά δεν
µπορώ να µην το επαναλάβω και εγώ. Μαζέψατε 11,4 δισεκατοµµύρια ως υπερπλεόνασµα αφαιρώντας ρευστότητα από την
αγορά και τους πολίτες µε µοναδικό στόχο να µοιράζετε την κρίσιµη στιγµή γη και ύδωρ στους ψηφοφόρους για να τους υφαρπάξετε την ψήφο µε παλαιοκοµµατικά τερτίπια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αντίθετες
προβλέψεις σας, µειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ, µειώσαµε τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων, αυξήσαµε το επίδοµα θέρµανσης, δώσαµε κοινωνικό µέρισµα, παρείχαµε νέο πλαίσιο ρύθµισης των οφειλών των πολιτών προς τις εφορίες, τις τράπεζες
και τα ταµεία και είµαστε έτοιµοι µε τη νέα χρονιά να παρέχουµε
επίδοµα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Και όλα αυτά
µόλις σε πέντε µήνες διακυβέρνησης.
Και, ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε για αξιοπιστία,
γιατί η αξιοπιστία δεν χαρακτηρίζεται ούτε από εµένα, ούτε ενδεχοµένως από τον κ. Ζαχαριάδη. Οι διεθνείς αγορές επιβραβεύουν την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα της κυβερνητικής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

µας δράσης τόσο µε τις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων,
όσο και µε τις αλλεπάλληλες αναβαθµίσεις από επενδυτικούς οίκους.
Και ξέρετε καλά τι σηµαίνει αυτό. Δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για να επιτύχουµε έναν µεγάλο στόχο: Τη µείωση των
υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων. Γεγονός που νοµίζω ότι
αναγνωρίζουµε όλοι ότι µπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας και όλοι εµείς
που απαρτίζουµε την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας να είσαστε σίγουροι ότι διαθέτουµε την απαραίτητη πολιτική ενσυναίσθηση ότι αποµένουν πολλά ακόµα να γίνουν ώστε
να απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνατότητες που έχει ο
τόπος µας. Δεν ζούµε σε αυταπάτες. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι
υπάρχουν συµπολίτες µας που ακόµα υποφέρουν από τα απόνερα της κρίσης, που δεν έχουν καταφέρει να ζήσουν µε αξιοπρέπεια και πάλι.
Και θέλω να τους στείλω ένα καθαρό µήνυµα. Ότι είναι δική
µας ευθύνη να τους οδηγήσουµε και πάλι στον δρόµο της ευηµερίας και της προόδου. Αυτή την ευθύνη, την έχουµε αναλάβει.
Με συνέπεια, αξιοπιστία, σκληρή δουλειά και στοχοπροσήλωση
δηµιουργούµε και υπερασπιζόµαστε το σύγχρονο ιδεώδες ενός
νέου πατριωτισµού που θέλει τη χώρα οικονοµικά εύρωστη, µε
στέρεα κοινωνική συνοχή, αλλά και, ναι, µε ατσαλένια αποτρεπτική ισχύ έναντι οποιουδήποτε προσπαθήσει να επιβουλευτεί
τα κυριαρχικά της δικαιώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανοίξαµε ένα παράθυρο ελπίδας στην ελληνική κοινωνία, ένα παράθυρο που ατενίζει το αύριο
µε µεγαλύτερη αισιοδοξία από το χθες και αυτό είναι ένα σηµαντικό βήµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Με την κ. Σούκουλη - Βιλιάλη ολοκληρώθηκε η σηµερινή συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 22.15’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Δευτέρα 16 Δεκεµβρίου 2019 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2020».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

