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ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΑ’
Δευτέρα 16 Δεκεµβρίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 16 Δεκεµβρίου 2019, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 10.17’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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 η Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χαρά
Κεφαλίδου.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Καληµέρα και καλή εβδοµάδα σε όλους.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
προϋπολογισµός του 2020. Οι αριθµοί ευηµερούν. Η νέα Κυβέρνηση, σε ένα πεντάµηνο σπριντ, αγώνα ταχύτητας, ιδρώνει στην
προσπάθεια να αποδείξει ότι τον περασµένο Ιούλιο µπήκαµε σε
µια νέα εποχή, της αύξησης του ρυθµού ανάπτυξης, της µείωσης
της υπερφορολόγησης, του σεβασµού της µεσαίας τάξης, της
ενίσχυσης των επενδύσεων και των διαθέσιµων εισοδηµάτων των
πολιτών και της στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
Η νέα Κυβέρνηση εµφανίστηκε µε συγκεκριµένο σχέδιο και
στρατηγική, έτοιµη να εφαρµόσει µία ατζέντα ανάπτυξης και
ανακούφισης της µεσαίας τάξης, γεγονός για το οποίο ψηφίστηκε. Και πράγµατι, από την 7η Ιουλίου, άλλαξε σε µεγάλο
βαθµό η αίσθηση των πολιτών για το µέλλον της χώρας, άλλαξε
και ο πολιτικός αέρας. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισµός του
2020 έκλεισε χωρίς αστερίσκους και χωρίς καθυστερήσεις δείχνει πως µέρα µε τη µέρα η αξιοπιστία της χώρας αποκαθίσταται
και δεν αντιµετωπίζεται ως ο «φτωχός και ανάξιος συγγενής».
Όλα αυτά λοιπόν καλά και σε έναν βαθµό δικαιολογούν το αίσθηµα αισιοδοξίας. Θα είχαν τεράστια όµως σηµασία και αξία
για την Ελλάδα, εάν υπήρχαν και στον προϋπολογισµό.
Κυρίες και κύριοι, σήµερα συζητάµε τον κρισιµότερο νόµο,
που αποτυπώνει την πραγµατικότητα και προτείνει αλλαγές στη
φιλοσοφία και την προοπτική της χώρας. Τα νούµερα, δυστυχώς,
δεν επιβεβαιώνουν την αίσθηση κυβερνητικής ευφορίας. Θα µου
πείτε «κρίµα για τα νούµερα». Δείχνουν όµως κάτι, δείχνουν πως
δεν άλλαξε η δοµή, η αντίληψη, οι επιλογές, οι ιδέες που έχουµε
για την εθνική µας οικονοµία.
Μετά από δέκα χρόνια κρίση συζητάµε για έναν κρατικό προ-

ϋπολογισµό, πανοµοιότυπο των παλαιότερων, χωρίς τις αναγκαίες τοµές, µε τις συνήθεις προσθαφαιρέσεις αριθµών, που
δεν υπερβαίνουν τη στείρα λογιστική λογική, µε µόνη φιλοδοξία
την εξισορρόπηση εσόδων-εξόδων, ενσωµατώνοντας τις όποιες
παροχές.
Το ερώτηµα είναι: Αρκεί; Αρκεί, όταν εξακολουθεί να υπάρχει
τεράστιο φορολογικό χάσµα; Αρκεί, για να ξεφύγουµε από την
αναπαραγωγή φτώχιας της ελληνικής οικογένειας και της ελληνικής επιχείρησης; Αρκεί, όταν ο µέσος φορολογούµενος θα εξακολουθεί να δυσκολεύεται να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήµερο
του µήνα, θα συνεχίσει να σωρεύει απλήρωτες δόσεις στεγαστικού δανείου, θα συνεχίσει να ζει τον εφιάλτη της κατάσχεσης,
που στην καλύτερη περίπτωση θα καταφέρει να σπρώξει µερικούς µήνες µπροστά; Αρκεί, όταν αγνοούνται εξωγενείς παράµετροι, που υπαγορεύουν ένα συγκεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης
και εποµένως επιβάλλουν συγκεκριµένες επιλογές, στόχους και
προτεραιότητες στη δοµή και τον προσανατολισµό του προϋπολογισµού; Ούτε λόγος για κλιµατική αλλαγή, για ανακατατάξεις
στο διεθνές εµπόριο, για τις εξελίξεις στα ενεργειακά θέµατα,
για το δηµογραφικό και τη γήρανση του πληθυσµού, για το µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον – το «Brexit» είναι προ των
θυρών- για τις µεταναστευτικές ροές και τις επιπτώσεις τους, και
όλα αυτά χωρίς να προτείνονται εναλλακτικές επιλογές στην κατεύθυνση του προϋπολογισµού.
Συµπέρασµα; Η Κυβέρνηση άλλαξε, η οικονοµική πολιτική πάλι
όχι. Άκουσα τον Υφυπουργό κ. Σκυλακάκη, που είναι εδώ σήµερα, να λέει ότι φέτος έχουµε σχεδόν µηδενικό υπερπλεόνασµα
και έτσι θα ανοίξει ο δρόµος για πολιτικές, που δεν θα είναι πολιτικές λιτότητας. Είναι γεγονός ότι φέτος είναι ο πρώτος προϋπολογισµός των τελευταίων χρόνων, όπου τα θετικά µέτρα είναι
εµπροσθοβαρή, ενεργοποιούνται από την αρχή της χρονιάς,
εξαντλώντας προκαταβολικά τον όποιο διαθέσιµο δηµοσιονοµικό
χώρο. Έτσι, το πρωτογενές πλεόνασµα φτάνει στο 3,58%, δηλαδή µόλις 0,08% πάνω από τον επίσηµο στόχο του 3,5%, που
έχει βάλει η Κυβέρνηση. Πώς όµως εξασφαλίζεται αυτό; Μας
λέτε ότι υπάρχει προσδοκία ανάπτυξης, που θα προέλθει κυρίως
από τις µέλλουσες και αβέβαιες επενδύσεις, στις οποίες ελπίζει
η Κυβέρνηση. Οι προσδοκίες όµως δεν είναι απτό και µετρήσιµο
µέγεθος. Κι εµείς το ελπίζουµε, κι εµείς το ευχόµαστε, αλλά ο
προϋπολογισµός δεν φτιάχνεται µε ευχές και προσδοκίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπροστά µας έχουµε έναν συγυρισµένο προϋπολογισµό, πειθαρχηµένης πολιτικής και συνετής διαχείρισης, που ακολουθεί όµως την πεπατηµένη. Δεν
ξεφεύγει από την τακτική των υπεραισιόδοξων προβλέψεων,
εντός των δεδοµένων δεσµεύσεων της χώρας, στις οποίες παραµένει εγκλωβισµένη. Ένας προϋπολογισµός µε αβεβαιότητες
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και απροσδιοριστίες, σε όλες του τις προβλέψεις. Το πιστοποιεί
και το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, που τονίζει ότι η ρευστότητα και η αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον, ενδεχοµένως,
να επιδράσουν αρνητικά στην υλοποίησή του. Ασφαλώς δεν είναι
λίγο, µετά από τέσσερα χρόνια ευκαιριακής και αλλοπρόσαλλης
πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ. Ασφαλώς είναι µεγάλη αλλαγή, κυρίως στην
ψυχολογία των πολιτών και στην αίσθηση που έχουν για το κράτος και τις δυνατότητες της χώρας.
Από την παρούσα όµως Κυβέρνηση, που δεν επένδυσε σε «µαγικές» λύσεις, περιµέναµε περισσότερα, κυρίως περιµέναµε ουσιαστικές τοµές, που θα αλλάξουν τη ρότα της χώρας. Ξέρετε,
η πρώτη καλή εντύπωση µιας κυβέρνησης, που κάνει πράγµατα,
είναι πολύ σηµαντική, δίνει µια νέα ώθηση και αλλάζει την ψυχολογία της αγοράς. Κινδυνεύει όµως όλο αυτό να εξαφανιστεί,
λόγω της έλλειψης ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα, εξαιτίας των κόκκινων δανείων, που δυστυχώς παραµένει και εµποδίζει την πιστωτική επέκταση. Το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ», που µόλις
πρόσφατα ψηφίσαµε, είναι εντελώς αµφίβολο κατά πόσο θα ανακουφίσει την πραγµατική οικονοµία, µε µια τραπεζική πρακτική
που στραγγαλίζει φυσικά πρόσωπα και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Κινδυνεύει, λόγω της αδυναµίας να αλλάξει την εικόνα της
Ελλάδας. Κουβαλά όλα τα βάρη που ψήφισε και εφάρµοσε η κυβέρνηση «ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ» και εποµένως είναι δέσµια συµφωνιών κι
ενός ασφυκτικού ελέγχου.
Κινδυνεύει, τέλος, λόγω αδυναµίας να αλλάξει την καθηµερινότητα, µε δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις, µειώσεις φόρων και κάποιων κοινωνικών παροχών στα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα
που για ακόµη µία χρονιά θα στηρίξουν την επίτευξη του πλεονάσµατος των 7 δισεκατοµµυρίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 12 Ιουλίου του 2019, ο
Πρωθυπουργός ξεκινώντας τον κύκλο επισκέψεών του από το
Υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι η παιδεία αποτελεί απόλυτη πολιτική προτεραιότητα, καθώς και ότι η νέα Κυβέρνηση θα προχωρήσει µε ταχύτητα στην εφαρµογή σχεδίου για µια ποιοτική
δηµόσια παιδεία.
Η δήλωση, λοιπόν, του Πρωθυπουργού, για να µην εκλαµβάνεται ως ευχή ή λόγια του αέρα, οφείλει να αποτυπώνεται στα
σχετικά κονδύλια για την παιδεία, στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό. Εξ άλλου, η ποιότητα στη δηµόσια παιδεία µεταξύ πολλών άλλων χρειάζεται και χρηµατοδότηση. Και για να παραµείνει
δηµόσια, η χρηµατοδότησή της πρέπει να προέρχεται κατά κύριο
και καίριο λόγο από το κράτος.
Την ίδια ώρα δεν µπορούµε να αδιαφορούµε µπροστά στις
αγωνίες µαθητών, φοιτητών και της ελληνικής οικογένειας για το
µέλλον του δηµόσιου σχολείου και του δηµόσιου πανεπιστηµίου.
Πυροτεχνήµατα εξαγγελιών κάθε τρεις και πέντε, η βιασύνη για
την τακτοποίηση του καθεστώτος των ιδιωτικών κολλεγίων, σε
συνδυασµό µε την ουσιαστική άρνηση δηµόσιου διαλόγου µέσα
από θεσµοθετηµένα όργανα, όπως το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας και τέλος, η εξαγγελία που έγινε πρόσφατα για τις αρµοδιότητες της νέας ΑΔΙΠ για την αξιολόγηση των ΑΕΙ, καλάθι που
το Υπουργείο πετάει την ευθύνη της χρηµατοδότησής τους, µας
κρατάει ανήσυχους, ιδιαίτερα για τα περιφερειακά πανεπιστήµια.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, να µην σηµειώσουµε ότι τα προβλεπόµενα στον προϋπολογισµό του 2020 κονδύλια για την παιδεία,
παραπέµπουν σε µια Κυβέρνηση που αντιλαµβάνεται τη δηµόσια
εκπαίδευση εκεί που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Τελευταία
και καταϊδρωµένη στους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουραγός
στις δαπάνες, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της EUROSTAT.
Ποιος διαφωνεί ότι χρειάζεται εκσυγχρονισµός, αναβάθµιση της
ποιότητας, επένδυση στην έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτοµία, την εξωστρέφεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνοντας, έχουµε βγει από την κρίση, το διαλαλούµε µε
όλους τους τρόπους. Οφείλουµε, λοιπόν, να δαπανήσουµε περισσότερα. Ο παρών προϋπολογισµός µε την ισχνή αύξηση των
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δαπανών στην παιδεία, κατά 2,4% δεν δείχνει να έχουµε πάρει
στα σοβαρά την αποστολή της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα, δεν
δείχνει να αντιλαµβανόµαστε ποιο είναι το µέλλον της χώρας.
Ευχαριστώ για την κατανόηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κ. Μπαραλιάκος
έχει τον λόγο από τη Νέα Δηµοκρατία και θα ακολουθήσουν ο κ.
Κόκκαλης, ο κ. Χειµάρας, ο κ. Παπαναστάσης και µετά θα µιλήσει
η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραµέως.
Κύριε Μπαραλιάκο, έχετε τον λόγο. Και θα παρακαλούσα πολύ
για τη συνέπεια στον χρόνο. Δεν απευθύνοµαι σε σας, σε όλους
τους συναδέλφους.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Θα είµαι συνεπής,
κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
ψήφιση του πρώτου προϋπολογισµού της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας, µε Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σηµατοδοτεί την οριστική απαγκίστρωση από το στείρο και άγονό οικονοµικό περιβάλλον των προηγούµενων ετών στο οποίο µας
εγκλώβισε η ανερµάτιστη και ιδεοληπτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Απελευθερώνει την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονοµίας και την αστείρευτη δυναµική των Ελλήνων και τοποθετεί την πατρίδα µας σε ράγες αµετάθετης αισιοδοξίας, χωρίς τον
κίνδυνο να εκτροχιαστεί από αβλεψίες και παραλείψεις δηµοσιονοµικής απερισκεψίας. Συνεισφέρει, µε άλλα λόγια, στο µεγαλεπήβολο όραµά µας για την αναγέννηση της πατρίδας µας µε τη
ρεαλιστική και χρηστή διαχείριση των δηµοσιονοµικών µεγεθών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο φετινός προϋπολογισµός
σφραγίζει αµετάκλητα τη µετάβαση της Ελλάδας σε µια νέα και
ελπιδοφόρα εποχή. Μια µετάβαση, η οποία θα µπορούσε να έχει
έρθει πολύ νωρίτερα από την προηγούµενη κυβέρνηση, µε πυλώνα τη Νέα Δηµοκρατία, αν δεν είχε διακοπεί βίαια από το ρεσάλτο που εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, καταστρέφοντας αλόγιστα και
εκδικητικά τα τεράστια βήµατα προόδου που είχαν µέχρι τότε
συντελεστεί. Η Ελλάδα θα είχε βγει στο ξέφωτο της οικονοµικής
ανάπτυξης και της δηµοσιονοµικής ανακούφισης ήδη από το
2015.
Οι µαθητευόµενοι µάγοι του ΣΥΡΙΖΑ υπονόµευσαν συνειδητά
αυτή την πορεία και τα τότε «assets» της κυβέρνησης ναρκοθέτησαν την προοπτική ευηµερίας των Ελλήνων, προσθέτοντας
καινούργια βάρη και οδηγώντας σε νέες περικοπές.
Όταν οι ρυθµοί ανάπτυξης στις χώρες της Ευρωζώνης κάλπαζαν, εµείς είχαµε υποστεί µια ανεπανόρθωτη καθίζηση σε όλα τα
οικονοµικά µεγέθη. Λίγο πριν ανέβουµε στο άρµα της ανάπτυξης,
η Αριστερά µας καθήλωσε αλυσοδεµένους µε τις ιδεοληψίες της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κλίµα άλλαξε για την πατρίδα
µας. Και ξέρετε γιατί άλλαξε; Γιατί αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε
µέσα σε λίγους µήνες να κερδίσει την εµπιστοσύνη όλων των συνοµιλητών της, εντός και εκτός Ελλάδας και να επιταχύνει τις µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες, τηρώντας ταυτόχρονα τους
δηµοσιονοµικούς στόχους.
Η εµπιστοσύνη, κυρίες και κύριοι, κερδίζεται δύσκολα και χάνεται εύκολα. Και αυτό που καταφέρατε συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τα 4,5 χρόνια που είχατε την τύχη της
χώρας στα χέρια σας, ήταν να γκρεµίσετε από τους πρώτους κιόλας µήνες της διακυβέρνησής σας αυτό που έκτισε η κυβέρνηση
Σαµαρά, η οποία αδιαµφισβήτητα κέρδισε την αναγνώριση της
παγκόσµιας κοινότητας.
Το γκρεµίσατε µε τους επικίνδυνους νάρκισσους που έπαιξαν
τη χώρα στα ζάρια, σνοµπάροντας τους Ευρωπαίους συνοµιλητές τους. Αυτοί που πρέσβευαν και διέδιδαν ότι αν η Ελλάδα
έφευγε από το ευρώ ή χρεοκοπούσε θα έτρεχαν να της δανείσουν. Αυτοί που φρόντισαν µε τις εκκεντρικές τους δηλώσεις –
ασορτί φαίνεται µε το ντύσιµό τους- να έχουν τα φώτα της δηµοσιότητας πάνω τους, την ώρα που κάποιοι άλλοι πίστευαν ότι
θα βαράνε το νταούλι και οι αγορές θα χορεύουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο σηµερινός προϋπολογισµός
αποτυπώνει την υλοποίηση των προεκλογικών δεσµεύσεων της
Κυβέρνησης. Ταχύτατα και αποτελεσµατικά επανατοποθετεί την
πορεία της χώρας σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης, µε κατάργηση
των στρεβλώσεων και απελευθέρωση της αγοράς ενώ µε τρόπο
δοµηµένο και ιεραρχηµένο ανακουφίζει τα νοικοκυριά, τη µεσαία
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τάξη, αλλά και τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες µε στοχευµένες
παρεµβάσεις.
Το αυτονόητο, που ήταν ζητούµενο τα τελευταία χρόνια, γίνεται πράξη παντού. Η κανονικότητα επανέρχεται επιτέλους στη
χώρα. Η µεγάλη τοµή του φετινού προϋπολογισµού είναι ότι συνιστά την αφετηρία ενός µεγαλόπνοου δηµοσιονοµικού και αναπτυξιακού πλαισίου, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο εθνικής στρατηγικής.
Οι µέχρι τώρα στοχευµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις της Κυβέρνησης µε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, τη βελτίωση της µείωσης των
120 δόσεων, το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, το νέο αναπτυξιακό
νοµοσχέδιο, την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου για
τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, την απλοποίηση των διαδικασιών για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την πλήρη κατάργηση των capital controls, την απελευθέρωση µιας σειράς σηµαντικών επενδύσεων, συνοψίζουν το µεταρρυθµιστικό πρόταγµα
που διέπει την φιλοσοφία του προϋπολογισµού, εµπεδώνει τον
φιλελεύθερο προσανατολισµό του ενώ ταυτόχρονα υπογραµµίζει την ανάγκη αποκατάστασης των αδικιών, χωρίς λαϊκίστικες
και ανεύθυνες εξάρσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τη δηµοσιονοµική σταθερότητα και προσαρµογή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει.
Δεν είναι απλές διακηρύξεις και εύηχες υποσχέσεις. Δεν είµαστε
εµείς αυτής της σχολής. Η πολιτική µας αποδίδει. Ο πιο αξιόπιστος δείκτης αξιολόγησής µας, παραµένει πάντοτε η κοινωνία
των πολιτών. Σε αυτήν απευθυνόµαστε, αυτή µας ενδιαφέρει και
αυτή εν τέλει θα µας κρίνει. Ήδη τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις,
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι αγρότες και οι νέοι µας, δρέπουν
τους καρπούς αυτής της πολιτικής.
Εµείς δεν τα δίνουµε από την µια τσέπη για να τα παίρνουµε
από την άλλη. Τιµάµε τη συµφωνία αλήθειας που υπογράψαµε
µε τους πολίτες και είµαστε ακόµα στην αρχή. Πρέπει, όµως, να
τονίσουµε και κάτι ακόµα. Ης σπουδαιότητα που αποκτά ο φετινός προϋπολογισµός, ενισχύεται και από το γεγονός ότι -παρά
το αυξανόµενο κλίµα έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την αποθράσυνση της τουρκικής προκλητικότητας, τις ανακατατάξεις στα δυτικά Βαλκάνια και τους κλυδωνισµούς ενός Great Brexit- η Ελλάδα παραµένει πυλώνας σταθερότητας, επανακάµπτει δυναµικά στο οικονοµικό πεδίο µε την
προοπτική να διαδραµατίσει ευρύτερο ρόλο περιφερειακής δύναµης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιµο. Ο προϋπολογισµός της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι
το αγγελτήριο της νέας εποχής για την πατρίδα µας. Οδοδείκτης, για το στοίχηµα µιας Ελλάδας µεγάλης, ισχυρής και ακτινοβολούσας. Και γι’ αυτό σας καλώ, να τον υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Βασίλειος Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στον προϋπολογισµό, επιτρέψτε µου ένα σχόλιο για τις συνεχιζόµενες προκλήσεις της Άγκυρας. Νοµίζω ότι είναι αναγκαία όσο ποτέ και
επιβεβληµένη η σύγκληση του Συµβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
και η δηµιουργία ενός αρραγούς µετώπου απέναντι στη συνεχιζόµενη προκλητική συµπεριφορά της Τουρκίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να ψηφίσουµε έναν
προϋπολογισµό για το 2020. Δεν συνηθίζω να µιλώ µε κρίσεις
υποκειµενικές, παρά µόνο επί πραγµατικών δεδοµένων. Τα πραγµατικά δεδοµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι άλλα
από τα ίδια σας τα γραπτά –τα οποία φαίνεται να τα αγνοείτε-,
τα δικά σας, τα οποία έχετε καταθέσει και περιέχουν τα νούµερα.
Αγνοείτε και προβαίνετε σε λογύδρια και σε κρίσεις εντελώς υποκειµενικές.
Θα µου επιτρέψετε να κάνω µία σύντοµη αναφορά σε κάποια
κοµµάτια από το προσχέδιο του προϋπολογισµού το οποίο κατατέθηκε πριν από δύο µήνες και επαναλαµβάνονται και στον ίδιο
τον προϋπολογισµό.
Στη σελίδα 7 αναφέρεται ότι το 2019 αποτελεί για την Ελλάδα
το πρώτο έτος εφαρµογής οικονοµικής πολιτικής εκτός προ-
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γραµµάτων οικονοµικής προσαρµογής, από το 2009. Εν συνεχεία, στη σελίδα 9 αναφέρεται ότι σε σχέση µε την πορεία υλοποίησης των δηµοσιονοµικών µεταρρυθµίσεων στην πλέον πρόσφατη Έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2019, αναγνωρίζεται πρόοδος σε ορισµένες
µεταρρυθµίσεις φορολογικού χαρακτήρα. Μιλάµε για τον Ιούνιο
του 2019.
Εν συνεχεία, στη σελίδα 11 αναφέρεται ότι οι ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις του 2018 αναµένεται να µετριαστούν το 2019. Εν
συνεχεία, στη σελίδα 12 αναφέρεται ότι το 2019 ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του συνόλου των εγχώριων καταθέσεων επιταχύνθηκε, σηµειώνοντας αύξηση 7,8% κατά µέσο όρο τους πρώτους επτά µήνες.
Τέλος, στη σελίδα 19 αναφέρεται ότι η δηµοσιονοµική και οικονοµική πολιτική που ασκήθηκε το έτος 2019 (µε την ιδιαιτερότητα ότι αφορούσε δύο κυβερνήσεις) είχε ως κοινή προτεραιότητα την επίτευξη στόχων, όπως την προστασία των ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων µε την εφαρµογή δράσεων του ΟΠΕΚΑ, τη
δέκατη τρίτη σύνταξη και τα λοιπά.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, τα
έχετε υπογράψει και τα έχετε καταθέσει εδώ, στη Βουλή. Όλα
αυτά είναι δικά σας κείµενα, από τα οποία αποδεικνύεται, πρώτον, ότι ο ισχυρισµός σας ότι παραλάβατε καµένη γη δεν ευσταθεί και όλα αυτά τα οποία λέγατε ήταν για να υφαρπάξετε ξεκάθαρα την ψήφο του ελληνικού λαού.
Δεύτερον, από τα ίδια τα γραπτά, τα οποία εσείς έχετε καταθέσει εδώ στη Βουλή και τα οποία σας ανέφερα και στα οποία
εκθειάζετε την πορεία των δηµόσιων οικονοµικών, αποδεικνύεται
ότι οι οποιεσδήποτε φορολογικές ελαφρύνσεις δεν µπορούσαν
παρά να εφαρµοστούν από το 2019.
Επίσης, το τρίτο και σηµαντικό είναι ότι αποδεικνύεται ότι είχατε µία χρυσή ευκαιρία, πραγµατικά, να οδηγήσετε τη χώρα σε
µία δίκαιη και πραγµατικά βιώσιµη ανάπτυξη, στοχεύοντας σ’ αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη και στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας.
Αντ’ αυτού, όµως, η χρυσή ευκαιρία µετατρέπεται, δυστυχώς,
σε χαµένη ευκαιρία. Μετατρέπεται σε χαµένη ευκαιρία για τους
µικροµεσαίους ελεύθερους επαγγελµατίες, η πλειοψηφία των
οποίων δεν θα δει ελαφρύνσεις, παρά µόνο οι µεγάλες επιχειρήσεις. Θα µπορούσατε να οδηγήσετε σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεις και όχι επιχειρηµατίες, µειώνοντας σηµαντικά την προκαταβολή φόρου και τον συντελεστή αποσβέσεων, δίνοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις και όχι στους επιχειρηµατίες, δίνοντας κίνητρα για την αύξηση του ενεργητικού των επιχειρήσεων, για την
επιδότηση των θέσεων εργασίας και του εξοπλισµού.
Είναι χαµένη ευκαιρία, όµως και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Στις 9 Νοεµβρίου, ο κ. Σταύρος Παραδιάς, ο οποίος τυγχάνει
Πρόεδρος στην Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Ελλάδος, απηύθυνε ένα ερώτηµα. Και ο κ. Παραδιάς επ’ ουδενί δεν ανήκει
στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει ο κ. Παραδιάς προς τον Υπουργό Οικονοµικών; Σε ποια ακριβώς σελίδα στο πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας είναι γραµµένο ότι θα αυξήσετε τη φορολογία στους
ιδιοκτήτες ακινήτων;
Αυτό το ρωτά ο κ. Παραδιάς, όχι εµείς. Δώστε την απάντηση.
Όµως, ο προϋπολογισµός είναι χαµένη ευκαιρία και για τους
αγρότες, διότι µε το αφορολόγητο των 8.500 χιλιάδων ευρώ, το
οποίο φθάνει έως τα 9.600 ευρώ, ουδόλως ελαφρύνονται, ουδόλως επηρεάζονται από τις φοροελαφρύνσεις.
Επίσης, δεν είδαµε πουθενά και δεν βλέπουµε αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο το είχατε υποσχεθεί.
Επίσης, ο προϋπολογισµός για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι µειωµένος κατά 50 εκατοµµύρια ευρώ και δεν προβλέπεται η πρόσληψη εκατόν ογδόντα µόνιµων υπαλλήλων στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την οποία είχαµε δροµολογήσει.
Είναι χαµένη ευκαιρία και για τους ανέργους, διότι µειώνετε
τα κονδύλια στο πρόγραµµα απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
Χαµένη ευκαιρία είναι και για το κοινωνικό κράτος, διότι ψαλιδίζετε –µε εξαίρεση το επίδοµα γέννας- τα επιδόµατα, όπως είναι
αυτό του ενοικίου, αλλά και το οικογενειακό.
Όµως, χαµένη ευκαιρία είναι πραγµατικά και για τους δανει-
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ολήπτες. Αλήθεια, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο ψηφίσατε
µέσα σε δέκα ώρες περίπου την προηγούµενη εβδοµάδα αναφέρεται έστω µία ευνοϊκή ρύθµιση για τους δανειολήπτες; Η απάντηση έρχεται από τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος, η οποία λέει ότι πέρα από τα της
εγγύησης που προβλέπει το σχέδιο νόµου, δεν γίνεται κανένας
λόγος για τις επιπτώσεις που µπορεί να φέρουν οι εν λόγω αλλαγές στους δανειολήπτες. Συνεπώς, είναι προϋπολογισµός χαµένης ευκαιρίας και για τους δανειολήπτες.
Αυτός ο προϋπολογισµός, εκτός από αντικοινωνικός και αντιαπτυξιακός, είναι σαφέστατα και ένας προϋπολογισµός χαµένης
ευκαιρίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χειµάρας Θεµιστοκλής από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως στην
πραγ- µατική ζωή, έτσι και στην πολιτική, µπορεί κάποιος να βρει
πολλές αιτίες διαφωνίας, σύγκρουσης και αντιπαράθεσης. Ιδιαίτερα δε σ’ αυτήν την αίθουσα και από αυτό εδώ το Βήµα συνηθίζουµε να ασκούµε κριτική, να υπεραναλύουµε αυτά που µας
χωρίζουν και να αδιαφορούµε ελαφρώς γι’ αυτά που µας ενώνουν.
Βέβαια, αυτή η πρακτική οδηγεί συχνά σε θετικά σχόλια και σε
βγάζει πολιτικά κερδισµένο. Ποιοι είναι, όµως, αυτοί που ικανοποιούνται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ποιοι είναι οι συµπολίτες µας, οι οποίοι θα µας συναντήσουν την επόµενη µέρα στον
δρόµο και θα µας συγχαρούν επειδή επιτεθήκαµε στους αντιπάλους µας µε πυγµή; Είναι αυτοί που γνωρίζουν τα προβλήµατα ή
τις πιθανές τους λύσεις; Είναι αυτοί που ενδιαφέρονται πρωτίστως για το κοινό καλό ή αυτοί που θα µας ζητήσουν ακόµη µία
προσωπική εξυπηρέτηση; Μήπως αυτοί που θεωρούν πως ο
ΑΣΕΠ ακόµα και σήµερα µπορεί να παρακαµφθεί;
Θέτω τον συγκεκριµένο προβληµατισµό σ’ όλες τις πτέρυγες
της Εθνικής Αντιπροσωπείας και το κάνω αυτό, αγαπητές και
αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί θα ήθελα σήµερα να µην απευθυνθώ
στο στενό µου κοµµατικό ακροατήριο. Θέλω να απευθυνθώ σ’
εκείνον τον πολίτη που προβληµατίζεται, αυτόν που έχει κουραστεί όσο κι εγώ από τις ατέρµονες αντιπαραθέσεις και διαφωνίες
που οδήγησαν τη χώρα µας στο γκρεµό και βέβαια, την οικονοµία µας σε κατάρρευση, αυτόν που αντί για το εγώ προτάσσει το
αύριο της χώρας και το µέλλον των παιδιών µας. Το µέλλον αυτό
είναι το διακύβευµα της µάχης που οφείλουµε να δώσουµε όλοι
µαζί.
Για να δοθεί αυτή η µάχη συντεταγµένα, θα πρέπει να συµφωνήσουµε τουλάχιστον στα βασικά. Να συµφωνήσουµε, για παράδειγµα, πως η οικονοµική κρίση και οι παλινωδίες των τελευταίων
ετών έπληξαν καίρια την αξιοπιστία της χώρας µας, την οποία
καλούµαστε τώρα όλοι να ανακτήσουµε, την αξιοπιστία των πολιτών προς τους πολιτικούς, αλλά και τρίτων προς την οικονοµία
της χώρας µας. Αυτό επιχειρεί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη µέρα που ανέλαβε τα ηνία της χώρας
και σ’ όλη τη διάρκεια των µόλις πέντε µηνών διακυβέρνησής
της.
Μετά από µια σειρά σηµαντικών και καίριων νοµοθετηµάτων,
ο σηµερινός προϋπολογισµός, επισφραγίζει µε τον καλύτερο και
τον πιο ρεαλιστικό τρόπο, ακριβώς, αυτήν την πρώτη στόχευση.
Η αύξηση του εισοδήµατος των αδυνάτων, η µείωση της υπερφορολόγησης της µεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων, ο εξορθολογισµός των κρατικών δαπανών αποτελούν τους κύριους
πυλώνες. Τίθενται έτσι οι βάσεις για την πλήρη και οριστική αναστροφή του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος που χαρακτήρισε
την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Θα µπορούσα να σταθώ για ώρα στις συνιστώσες που δηµιούργησαν την οικονοµική ύφεση την προηγούµενη περίοδο, να
αναφερθώ στα δεδοµένα που αποδεικνύουν πως την περίοδο
της προηγούµενης διακυβέρνησης οι φορολογούµενοι επιφορτίστηκαν µε 15,5 δισεκατοµµύρια πρόσθετων µέτρων, να επιχειρηµατολογήσω και να αποδείξω, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
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πως µε την οικονοµική πολιτική που εφαρµόσατε, οικοδοµήσατε
κλίµα αβεβαιότητας σε κάθε πιθανό επενδυτή, εκτοξεύοντας το
ρίσκο επένδυσης στη χώρα µας, το country risk, το οποίο έκανε
παγκοσµίως γνωστή την Ελλάδα ως χώρα αφιλόξενη σε κάθε
επενδυτή.
Έχει πρωταρχική σηµασία να κάνουµε τους επενδυτές να µας
εµπιστευτούν ξανά. Αυτό το επαναλαµβάνω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σε κάθε δηµόσια τοποθέτησή µου και θα το επαναλάβω και σήµερα, γιατί το πιστεύω. Αν δεν ανακτήσουµε την εµπιστοσύνη των επενδυτών, αν δεν εκµεταλλευτούµε τις τεράστιες δυνατότητες τούτης της χώρας, δεν µπορούµε να έχουµε
βιώσιµη και υγιή οικονοµία. Γνωρίζω καλά, όντας ο ίδιος ελεύθερος επαγγελµατίας, αλλά και από την προηγούµενη θέση µου τα
τελευταία πέντε χρόνια ως Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηµατικότητας της Στερεάς Ελλάδας, πως µία κοµβική επένδυση σε µια
περιοχή που εκµεταλλεύεται ορθολογικά, συγκριτικά, µοναδικά
πλεονεκτήµατα του τόπου, συνεπάγεται πολλαπλασιαστικά οφέλη. Αφού, λοιπόν, ο δηµοσιονοµικός χώρος είναι το ζητούµενο
για την αναπτυξιακή διάσταση κάθε προϋπολογισµού, αυτός
είναι ο καλύτερος τρόπος επίτευξής του, σε συνδυασµό µε µέτρα φορολογικά, αναπτυξιακά, κοινωνικής φύσης που η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας σχεδιάζει και ήδη υλοποιεί.
Η υλοποίηση συγκεκριµένων επενδύσεων είναι αυτή που έχει
τη δύναµη να επανεκκινήσει την τοπική και περιφερειακή οικονοµία. Θα σας αναφέρω ξανά το παράδειγµα του δικού µου
νοµού, της Φθιώτιδας, που διαθέτει δεκάδες εξαιρετικές ιαµατικές πηγές, µε τις υποδοµές τους -όπου υπάρχουν- να βρίσκονται
σε απόλυτη εγκατάλειψη. Από το 2011, όταν πέντε ακίνητα µε ιαµατικές πηγές περιήλθαν στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση, οι εν δυνάµει λουτροπόλεις της Φθιώτιδας θα µπορούσαν να αποτελούν
ήδη πυλώνα ανάπτυξης µέσα από τη σύµπραξη δηµόσιων και
ιδιωτικών φορέων. Ωστόσο -και εδώ είναι το τραγικό- το ίδιο το
κράτος αποτέλεσε τροχοπέδη για την αξιοποίηση των ιαµατικών
πηγών, το ίδιο το κράτος αποτέλεσε τροχοπέδη για την αξιοποίηση ενός παραγωγικού συντελεστή που µπορεί να αλλάξει µία
και καλή την αναπτυξιακή προοπτική ενός νοµού και µιας περιφέρειας. Βλέπετε, περιµένουµε ακόµη, όπως το κάνουµε για δεκαετίες, την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών µελετών, την
τροποποίηση των ρυµοτοµικών σχεδίων, τη σύνταξη ΕΣΧΑΔΑ,
που θα επιτρέψουν την αναζήτηση επενδυτών και τη δηµιουργία,
επί της ουσίας, οικονοµίας εκεί που δεν υπάρχει.
Απέναντι σε τέτοιου είδους χαµένες ευκαιρίες απαντάµε µε
την πορεία προόδου, επιτάχυνσης που χαράξαµε στις 7 Ιουλίου,
πορεία που σήµερα ενισχύουµε ακόµη περισσότερο και που µπορεί να οδηγήσει σε θέσεις εργασίας για όλες και για όλους, στην
ανακοπή του brain drain και στη µετάβαση στο brain gain, σε ένα
κοινωνικό κράτος µε ισχυρά θεµέλια, που καµµία οικογένεια δεν
θα φοβάται να κάνει παιδί υπό το βάρος των δυσβάστακτων εξόδων και που οι άνθρωποι µε ειδικές ικανότητες θα έχουν ουσιαστική οικονοµική στήριξη, στις ενισχυµένες δίκαια αλλά και
αξιοκρατικά δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις, στην παιδεία, στις υποδοµές και στην υγεία.
Εφόσον αυτό που σας περιέγραψα πριν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφαρµοστεί σε κάθε νοµό της χώρας, αν δηλαδή στοχεύσουµε στα δυνατά χαρτιά κάθε περιοχής και αφήσουµε κατά
µέρους τις γενικότητες και τις αναπτυξιακές ηµερίδες, τις φρούδες αναλύσεις και τις λόγιες έκθεσης περί οικονοµίας και δηµόσιου συµφέροντος, µπορούµε να αλλάξουµε πρώτα τη µικρή και
έπειτα τη µεγάλη εικόνα της Ελλάδας, σταθερά, ιεραρχηµένα και
µε σιγουριά, να κρατήσουµε τα παιδιά µας στον τόπο που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν, να δώσουµε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που η νέα γενιά ζητάει µε δίψα για δουλειά και δηµιουργία και να στηρίξουµε σε αυτή, στη νέα γενιά, την αναγέννηση
της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
ο Νίκος Παπαναστάσης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, το πρακτικό νόηµα υλοποίησης του προϋπολογισµού θα έπρεπε να είναι η βελτιστοποίηση συνολικά της κα-
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θηµερινότητας που βιώνει ο λαός µας. Και ποια είναι αυτή η καθηµερινότητα; Ας δούµε βασικούς τοµείς της και δεν νοµίζω ότι
κάποιος µπορεί να τους αµφισβητήσει, γιατί αυτός που βρίσκεται
έξω από τα χοντρά προστατευτικά τείχη της Βουλής, την εµβέλεια των καµερών ασφαλείας και της εδώ φρουράς, δηλαδή ο
εξοβελισµένος από εδώ λαός, το ζει κάθε στιγµή στο πετσί του.
Ποιοι είναι αυτοί οι τοµείς; Στην υγεία: υποχρηµατοδότηση των
µονάδων υγείας πρόνοιας, υποστελέχωση, σχέσεις εργασίας-λάστιχο των εργαζοµένων, αφού τα εξοντωτικά και απλήρωτα ωράρια καλούνται να καλύψουν τα τεράστια κενά, νοσοκοµεία και
κέντρα υγείας µε απουσία ακόµη και στοιχειωδών, επέκταση της
δράσης των επιχειρηµατικών οµίλων και ένας λαός που βάζει
βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψει στοιχειωδώς την περίθαλψη του. Η Κυβέρνηση αυτό το έχει ακούσει;
Στην παιδεία, οι λαϊκές οικογένειες ζουν έναν Γολγοθά. Πληρώνουν για τη µόρφωση των παιδιών τους σε κάθε βήµα, από το
δηµοτικό µέχρι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα ΙΕΚ και
άλλα κέντρα κατάρτισης. Στην πρόνοια, κλεισµένα ιδρύµατα,
κοµµένες θεραπείες παιδιών που έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής,
υποβάθµιση υπηρεσιών πρόνοιας λόγω υποχρηµατοδότησης,
τσεκουρωµένα επιδόµατα αναπηρίας, µειωµένα και κάθε είδους
επιδόµατα. Ούτε αυτά τα έχει ακούσει.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, τα γνωρίζετε και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μόνο που η πολιτική σας συνάδει µε το να
στηρίζει τα συµφέροντα της πλουτοκρατίας. Τι από όλα αυτά
τώρα έρχεται να καλύψει ο προϋπολογισµός σας, αυτό το εργαλείο υλοποίησης της εκάστοτε οικονοµικής πολιτικής; Ποια από
αυτά τα προβλήµατα λύνει; Η απάντηση είναι, απολύτως κανένα.
Οι δαπάνες για την υγεία µειώνονται κατά 4,5% σε σχέση µε
το 2019, δηλαδή κατά 182 εκατοµµύρια ευρώ. Η υγεία και η παιδεία εµπορευµατοποιούνται περαιτέρω. Αυτό σηµαίνει για τη
λαϊκή οικογένεια ότι το χέρι µπαίνει ακόµα πιο βαθιά στην τσέπη.
Μείωση της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 92 εκατοµµύρια ευρώ. Σ’ αυτά, κυρίες και κύριοι, αντικατοπτρίζεται η
φιλολαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Από
την άλλη, µείωση φορολογίας κατά 7% στις επιχειρήσεις, σε αυτούς δηλαδή που θα παρουσιάσουν αυξηµένη κερδοφορία.
Πέρα από αυτά ή µάλλον σε συνέχεια αυτών, είναι κοινώς παραδεκτό ότι η πολιτική που εφαρµόζεται στο εσωτερικό της
χώρας είναι απολύτως συνδεδεµένη µε την αντίστοιχη εξωτερική
πολιτική, όπως και ότι τα θεµέλια της στρατηγικής σύµπλευσης
των αστικών κοµµάτων πέρα από τη στήριξη των συµφερόντων
των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων είναι και η στήριξη των ιµπεριαλιστικών οργανισµών, των αµερικανικών σχεδιασµών. Οι κυβερνήσεις µπορούν να εναλλάσσονται. Οι βασικοί, όµως, άξονες
της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής τους παραµένουν οι
ίδιοι: από τη µια, η καπιταλιστική ανάπτυξη και από την άλλη, η
γεωστρατηγική αναβάθµιση των οικονοµικών οµίλων µε επέκταση της δράσης τους.
Ο προϋπολογισµός που συζητάµε αυτόν, ακριβώς, το στόχο
υπηρετεί. Προσθέτει νέα βάρη στον λαό, ενισχύει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Όλα αυτά όµως ήδη έχουν αναλυθεί από τις
τοποθετήσεις των εισηγητών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Το στοιχείο όµως που δίνει το τέµπο στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας είναι η βαθύτερη ενσωµάτωσή της στο ΝΑΤΟ
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εµβάθυνση επίσης των σχέσεων
µε τις ΗΠΑ καθώς και η άµεση και έµµεση εµπλοκή της στα επιχειρησιακά γεωστρατηγικά σχέδιά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις έφθασαν στο σηµείο να συµµετέχουν σήµερα σε είκοσι µία ιµπεριαλιστικές αποστολές έξω από
τα σύνορά µας, µακριά από τις περιοχές υπεράσπισης των συνόρων και των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων, αυτών ακριβώς
που σήµερα απειλούνται ευθέως από την Τουρκία.
Το στοιχείο δε που συνδέει τις προαναφερόµενες εµπλοκές
της Ελλάδας µε τον υπό συζήτηση προϋπολογισµό, βρίσκεται
µέσα στις συχνά-πυκνά αναφερόµενες απαιτήσεις τόσο από
πλευράς ηγεσίας των ΗΠΑ όσο και από τη διοίκηση του ΝΑΤΟ
προς τα κράτη-µέλη. Δηλαδή, να καλύψουν προοπτικά τη νόρµα
που κοινά αποφασίστηκε το 2014, τη διάθεση του 2% του ΑΕΠ
ώστε να πηγαίνει ετησίως στις αµυντικές δαπάνες. Η Ελλάδα ήδη
το υπερκαλύπτει. Διαθέτει περίπου 4.000.000.000 ευρώ.

7633

Ο κύριος Υπουργός επί της Άµυνας, την Παρασκευή που πέρασε, στη συζήτηση του νοµοσχεδίου για τις αναβαθµίσεις των
οπλικών συστηµάτων, δήλωσε υπερήφανος ότι η Ελλάδα είναι
συνεπής στις αµερικανονατοϊκές υποχρεώσεις της. Θα είχε ενδιαφέρον να µας πει την άποψή του για την άρνηση του ΝΑΤΟ
να πάρει θέση για την απροκάλυπτη επιθετικότητα της Τουρκίας
απέναντι στην Ελλάδα, για την άρνηση του ΝΑΤΟ να αναγνωρίσει
τα θαλάσσια σύνορά µας στο Αιγαίο.
Βέβαια, είναι γεγονός ότι τα χρήµατα αυτά δεν διατίθενται όλα
στο ΝΑΤΟ. Καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων, δηλαδή µισθούς, τροφοδοσία, ένδυση, κόστος ασκήσεων, συµµετοχή σε ΝΑΤΟϊκές δράσεις κάθε µορφής κ.λπ., και
ένα ποσοστό ανερχόµενο περίπου στο 20% υποχρεωτικά πηγαίνει σε νέες αγορές όπλων. Στο γιατί, τώρα, ο Τραµπ ή ο Στόλτενµπεργκ ενδιαφέρονται για τη φανέλα ή την αρβύλα του Έλληνα
στρατιώτη η απάντηση βρίσκεται σ’ αυτό που εσείς της Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ συνειδητά και ένοχα κρύβετε από τον ελληνικό λαό, ότι δυνητικά το σύνολο των Ενόπλων
Δυνάµεων µπορεί να τεθεί υπηρεσιακά στη διάθεση του ΝΑΤΟ.
Άρα, ο Τραµπ και ο Στόλτενµπεργκ έχουν λόγο να νοιάζονται συνολικά γι’ αυτές τις δυνάµεις.
Το θέµα είναι ότι οι συνέπειες της πολιτικής σας µε την πρόσδεση της Ελλάδας στις λυκοσυµµαχίες µπορεί να αποβούν –κάτι
που το απευχόµαστε βέβαια- καταστροφικές για τη δυνατότητα
προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας. Λύση
υπάρχει; Βεβαίως! Είναι η λύση της πολιτικής πρότασης του
ΚΚΕ, η πρόταξη των λαϊκών αναγκών για λαϊκή ευηµερία, ειρήνη
και κυρίως για κατοχή από το λαό της εξουσίας και του πλούτου
που παράγει. Είναι η πολιτική που στρέφεται κατά των ιµπεριαλιστικών πολέµων και των αιτιών που τους γεννούν. Είναι τέλος
η πολιτικής της πάλης των λαών και των λαϊκών κινηµάτων σε
σύγκρουση µε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για ανάπτυξη
αµοιβαίων επωφελών, ειρηνικών σχέσεων στην περιοχή µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η
Υπουργός Παιδείας, κ. Κεραµέως.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί ως σήµερα από τους Υπουργούς και τους εισηγητές της
Κυβέρνησης έχει καταστεί σαφές ότι ο προϋπολογισµός που συζητάµε είναι διαφορετικός από αυτούς των προηγούµενων ετών.
Είναι ένας προϋπολογισµός που οριοθετεί ξεκάθαρα τον διαφορετικό δρόµο τον οποίο επέλεξαν οι πολίτες µε την ψήφο τους
στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, ένας προϋπολογισµός µε ξεκάθαρη
αναπτυξιακή στόχευση που υπηρετεί µε συνέπεια µία άλλη πολιτική, µία άλλη ιδεολογία, αυτή της µείωσης των δυσβάσταχτων
και παράλογων φόρων που επέβαλε η προηγούµενη κυβέρνηση
και παράλληλα τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων προκειµένου
να ενισχυθεί το οικονοµικό και επενδυτικό κλίµα της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µέληµα της Κυβέρνησης του
χθες ήταν πώς θα µοιράζει µία µίζερη πίτα, το στενό πορτοφόλι
του ελληνικού δηµοσίου, χωρίς λογική, χωρίς σχέδιο, ενώ αντίθετα η δική µας Κυβέρνηση µεριµνά για το πώς θα µεγαλώσει
αυτή η πίτα, πώς θα γεµίσει περισσότερο αυτό το πορτοφόλι,
προκειµένου όλο και περισσότεροι πολίτες να βιώνουν τα οφέλη
στην καθηµερινότητά τους. Πώς; Με φοροελαφρύνσεις, για να
πάρει µπρος η πραγµατική οικονοµία, µε κίνητρα για ανάπτυξη
και επενδύσεις, επενδύσεις εγχώριες και εξωχώριες, µε νέες θέσεις εργασίας.
Κυρίες και κύριοι, προχωράµε σε όλους τους κρίσιµους τοµείς
της πολιτικής µε βήµατα σταθερά και αποφασιστικά και γυρίζουµε σελίδα. Και στην παιδεία.
Αρχικά, είµαι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως
ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Παιδείας για το 2020 αυξάνεται κατά 102.000.000 ευρώ. Οι εκτιµήσεις πληρωµών του 2019
για την παιδεία είναι 4.851.000.000 ευρώ ενώ ο προϋπολογισµός
του 2020 προβλέπει 4.953.000.000 ευρώ. Και για να προλάβω
όσους θα θελήσουν να προσφύγουν για µία ακόµη φορά στη δηµιουργική λογιστική, τονίζω ότι η σύγκριση και µε τις εκτιµήσεις
του προϋπολογισµού του 2019 είναι επίσης θετική, καθώς εκεί
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οι προβλέψεις περιελάµβαναν και τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ύψους 120.000.000
ευρώ, που µεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τον νόµο για το επιτελικό κράτος όπως επίσης και τον
προϋπολογισµό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας
και του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης.
Άρα, όπως και να το δει κάποιος, όποια στοιχεία και να χρησιµοποιήσει, αυτά των πραγµατικών πληρωµών του 2019 ή αυτά
του προϋπολογισµού του 2019, υπάρχει µια σηµαντική αύξηση
στα κονδύλια που αφορούν στην παιδεία. Και η αύξηση επί της
ουσίας είναι µεγαλύτερη. Η αύξηση είναι στην πραγµατικότητα
113.000.000 ευρώ, αν συνυπολογίσει κάποιος και το νέο πρόσθετο ειδικό αποθεµατικό που θεσµοθέτησε η Κυβέρνησή µας
για την εξυπηρέτηση των δαπανών κάποιων ευαίσθητων τοµέων
και κυρίως της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας,
της άµυνας και της ασφάλειας. Σ’ αυτό το ειδικό αποθεµατικό
υπάρχει ποσό που αφορά, συγκεκριµένα, στις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας.
Και επειδή άλλοι εξαγγέλλουν και άλλοι πραγµατικά υλοποιούν, τονίζω ότι ο προϋπολογισµός του 2020 περιλαµβάνει τους
διορισµούς τεσσεράµισι χιλιάδων µόνιµων εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού βοηθητικού προσωπικού
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια ειδική αγωγή και εκπαίδευση, καθώς και τους διορισµούς πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα µόνιµων εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση. Όλα αυτά
αναφέρονται στη µείζονα κατηγορία 21, παροχές σε εργαζόµενους.
Θα ήθελα τώρα να εστιάσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις
ενέργειες που έχουµε αναλάβει ή προγραµµατίζουµε ως προς
την επισκόπηση δαπανών του Υπουργείου Παιδείας. Και όταν
λέω «επισκόπηση δαπανών», εννοώ το περίφηµο spending review, το οποίο στα µάτια µας είναι πολύ σηµαντικό.
Τι έχει γίνει, λοιπόν, αυτούς τους πέντε µήνες που έχουµε την
ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας;
Πρώτον, δροµολογούµε τον προγραµµατισµό των προµηθειών
και εργασιών των υπηρεσιών του Υπουργείου σε ετήσια βάση,
στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής και χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου οικονοµικού έτους 2020 σύµφωνα και µε την νοµολογία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δεύτερον, εξορθολογισµός δαπανών, προµήθειας επιστηµονικών συγγραµµάτων για τους φοιτητές. Έχει ήδη συγκροτηθεί
οµάδα εργασίας µε αντικείµενο, ακριβώς αυτό, να εξορθολογήσουµε αυτές τις δαπάνες.
Τρίτον, σχεδιάζουµε την εντατικοποίηση και περαιτέρω βελτίωση ήδη εφαρµοζόµενων δράσεων, όπως για παράδειγµα,
ενεργειακή αναβάθµιση κτηρίων και εγκαταστάσεων.
Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αξιολόγηση µε στόχο τον εξορθολογισµό των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου, τη µείωση δαπανών ηλεκτρικού
ρεύµατος µε παροχή έκπτωσης λόγω έγκαιρης εξόφλησης των
λογαριασµών της ΔΕΗ και την αποτελεσµατικότερη διαχείριση
των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου προς τον
σκοπό της διάθεσης πιστώσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες.
Παραδείγµατος χάριν, πιστώσεις καταναλωτικών δαπανών
αξίας 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ κρίθηκαν ότι θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν σε περισσότερο παραγωγικές δράσεις και µεταφέρθηκαν αυτά τα 4,5 εκατοµµύρια µε τη µορφή της επιχορήγησης στα ανώτατα ιδρύµατα της χώρας.
Πέµπτον, έχουµε προχωρήσει σε σηµαντική περιστολή των καθηµερινών δαπανών φιλοξενίας, για τις ανάγκες των γραφείων
της πολιτικής ηγεσίας.
Τι άλλο έχουµε πετύχει; Έχουµε ενισχύσει τα πανεπιστήµια
από ίδιους πόρους του Υπουργείου –τονίζω, από ίδιους πόρουςδιότι, ενώ η προηγούµενη κυβέρνηση είχε εξαγγείλει επιχορηγήσεις, δεν είχε εντοπίσει αυτά τα κονδύλια, δεν είχε εξασφαλίσει
αυτά τα κονδύλια. Έχουµε έκτακτη επιχορήγηση σχεδόν 22 εκατοµµύρια ευρώ, επιπλέον της τακτικής χρηµατοδότησης.
Αξίζει, λοιπόν, να σηµειωθεί ότι αυτά τα ποσά που δόθηκαν
στα πανεπιστήµια δεν υπήρχαν κάπου κρυµµένα, ούτε µας τα
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άφησε κάποιος ως δώρο. Αυτά τα ποσά προέκυψαν στο πλαίσιο
της ορθολογικής και αποτελεσµατικής διαχείρισης των πιστώσεων του τρέχοντος προϋπολογισµού, κάτι το οποίο αποτελεί
αποκλειστική αρµοδιότητα του διατάκτη Υπουργού.
Θα ήθελα να εστιάσω και στο γεγονός ότι ήδη έχουµε εισάγει
αντικειµενικά κριτήρια στη χρηµατοδότηση, για παράδειγµα, των
ανώτατων ιδρυµάτων. Στο παρελθόν, η προηγούµενη ηγεσία
αποφάσιζε την κατανοµή της χρηµατοδότησης στα ιδρύµατα
κατά το δοκούν. Εµείς φέρνουµε νόµο για την εισαγωγή αντικειµενικών κριτηρίων και κριτηρίων ποιότητας, αναφορικά µε την
κρατική χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων. Ήδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού καν ψηφιστεί ο νόµος, η τελευταία έκτακτή επιχορήγηση προς τα πανεπιστήµια έγινε στη βάση αντικειµενικών κριτηρίων και όχι όπως θέλει ο εκάστοτε Υπουργός
στη βάση του αριθµού των φοιτητών.
Σε αντίθεση, λοιπόν, µε τις πρακτικές του χθες, κάνουµε έµπρακτα πια πράξη µία άλλη νοοτροπία που σέβεται και αξιοποιεί
αντικειµενικά και αξιοκρατικά τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου.
Το τρέχον οικονοµικό έτος 2019, εξοφλήσαµε το µεγαλύτερο
ποσό της τελευταίας εξαετίας από τον τακτικό προϋπολογισµό
του Υπουργείου. Μέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους, αναµένεται να εξοφληθούν περισσότερα από 590 εκατοµµύρια ευρώ,
ήτοι περίπου 20% περισσότερο από τα έτη 2015, 2016, 2017.
Προχωρούµε σε εξορθολογισµό του µητρώου δεσµεύσεων.
Με άλλα λόγια, νοικοκυρεύουµε τις οφειλές που µας κληροδότησε η απελθούσα κυβέρνηση. Θα σας πω ένα παράδειγµα: πανεπιστηµιακά συγγράµµατα.
Το 2017, η προηγούµενη κυβέρνηση εξόφλησε δαπάνες 33
εκατοµµυρίων ευρώ από τα 60 εκατοµµύρια περίπου που οφείλονταν, αφήνοντας ένα υπόλοιπο περίπου 27 εκατοµµυρίων ευρώ. Εµείς εξασφαλίσαµε 58 εκατοµµύρια ευρώ και για την αποπληρωµή οφειλών προηγούµενων ετών. Στόχος µας είναι το συντοµότερο να εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις, σεβόµενοι τους
προµηθευτές και τους συνεργάτες του Υπουργείου, όπως θα
έκανε κάθε σοβαρός διαχειριστής.
Θα τα νοικοκυρέψουµε τα οικονοµικά του Υπουργείου Παιδείας, κυρίες και κύριοι, βήµα-βήµα, γιατί υπάρχει και βούληση
και γνώση.
Προχωρήσαµε στην καταβολή της επιχορήγησης στα πανεπιστήµια για την κάλυψη δαπανών πρόσληψης εκπαιδευτικού µε
το καθεστώς ΠΔ 407, για πρώτη φορά, νωρίτερα από οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό έτος, καλύπτοντας διπλάσια περίπου δαπάνη συγκριτικά µε τα προηγούµενα οικονοµικά έτη.
Κυρίες και κύριοι, έχουµε κάνει πολλά σε µικρό διάστηµα και
σε ένα βαριά ναρκοθετηµένο πεδίο. Ωστόσο, είµαστε ακόµα στην
αρχή. Κοιτώντας στο µέλλον µε αισιοδοξία, ξέρουµε ότι είναι
απαραίτητο να κάνουµε άλµατα, όχι απλά βήµατα για να κάνουµε
πράξη το όραµά µας. Η χώρα µας έχει ανάγκη, όχι µόνο από
καλές πολιτικές που σέβονται και υπηρετούν όλους τους πολίτες
και µας πηγαίνουν µπροστά, η χώρα µας έχει ανάγκη από αλλαγή
νοοτροπίας. Και η παιδεία αποτελεί το σπουδαιότερο όχηµα για
µία αυτοδύναµη, πιο δηµιουργική Ελλάδα που σέβεται τον εαυτό
της και λειτουργεί διαφορετικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στόχος µας είναι ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, που θα απελευθερώνει το δυναµικό των Ελλήνων, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα
που εµπιστεύεται τους εκπαιδευτικούς, τους αξιολογεί, τους στηρίζει, τους επιµορφώνει, ένα σχολείο που θα είναι ελεύθερο και
σύγχρονο και δίνει πραγµατικά εφόδια στους µαθητές του.
Στόχος µας είναι ένα πανεπιστήµιο απελευθερωµένο και καινοτόµο, αυτοδύναµο και εξωστρεφές, που µορφώνει ολόπλευρα
τους νέους ανθρώπους για να µπορούν να σταθούν ως ισότιµοι
πολίτες σε ένα περιβάλλον που αλλάζει µε πάρα πολύ γρήγορη
ταχύτητα.
Προφανώς, δεν υπάρχουν µαγικές συνταγές. Χρέος µας είναι
να δουλέψουµε σκληρά και συλλογικά για να κάνουµε το όραµά
µας έργο και έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο µας τους αποδέκτες αυτής της προσπάθειας, δηλαδή, τους φοιτητές, δηλαδή,
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τους µαθητές, από όπου και αν αυτοί προέρχονται, όποια και να
είναι τα όνειρά τους και οι φιλοδοξίες τους.
Σε ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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,
σαράντα έξι µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 62ο Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Τραγάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020, τον πρώτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
σηµατοδοτεί την αρχή µιας νέας εποχής για τη χώρα και στέλνει
το µήνυµα ότι η ελληνική οικονοµία µπαίνει σε µία νέα περίοδο.
Οι ενδείξεις ανάκαµψης, όπως καταγράφονται από τα στοιχεία
που ανακοίνωσε τις προηγούµενες ηµέρες η ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και
η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι σαφείς. Η µεταποίηση και ο τουρισµός είναι τα στοιχεία, µαζί µε τις εξαγωγές, που θα τρέξουν
την οικονοµία µας µε µεγάλη ταχύτητα.
Παράλληλα, η οικοδοµική δραστηριότητα εµφανίζει συνεχώς
ανοδική πορεία από τις αρχές του χρόνου. Τα στοιχεία του Σεπτεµβρίου που ανακοινώθηκαν είναι εντυπωσιακά.
Και δεν είναι τυχαία η δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ, της νέας
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία
έδωσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι βλέπει την
πρόοδο και την ανάκαµψη της οικονοµίας, όπως δεν είναι τυχαία
και η αποστροφή της για το θέµα των πρωτογενών πλεονασµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020
αποτυπώνει τις προοπτικές που δηµιουργούν σήµερα µία σειρά
πολιτικές που εξαγγέλθηκαν προεκλογικά, υπερψηφίστηκαν από
τον ελληνικό λαό και σήµερα, υλοποιούνται. Αποτυπώνει µία οικονοµική πολιτική που βασίζεται σε φιλοσοφία τελείως διαφορετική από αυτή που επικρατούσε τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια. Κεντρική αντίληψη της οικονοµικής αυτής πολιτικής είναι ότι
η ευηµερία θα επανέλθει στη χώρα, όταν κινητοποιηθούν επενδύσεις εγχώριες και ξένες, που θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας. Δεν παραβλέπει, όµως, η οικονοµική αυτή η αντίληψη
και την ανάγκη να απλωθεί ένα δίχτυ προστασίας για τους αδύναµους απέναντι στον κίνδυνο της φτώχειας, καθώς και την
ανάγκη της µείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των φυσικών
προσώπων.
Ο προϋπολογισµός του 2020 θέτει τις βάσεις για να αντιµετωπιστεί το µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας των τελευταίων ετών, δηλαδή το αναπτυξιακό και επενδυτικό κοινό που
διατηρεί την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στην τελευταία θέση
µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πλευράς επενδύσεων και την πρώτη θέση, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά ανεργίας.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα την προσοχή σας. Δεν ακούγεται
ο οµιλητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, λίγη ησυχία από τα Υπουργικά Έδρανα.
Κύριε συνάδελφε, συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Επιτυγχάνεται ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος µε µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης
φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, χωρίς ταυτόχρονα να
επέρχεται πραγµατική µείωση δαπανών σε κανέναν τοµέα πολιτικής.
Oι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται: Πρώτον, µε την ενίσχυση των
αναπτυξιακών προοπτικών, οι δεδοµένοι φορολογικοί συντελεστές αποδίδουν περισσότερα έσοδα. Δεύτερον, διευρύνεται η
φορολογική βάση, κυρίως µέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Τρίτον, εξορθολογίζονται οι επιµέρους προϋπολογισµοί των φο-

7635

ρέων της γενικής κυβέρνησης µε κατάργηση πλασµατικών ορίων
δαπανών και τερµατισµό έτσι της δηµιουργίας αχρείαστων πλεονασµάτων.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων χρηµατοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε δράσεις που συµβάλλουν στην
αύξηση του ιδιωτικού και δηµόσιου κεφαλαίου της οικονοµίας
και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό
της χώρας σε µακροχρόνια βάση.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του έτους 2020, συνολικού ύψους 6.750.000.000 ευρώ, κατευθύνεται στην υλοποίηση
µεγάλου εύρους δράσεων που αναβαθµίζουν τις δηµόσιες υποδοµές, την υγεία και την εκπαίδευση, τις µεταφορές και τις επικοινωνίες, την ενέργεια και το περιβάλλον εκσυγχρονίζοντας τις
δηµόσιες υπηρεσίες, θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της δηµόσιας διοίκησης, στηρίζοντας
παράλληλα αναγκαίες δοµές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
Από το παραπάνω ποσό, που αντιπροσωπεύει το 3,4% του
προβλεπόµενου ΑΕΠ της χώρας, ύψους 6.750.000.000 ευρώ, τα
6 δισεκατοµµύρια ευρώ αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα.
Τµήµα ύψους 750 εκατοµµυρίων ευρώ αφορά έργα που θα χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Υλοποιείται,
δηλαδή, µεταφορά 250 εκατοµµυρίων ευρώ από το εθνικό σκέλος στο συγχρηµατοδοτούµενο, ενισχύοντας τα αναµενόµενα
αναπτυξιακά οφέλη, λόγω του υψηλότερου πολλαπλασιαστή του
συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους, δηµιουργούν έτσι δηµοσιονοµικό όφελος των 175 εκατοµµυρίων ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σοβαρή επίσης αλλαγή στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο υποεκτελείται συστηµατικά τα τελευταία χρόνια είναι η αλλαγή της στοχοθεσίας
του στη διάρκεια του έτους. Παραδείγµατος χάριν, αντί για στόχευση υλοποίησης 40% του προγράµµατος τον µήνα Δεκέµβριο,
όπως είχε στοχεύσει η προηγούµενη κυβέρνηση, το Δεκέµβριο
του 2020 θα υλοποιηθεί µόνο το 16,4% του προγράµµατος, γεγονός, βέβαια, που βοηθάει για την πολύ ορθότερη υλοποίησή
του από την παρούσα Κυβέρνηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να σταθώ κυρίως στις
πολύ σηµαντικές αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεµβάσεις του
προϋπολογισµού για την οικογένεια και την υπογεννητικότητα:
Χορήγηση επιδόµατος ύψους 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ για κάθε
παιδί που θα γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2020, µε εξαιρετικά διευρυµένα εισοδηµατικά κριτήρια που καλύπτουν τουλάχιστον το 90% των οικογενειών, µετάπτωση στον χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ του 13% των ειδών βρεφικής ηλικίας και των κρανών
ασφαλείας. Για τα φυσικά πρόσωπα, µείωση του εισαγωγικού
συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος στο 9% και αύξηση του
αφορολογήτου ορίου για κάθε παιδί. Μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης κατά περίπου
µία µονάδα βάσης για τις επιχειρήσεις. Μείωση του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων από το 28% στο 24% από τη χρήση
µάλιστα του 2019. Μείωση της φορολογίας µερισµάτων το 2020
από 10% σε 5%. Για την οικοδοµική δραστηριότητα, η αναστολή
του ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές για τρία έτη και του φόρου υπεραξίας ακινήτων. Επίσης, επιστροφή µέρους των δαπανών για την
ενεργειακή ανακαίνιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα στοιχεία του προϋπολογισµού σηµατοδοτούν την επιστροφή σε µία κανονικότητα, ενώ
καλλιεργούν το έδαφος για είσοδο της οικονοµίας σε µία νέα
εποχή. Το τέλος στα υπερπλεονάσµατα του παρελθόντος, τα
µέτρα και οι φορολογικές ελαφρύνσεις 1,18 δισεκατοµµυρίων
ευρώ και οι στόχοι όπως η αύξηση των επενδύσεων µε ρυθµό
13,4% και τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις περίπου 2,44 δισεκατοµµύρια ευρώ θα φέρουν ανάπτυξη 2,8% και θα µειώσουν το
χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 6,3 µονάδες χαµηλότερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον προϋπολογισµό του 2020
ενδυναµώνεται η αξιοπιστία της χώρας, µειώνεται το κόστος δανεισµού, βελτιώνεται η βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους και ενισχύεται περαιτέρω η εµπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Ο
προϋπολογισµός αποπνέει αισιοδοξία, αλλά και ρεαλισµό. Εξισορροπεί την ανάπτυξη µε την κοινωνική δικαιοσύνη, βάζει τέλος
στον φαύλο κύκλο της υπερφορολόγησης και δηµιουργεί τις
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προϋποθέσεις για ισχυρή µεγέθυνση της οικονοµίας.
Για όλους αυτούς του λόγους, ζητώ να υπερψηφίσετε τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020.
Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιµού.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Παππάς, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, διαχρονικά, η
κατάθεση του προϋπολογισµού και η ψήφισή του από την Εθνική
Αντιπροσωπεία αποτελεί µία από τις κορυφαίες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Αν για το ελληνικό κράτος το Σύνταγµα είναι ο οδικός χάρτης
και για την Κυβέρνηση είναι το κυβερνητικό πρόγραµµα, για την
οικονοµία είναι ο προϋπολογισµός. Μέσα σε λίγους µήνες
έχουµε αποδείξει ότι σεβόµαστε απόλυτα το Σύνταγµα και όσα
προέβλεπε το κυβερνητικό πρόγραµµα που θέσαµε στην κρίση
του ελληνικού λαού τον περασµένο Ιούλιο.
Με βάση αυτό το κυβερνητικό πρόγραµµα, ο ελληνικός λαός
έδωσε αυτοδυναµία στη Νέα Δηµοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να µετουσιώσει τα λόγια σε πράξεις και αυτό κάνει
µε σοβαρότητα, συνέπεια και απόλυτο σεβασµό στους Έλληνες
πολίτες, µετά από σχεδόν δέκα χρόνια κρίσης.
Ο προϋπολογισµός που καλούµαστε να ψηφίσουµε είναι ο
πρώτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και ο πρώτος προϋπολογισµός του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Είναι ο πρώτος που µιλάει για ανάπτυξη µε παράλληλη µείωση
της φορολογίας.
Είναι µία ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα και την ελληνική οικονοµία να κάνουν, όπως έγραφε και ο ποιητής του Αιγαίου,
Οδυσσέας Ελύτης, «Ένα άλµα πιο γρήγορα από τη φθορά». Σε
ένα παγκόσµιο περιβάλλον που οι οικονοµίες φαίνονται ασταθείς
και αντικρίζουν µία νέα ύφεση, η Ελλάδα δείχνει ικανή να αποτελέσει µία φωτεινή εξαίρεση.
Η βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος, οι αναβαθµίσεις από
τους οίκους αξιολόγησης και το επιτόκιο 1,5% για το δεκαετές
οµόλογο, τον περασµένο Οκτώβριο, µας δείχνουν τον δρόµο.
Πρόκειται για έναν δρόµο για την ελληνική οικονοµία, µακριά από
ιδεολογικές εµµονές, εγκλήσεις και αγκυλώσεις, όπως η υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης, το φετίχ της επίτευξης υπερπλεονασµάτων και οι πολιτικές κοινωνικού αυτοµατισµού και της
άσκησης οικονοµικής πολιτικής.
Κόντρα στις πολιτικές της περασµένης τετραετίας, ο προϋπολογισµός –επιπλέον- ενεργοποιεί ένα πολύτιµο εργαλείο για την
οικονοµική ανάπτυξη, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το
οποίο τα προηγούµενα χρόνια κινούνταν µεταξύ φθοράς και
αφθαρσίας. Το συνολικό ύψος του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 6,75 δισεκατοµµύρια ευρώ µε κατεύθυνση µόνο την ανάπτυξη, µια ανάπτυξη, η οποία µπορεί να
στραφεί στην περιφέρεια, µια ανάπτυξη που µπορεί να στραφεί
και στον νοµό µου, τα Δωδεκάνησα.
Πρόκειται για χρήµατα τα οποία θα διατεθούν σε έργα που θα
χρηµατοδοτηθούν και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ύψους 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αλλά και από εθνικούς πόρους,
ύψους 750 εκατοµµυρίων ευρώ.
Επανακινούµε, λοιπόν, την ελληνική οικονοµία έχοντας υλοποιήσει ένα εµπροσθοβαρές πρόγραµµα από τον πρώτο µήνα
διακυβέρνησης της χώρας.
Παράλληλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση κάλυψε πλήρως το κενό των 396 εκατοµµυρίων ευρώ και δηµιούρ-
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γησε πλεόνασµα έναντι του στόχου 436 εκατοµµύρια ευρώ,
όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισµό. Δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαίο ότι εκτιµάται η αύξηση των επενδύσεων του ΑΕΠ
να φτάσει περίπου στο 13,1% το 2020.
Ενδεικτικά, να αναφέρω αποφάσεις όπως την πλήρη άρση, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, των capitals control και την περαιτέρω
µείωση του ΕΝΦΙΑ, τη βελτίωση της ρύθµισης των εκατόν είκοσι
δόσεων, την αναστολή του φόρου επί του κέρδους σε αγοραπωλησίες ακινήτων για τρία χρόνια, την αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδοµική δραστηριότητα για τρία χρόνια, την καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από
22% στο 9% για εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ χωρίς µείωση
παράλληλα του αφορολόγητου, τη δηµιουργία νέας προοδευτικής φορολογικής κλίµακας µε χαµηλότερο ανώτατο φορολογικό
συντελεστή και τέλος τη σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Είναι µερικές µόνο από τις µεταρρυθµίσεις που έκανε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη για την ανόρθωση της οικονοµίας, την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και την αποκατάσταση των
αδικιών και αυτή είναι µόνο η αρχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Βουλευτής Δωδεκανήσου
οφείλω στο σηµείο αυτό να θέσω στην Εθνική µας Αντιπροσωπεία και ένα µείζον ζήτηµα για τους ακρίτες µας, ένα ζήτηµα µε
το οποίο µετ’ επιτάσεως οικονοµικοί και κοινωνικοί φορείς στα
Δωδεκάνησα ασχολούνται και θέτουν καθηµερινά. Αυτό δεν είναι
άλλο από τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά µας,
κύριε Υπουργέ.
Για όσους έχουν κοντή µνήµη να υπενθυµίσω ότι οι συντελεστές αυτοί καταργήθηκαν το πρώτο εξάµηνο από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το πρώτο εξάµηνο που ξεχνάτε -κύριοι και κυρίες
του ΣΥΡΙΖΑ και κύριοι και κυρίες των ΑΝΕΛ που πήρατε µεταγραφή στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εσείς από το ΜέΡΑ25- ότι ο κ. Βαρουφάκης τότε ήταν ο Υπουργός Οικονοµικών και ήταν ο κύριος
που το παρέδωσε αµαχητί. Γιατί, πρόσφατα, µας καταθέσατε
τροπολογία που ζητάτε να επανέλθουν οι µειωµένοι συντελεστές
ξεχνώντας ότι ο αρχηγός σας ήταν αυτός που τους παρέδωσε.
«Τα καουµποϊλίκια», λοιπόν, ας µου επιτραπεί η έκφραση,
κύριε Πρόεδρε, που πλήρωσε ο ελληνικός λαός πλήρωσαν πολύ
πιο ακριβά οι κάτοικοι των νησιών µας.
Παραλάβατε από την κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά µειωµένους φορολογικούς συντελεστές κατά 30% στα Δωδεκάνησα.
Και οφείλω αυτήν τη στιγµή από αυτό το Βήµα να εκφράσω τις
ευχαριστίες µου στον τότε Πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά και
στους συνεργάτες του διότι άκουσαν το αίτηµα αυτό απ’ όλους
εµάς. Παλέψαµε εκείνες τις ηµέρες σκληρά για να τους κρατήσουµε τους µειωµένους συντελεστές.
Ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους του τουρισµού, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τον κ. Αντώνη Καµπουράκη που είναι νυν δήµαρχος, τον πρόεδρο της
Ένωσης Ξενοδόχων Κω τότε, τον κ. Χατζηµιχάλη Μηνά και την
αντιπρόεδρο κ. Σβύνου Κωνσταντίνα, αλλά και τον τότε αντιπρόεδρο του ΣΕΠΕ κ. Κωνσταντινίδη Κώστα, οι οποίοι σε συνεννόηση µαζί τους παραχωρήσαν δικά τους δικαιώµατα και δικές τους
θέσεις για να σωθούν οι φορολογικοί συντελεστές στα νησιά
µας.
Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να ανοίξουµε τη µεγάλη αυτή κουβέντα
για την αποκατάσταση αυτού του λάθους, λάθους που έκαναν
άλλοι, αλλά εµείς ως Κυβέρνηση έχουµε χρέος να διορθώσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι έχετε επισκεφθεί τα όµορφα νησιά µας έχετε διαπιστώσει γιατί αποτελούν ατµοµηχανή του
ελληνικού τουρισµού. Και όσοι δεν τα έχετε επισκεφθεί σας προσκαλούµε µε µεγάλη χαρά και αγάπη να έρθετε να τα επισκεφθείτε. Κάθε χρόνο τα νησιά µας σπάνε τα ρεκόρ στις αφίξεις
και τα προηγούµενα ρεκόρ τα οποία σπάνε είναι και αυτά δικά
µας. Είναι κάτοικοι και επιχειρηµατίες των Δωδεκανήσων που συνεισφέρουν στην ελληνική οικονοµία, στο ελληνικό ΑΕΠ. Δεν
είναι τυχαίο ότι το νότιο Αιγαίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην
ακαθάριστη προστιθέµενη αξία µετά την Αττική.
Μιλάµε για τους ίδιους ανθρώπους που πρέπει να ανταγωνιστούν τα τουρκικά παράλια µε την υποτιµηµένη τούρκικη λύρα,
µε την ελαστική φορολογία και µε τους σχεδόν µηδενικούς µι-
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σθούς στους εργαζοµένους τους.
Μιλάµε για τους κατοίκους των νησιών που ζητούν µε κάθε
τρόπο έργα ανάπτυξης, νοσοκοµεία, σχολεία, γεφύρια, λιµάνια,
δρόµους, υποδοµές.
Θυµίζω βέβαια ότι και το νησί µου, η Ρόδος, είναι σε έκτακτη
ανάγκη γιατί κατέρρευσε µια από τις µεγαλύτερες γέφυρες και
έχει κοπεί το νησί στη µέση και έτσι παλεύουµε να δούµε πώς θα
βελτιώσουµε την κατάσταση λόγω του ότι ξεκινάει η τουριστική
σεζόν σε λίγες ηµέρες.
Το βασικότερο όλων, όµως, είναι ότι οφείλουµε να δώσουµε
κίνητρα στο ανθρώπινο δυναµικό για να επανδρώσει σχολεία, νοσοκοµεία και δηµόσιες υπηρεσίες στα νησιά µας, στα Δωδεκάνησα. Είµαστε υποχρεωµένοι να διορθώσουµε ένα ακόµα λάθος
που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν αποχωρίσει από την εξουσία, οδηγώντας πραγµατικά σε εγκατάλειψη τα νησιά µας µε τους νόµους
που πέρασε το τελευταίο εξάµηνο.
Σκεφτείτε µόνο ένα πράγµα και θα αντιληφθείτε την αναγκαιότητα αυτού που σας περιγράφω. Κύριε Υπουργέ Παιδείας, είστε
και εσείς εδώ να το ακούσετε.
Ένα παιδί που πηγαίνει στο σχολείο στην Αστυπάλαια είχε την
τιµή να γνωρίσει τον καθηγητή του την Πέµπτη που τον δίδασκε
και την Παρασκευή, αλλά τη Δευτέρα ο καθηγητής δεν πήγε στο
σχολείο. Απεχώρησε γιατί δεν του άρεσε να ζήσει εκεί. Αυτά κάνατε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά κάνατε µε τις αλλαγές
της νοµοθεσίας, κόβοντας τα διπλά µόρια στα ακριτικά νησιά και
στην παραµεθόριο και καταργώντας το malus στους πίνακες.
Ένα παιδί, λοιπόν, αυτό και όλα τα παιδιά του νησιού µας πώς
αισθάνονται, κυρίες και κύριοι; Αυτό θέλω να σκεφτείτε. Έχουµε
τεράστια ευθύνη απέναντι σε αυτά τα παιδιά γιατί αύριο πρέπει
να τα κοιτάξουµε στα µάτια.
Στους κατοίκους των νησιών µας, λοιπόν, οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ και µια ελάχιστη ανταπόδοση σε όσα προσφέρουν στην ελληνική οικονοµία, σε όσα προσφέρουν στην Ελλάδα
σε γεωπολιτικό επίπεδο. Η κανονικότητα που επιστρέφει σε όλο
το φάσµα της κοινωνίας και της οικονοµίας πρέπει να φτάσει
µέχρι τα Δωδεκάνησα. Τους το οφείλουµε, το οφείλουµε στην
ιστορία µας, το οφείλουµε στον λαό που υπηρετούµε.
Σας καλώ, λοιπόν, να υπερψηφίσουµε τον πρώτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έναν προϋπολογισµό ρεαλιστικό και λογικό. Έναν προϋπολογισµό κανονικότητας που θα µας πάει ένα βήµα µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Θεανώ Φωτίου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2020 δεν είναι ούτε αναπτυξιακός ούτε κοινωνικός
και αυτό αποδεικνύεται από τον προϋπολογισµό για την πρόνοια.
Γιατί η πρόνοια µειώνεται κατά 400 εκατοµµύρια για πρώτη φορά
µετά από τεσσεράµισι χρόνια που συνεχώς αυξανόταν κάθε
χρόνο.
Το παραλάβαµε το 2015 από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στα 789 εκατοµµύρια, δηλαδή 0,4% του ΑΕΠ όταν ο µέσος
ευρωπαϊκός όρος ήταν 4%, δέκα φορές πιο κάτω. Δηλαδή δεν
υπήρχαµε στον κοινωνικό χάρτη το 2015 ως Ελλάδα.
Μέσα σε τεσσεράµισι πολύ δύσκολα χρόνια τον φτάσαµε στο
2% του ΑΕΠ, δηλαδή 3,5 δισεκατοµµύρια. Φέτος µειώνεται για
400 εκατοµµύρια αποκλειστικά για τα µεσαία στρώµατα.
Δηλαδή, πρώτον, µείωση 139 εκατοµµύρια στο επίδοµα του
παιδιού. Από εκεί εξοικονοµείτε τα 123 εκατοµµύρια για το διχίλιαρο για τα νεογέννητα. Όµως και εδώ λέτε ψέµατα. Δεν πρόκειται για όλα τα νεογέννητα. Τρία στα δέκα νεογέννητα δεν θα
το πάρουν. Κάντε τις πράξεις, κυρία Μιχαηλίδου.
Επίσης, είπατε ότι η Κυβέρνηση εξασφάλισε καθολική πρόσβαση σε όλα τα παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθµούς. Αυτό το
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες παιδιά µπήκαν
φέτος τον Ιούλιο σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Όµως, για να µπουν είχαµε βάλει 100 εκατοµµύρια στον προϋπολογισµό.
Δεν βλέπω ούτε ένα ευρώ, κυρία Μιχαηλίδου στον προϋπολογισµό για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Οι βρεφονηπιακοί
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είναι κυρίως για το δηµογραφικό.
Για τα σχολικά γεύµατα δώσαµε 75 εκατοµµύρια για διακόσιες
χιλιάδες παιδιά του δηµοτικού. Βλέπω 44 εκατοµµύρια, λείπουν
30. Μήπως θα πάρουν µόνο τα εκατό χιλιάδες παιδιά το 2020
σχολικά γεύµατα; Είχαµε προϋπολογισµό να δώσουµε σε όλα τα
παιδιά, εξακόσιες χιλιάδες σχολικά γεύµατα το 2021. Είναι κυρίως για το δηµογραφικό, είναι κυρίως κατά της παχυσαρκίας,
είναι κυρίως για την οικογένεια και για την κάθε µάνα.
Λέτε ότι δίνετε 1000 ευρώ φοροαπαλλαγή για κάθε παιδί.
Καλώς, πολύ καλώς. Στο πρώτο παιδί, όµως, δεν δίνετε φοροαπαλλαγή 1000 ευρώ, αλλά 375. Γιατί;
Πολύ απλά γιατί οι µονογονεϊκές οικογένειες είναι περισσότερες. Τι µικρόψυχη πολιτική αριθµητική που κάνετε!
Οι πολιτικές για το παιδί είναι σοβαρή υπόθεση. Είναι η µεγάλη
επένδυση της χώρας για το µέλλον. Αυτή είναι η επένδυση όχι
αυτές που φαντάζεστε. Δεν αντέχει ψέµατα, λαθροχειρίες, επικοινωνιακές Ζαππειακές φαµφάρες, όπου ανακοινώνεται ότι ο
νόµος για την αναδοχή και υιοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ του 2018 και η
καινοτόµος ηλεκτρονική πλατφόρµα που λειτουργεί από το 2019
και µειώνει τον χρόνο αναµονής σε οκτώ έως δώδεκα µήνες,
ήταν έµπνευση και σύλληψη της κ. Κεραµέως το 2016. Έλεος!
Ο κ. Μητσοτάκης ήταν Υπουργός το 2014 έως το 2015 όταν οι
γονείς περίµεναν από τέσσερα έως έξι χρόνια.
Τα αναπηρικά επιδόµατα αφορούν όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Μείωση κατά 173 εκατοµµύρια. Και είναι δυστυχώς τόσα.
Διότι όπως, ίσως, η κ. Μιχαηλίδου αγνοεί, πρόκειται για 73 εκατοµµύρια τον µήνα και σε αυτόν τον κωδικό βρίσκονται τα επιδόµατα των οµογενών, στεγαστικής συνδροµής υπερηλίκων και
ορεινών περιοχών. Κάντε τις πράξεις, κυρία Μιχαηλίδου.
Τρίτον, µειώνετε κατά 53 εκατοµµύρια το επίδοµα ενοικίου που
για πρώτη φορά έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και διεύρυνε το 2019
βάζοντας 366 εκατοµµύρια για εξακόσιες χιλιάδες συµπολίτες
µας.
Χαρίσατε όµως 150 εκατοµµύρια ευρώ ήδη, σε όσους έχουν
περιουσία πάνω από 500.000 ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ. Αυτά είναι τα
400 εκατοµµύρια ευρώ που κόβετε από τα µεσαία στρώµατα. Τι
αυξάνετε; Το µόνο επίδοµα που αφορά τη φτώχεια, το ΚΕΑ που
του αλλάζετε όνοµα και το λέτε ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Εσείς δεν ήσασταν κατά των επιδοµάτων της φτώχειας; Κόβετε
λοιπόν 400 εκατοµµύρια ευρώ από τα µεσαία στρώµατα για να
δώσετε το µόνο επίδοµα που είναι για τη φτώχεια, 170 εκατοµµύρια παραπάνω.
Η Νέα Δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συµπεριφέρεται σαν να προσγειώθηκε την 7η Ιουλίου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και διαπίστωσε κατάπληκτη ότι η ανεργία είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη. Στο 16%, άκουσον άκουσον! Αλήθεια;
Δεν ήταν η Νέα Δηµοκρατία που κυβερνούσε µέχρι το 2015
και το ποσοστό έφτασε το 27%; Δεν ήταν Υπουργός ο κ. Μητσοτάκης όταν απέλυε τις καθαρίστριες, τους σχολικούς συµβούλους και τους υπαλλήλους των πανεπιστηµίων; Δεν ήταν ο κ.
Μητσοτάκης Υπουργός όταν ένας στους πέντε από τους συµπολίτες µας που ανήκαν στη µεσαία τάξη µετακόµισαν στα φτωχά
στρώµατα µε βάση την ΕΛΣΤΑΤ; Διαβάστε τα.
Δεν ήταν ο Μητσοτάκης Υπουργός µέχρι το 2015 όταν το 36%
του πληθυσµού ήταν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού και το 26% των παιδιών ήταν σε παιδική φτώχεια; Ξέρετε πού είναι σήµερα τα νούµερα; Μετρήστε τα. Είναι προ του
2008. Τα γυρίσαµε δηλαδή προ κρίσης εµείς.
Γι’ αυτό οι δικαιούχοι του ΚΕΑ µειώθηκαν από επτακόσιες χιλιάδες που ήταν το 2017 σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες το
2019 και ο προϋπολογισµός από 850 εκατοµµύρια ευρώ σε 680
εκατοµµύρια ευρώ. Γιατί βάζετε τα 170 εκατοµµύρια επιπλέον
εσείς ξέρετε. Θα αυξήσετε τη φτώχεια; Πάντως το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ που έλεγε ο Μητσοτάκης προεκλογικά δεν το έβαλε,
παρ’ όλο που εσείς συνεχίζετε να το επαναλαµβάνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτές τις µέρες βιώνουµε εδώ έναν παραλογισµό. Όλοι οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µάς εξηγούν γιατί µε τον προϋπολογισµό τελειώνει η επιδοµατική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που
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«έγδαρε» τη µεσαία τάξη. Όλοι το λέτε αυτό.
Όµως η κ. Μιχαηλίδου χθες -διαβάστε και λίγο τα Πρακτικάµας διαβεβαίωσε ότι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, καµµία επιδοµατική πολιτική -την τσιτάρω- δεν περικόπτεται, αλλά αντιθέτως διευρύνεται. Τι τελικά ισχύει; Το σκονάκι που σας έδωσαν
για να επαναλαµβάνετε ή αυτό που λέει η αρµόδια Υφυπουργός;
Καταλαβαίνουµε ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι κοινωνικές και εισοδηµατικές ανισότητες τις οποίες ο προϋπολογισµός σας αυξάνει αφού ωφελούνται οι λίγοι των ανώτερων στρωµάτων και
χάνουν οι πολλοί των µεσαίων. Η ανισότητα είναι φυσική κατάσταση -το είπε και ο Μητσοτάκης- και εποµένως, την πρόνοια θα
την αναλάβει η φιλανθρωπία των πολιτών και όχι το κράτος και
ανέθεσε τα ασυνόδευτα ανήλικα στον εθελοντισµό και την κ.
Αγαπηδάκη. Αυτά όµως δεν συνιστούν ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Δεν συνιστούν ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας και κοινωνικής
αλληλεγγύης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Φωτίου, ολοκληρώστε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είδαµε, λοιπόν, αυτές τις µέρες την αντίληψή σας για το µέρισµα. Εξαιρέσατε τρία εκατοµµύρια συµπολίτες µας και δεν ακούστηκε λέξη από τα κανάλια. Χωρίσατε τους αναπήρους σε κάτω
και άνω των είκοσι τεσσάρων ετών για να πάρουν το επίδοµα και
όταν η κατακραυγή της κοινωνίας έφτασε στα πρωθυπουργικά
διαµερίσµατα, ο κ. Μητσοτάκης ως νέος ηγεµόνας κατήργησε
τον διαχωρισµό των είκοσι τεσσάρων ετών.
Ο νέος βοναπαρτισµός σε ρόλο κοινωνικής πρόνοιας. Αυτή
είναι η Ελλάδα του 2020; Κρίµα!
Καταψηφίζω τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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 µία µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιστρέφοντας στην κανονικότητα από την υπερφορολόγηση στις
φοροελαφρύνσεις, από την αποεπένδυση στην προσέλκυση
επενδύσεων, από την ύφεση στην ανάπτυξη, από την καχεξία
στον δυναµισµό. Θα µπορούσα να επιλέξω πολλούς τίτλους να
ξεκινήσω την οµιλία µου. Η ουσία βέβαια είναι µία: Όχι λόγια και
υποσχέσεις, µόνο πράξεις.
Όλοι θα συµφωνήσουµε ότι ένας προϋπολογισµός δίνει το
στίγµα της πολιτικής της κάθε κυβέρνησης, είναι η πολιτικοοικονοµική της ταυτότητα και σφραγίδα, είναι το νέο σκηνικό στην
οικονοµική ζωή της χώρας µέσα και πέρα από τα σύνορά µας,
αλλά και στην κοινωνία, τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες,
τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες. Και η
δική µας συµβολή είναι η εξής.
Σήµερα εµείς κλείνουµε παρενθέσεις, βάζουµε τελεία στις
υποθέσεις, προσθέτουµε θετικό πρόσηµο στην καθηµερινότητα.
Ταυτόχρονα, ανοίγει µια νέα σελίδα για τη δηµιουργική έκφραση
όλων των παραγωγικών δυνάµεων του τόπου, αυτές που για
πάνω από δέκα χρόνια αναζητούσαν την ευκαιρία, τη δυνατότητα
να προσφέρουν ελπίδα και προοπτική στον τόπο.
Και είναι προφανές ότι µια οµιλία προϋπολογισµού δεν µπορεί
να γίνεται εν κενώ. Γίνεται πάντα σε συνάρτηση µε τον προηγούµενο, αλλά και µε το βλέµµα στον επόµενο. Και νοµίζω ότι ο φετινός προϋπολογισµός είναι ένας προϋπολογισµός που ξεµπροστιάζει την προηγούµενη κυβέρνηση. Πέρα από την ιδεοληπτική διάθεση που υπήρχε, αποκαλύπτει και τον ερασιτεχνισµό
της προηγούµενης κατάστασης- ερασιτεχνισµό και τυχοδιωκτισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπό αυτήν την έννοια είναι πράγµατι συγκλονιστική η διαφορά
σε όσα έλεγε πέρσι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και σε όσα λέει φέτος
και πράττει κυρίως η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πέρσι είχαµε µείωση του αφορολόγητου, πετσόκοµµα του ΕΚΑΣ,
αύξηση σε εισφορές υγείας σε κύριες και επικουρικές συντάξεις,
επιβολή είκοσι εννέα νέων φόρων κυρίως έµµεσων που είναι και
οι κοινωνικά πιο άδικοι.
Φέτος µετά από µια περίοδο παρατεταµένης κρίσης, µε εύθραυστο τραπεζικό σύστηµα, σε καθεστώς αποεπένδυσης και µε
σηµαντικό παραγωγικό κενό, ο προϋπολογισµός για πρώτη φορά
εµπνέει αισιοδοξία.
Φέτος µετά την πολιτική αλλαγή του Ιουλίου, έχουµε τον πρώτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και
του Κυριάκου Μητσοτάκη µε τον οποίο ξεδιπλώνεται ένα νέο
αφήγηµα στην οικονοµική µας πολιτική, ένα αφήγηµα που βασίζεται σε µια φιλοσοφία τελείως διαφορετική απ’ αυτήν που επικράτησε τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Πώς και αυτή η αλλαγή;
Να σας το εξηγήσω, για να το καταλάβετε.
Τα πράγµατα δεν είναι αισιόδοξα φέτος γιατί γυρίσαµε τον
διακόπτη και όλα πλέον πάνε κατ’ ευχήν. Είναι πρώτον, γιατί τα
προηγούµενα χρόνια οι αιµατηρές θυσίες του ελληνικού λαού
κράτησαν τη χώρα όρθια και αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντα
να αναγνωρίζεται. Είναι επίσης γιατί γνωρίζουµε καλά ότι τα δικά
µας αποτελέσµατα είναι αποτελέσµατα σκληρής δουλειάς, ρεαλιστικού σχεδιασµού και ορθού οικονοµικού µείγµατος πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στόχευση του προϋπολογισµού συµπυκνώνεται σε µια πρόταση: Επιτυγχάνουµε τον στόχο
του πρωτογενούς πλεονάσµατος µε ταυτόχρονη µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων,
χωρίς να επέρχεται πραγµατική µείωση δαπανών σε κανέναν
τοµέα πολιτικής, το αντίθετο µάλιστα. Πώς επιτυγχάνεται αυτό;
Πρώτον, µε την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της
χώρας και τη φοροελάφρυνση που φέρνει περισσότερα έσοδα.
Δεύτερον, µε τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης κυρίως µέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τρίτον, µε τον εξορθολογισµό των προϋπολογισµών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
µε κατάργηση πλασµατικών ορίων δαπανών και τερµατισµό έτσι
της δηµιουργίας αχρείαστων πλεονασµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020 δηµιουργεί τον απαραίτητο δηµοσιονοµικό χώρο που θα επιτρέψει
την ισχυρή ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας για τα επόµενα
χρόνια. Κεντρική αντίληψη αυτής της πολιτικής είναι ότι η ευηµερία θα έχει ισχυρότερα θεµέλια όταν κινητοποιηθούν οι επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, που θα δηµιουργήσουν νέες και καλά
αµειβόµενες θέσεις εργασίας.
Ο προϋπολογισµός δοµείται πάνω στην εκτίµηση της αύξησης
του ΑΕΠ κατά 2,8%, µια εκτίµηση ελαφρά µόνο πιο αισιόδοξη
από την τελευταία εκτίµηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία
προβλέπει µεγέθυνση 2,3% για το 2020. Γιατί αυτή η αισιοδοξία,
θα µου πείτε; Η αισιοδοξία στις προβλέψεις µας δεν οφείλεται
σε ιδεοληπτική προσδοκία, δεν είναι ευσεβείς πόθοι.
Άλλωστε, εµείς έχουµε αποδείξει -και το έχουµε αποδείξει
µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα- ότι σ’ αυτή τη χώρα µπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα αρκεί να το θέλουµε. Η δουλειά µας µέχρι τώρα, η σκληρή δουλειά, φαίνεται να αποδίδει
καρπούς µε τη θέσπιση του επιτελικού κράτους, µε τον νέο αναπτυξιακό νόµο, µε τις απανωτές φοροελαφρύνσεις που θα συνεχιστούν και την επόµενη χρονιά, µε τη στήριξη στο χρηµατοπιστωτικό µας σύστηµα, αλλά και µε τη διάσωση της ΔΕΗ και την
ενίσχυση βεβαίως της ψηφιακής διακυβέρνησης.
Η δοµική µας αλλαγή είναι ότι βασίζουµε το όραµά µας σε έµπρακτες αποδείξεις. Το δικό µας όραµα έχει ένα κουκούλι ασφάλειας και ένα συµβόλαιο εγγύησης και αυτό περιγράφεται µε δύο
λέξεις: σχέδιο και αποτελεσµατικότητα. Έτσι θωρακίζουµε το πολιτικό µας όραµα. Και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι παράλληλα
µε τον αναπτυξιακό του προσανατολισµό ο προϋπολογισµός δεν
παραβλέπει και την ανάγκη να απλωθεί ένα δίχτυ προστασίας για
τους πιο αδύναµους απέναντι στον κίνδυνο της φτώχειας, αλλά
και την ανάγκη ελάφρυνσης της φορολογικής επιβάρυνσης των
φυσικών προσώπων.
Στην ενότητα του κοινωνικού προϋπολογισµού που περιλαµ-
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βάνει τους λογαριασµούς για τα ασφαλιστικά ταµεία, την καταπολέµηση της ανεργίας, την υγεία και τις προνοιακές παροχές,
το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα για το 2020 προβλέπεται να είναι
θετικό κατά 1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ, αυξηµένο κατά 178 εκατοµµύρια ευρώ, σε σχέση µε το 2019.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας κάνουµε ένα χρονικό άλµα.
Προϋπολογισµός 2021: Η αισιοδοξία που ξεκινάει να ανατείλει
φέτος θα λάµψει του χρόνου µε έναν προϋπολογισµό ελεύθερο,
µε περισσότερες και πιο καλοπληρωµένες δουλειές, µε ένα πλήρως σταθεροποιηµένο οικονοµικό σύστηµα µε περαιτέρω φοροελαφρύνσεις, µε δυναµική επενδυτική δραστηριότητα, µε κοινωνικότερη οικονοµική πολιτική. Και αυτό, γιατί είναι πλέον πασιφανές ότι υπάρχει µια Κυβέρνηση η οποία λειτουργεί, σχεδιάζει
και εφαρµόζει πολιτικές προς όφελος όχι των λίγων ή των «ηµετέρων», αλλά όλων ανεξαιρέτως των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Και αυτή είναι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, είναι
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, της οποίας και ψηφίζουµε τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Ιωάννης Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ, µε τον οποίο ολοκληρώνεται και ο έβδοµος κύκλος των οµιλητών.
Ορίστε, κύριε Μπουρνούς, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητείται το σχέδιο
προϋπολογισµού της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, µιας Κυβέρνησης
που ανέλαβε τη χώρα και την εθνική οικονοµία απαλλαγµένη από
τα µνηµόνια και την επιτροπεία της τρόικας, µιας Κυβέρνησης η
οποία παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ γεµάτα ταµεία, 37 δισεκατοµµύρια αποθεµατικά, εξορθολογισµένα δηµοσιονοµικά, θετικό
ρυθµό ανάπτυξης και εν τέλει πρόσφορο έδαφος για την άσκηση
δίκαιης και αποτελεσµατικής οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής µε άµεσα οφέλη για τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος στήριξε µε
βαριές θυσίες την προσπάθεια οικονοµικής ανόρθωσης της
χώρας επί πολλά έτη.
Αντ’ αυτού η Κυβέρνηση πιστή στη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία
της καταθέτει σήµερα έναν προϋπολογισµό που δίνει πολλά
στους λίγους και λίγα στους πολλούς, έναν προϋπολογισµό που
η κατανοµή των πόρων του θυµίζει προϋπολογισµούς που µας
οδήγησαν στη χρεοκοπία.
Ο δηµοσιονοµικός σχεδιασµός της Κυβέρνησης όχι µόνο δεν
αντιµετωπίζει τις εισοδηµατικές ανισότητες, αλλά αντιθέτως τις
διογκώνει. Συνεχίζεται η αποδόµηση της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ,
η οποία σε συνθήκες οικονοµικής ασφυξίας κατάφερε να µικρύνει τις ανισότητες αυτές.
Η µεσαία τάξη που τόσο χρησιµοποίησε προεκλογικά η Νέα
Δηµοκρατία µοιράζοντας υποσχέσεις και καλλιεργώντας ελπίδες, κατά την προσφιλή της τακτική, όχι µόνο δεν ενισχύεται,
αλλά πλήττεται ακόµη περισσότερο.
Με τις οριζόντιες πολιτικές παρέχετε ξανά πλουσιοπάροχες
φοροελαφρύνσεις στην οικονοµική ελίτ, ενώ αντίθετα η γενναιοδωρία σας φαίνεται να χάνεται όσον αφορά στα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των µισθωτών και των συνταξιούχων δεν θα δει επί της ουσίας καµµία βελτίωση. Το κοινωνικό
κράτος εξαφανίζεται. Η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος και προς αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε και πέτυχε πολλά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η τάση που
υπήρχε να φτάσουµε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο σε παιδεία και
υγεία µε αυτόν τον προϋπολογισµό αντιστρέφεται πλήρως.
Όσον αφορά στον τοµέα ευθύνης µου, τον αθλητισµό, φέρνετε έναν προϋπολογισµό ενδεικτικό του τρόπου που αντιλαµβάνεστε τη σηµασία του: µειωµένο, µειωµένο από πέρυσι, ενώ η
δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας είναι ασύγκριτα καλύτερη.
Ενδεχοµένως οι προτεραιότητές σας να είναι άλλες.
Από τις πρώτες ενέργειές σας, άλλωστε, ήταν να κατασυκοφαντήσετε µια συµφωνία της ΕΡΤ που αφορούσε τηλεοπτικά δικαιώµατα οµάδων µιλώντας για υπέρογκο κόστος και δήθεν
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χάρισµα χρηµάτων σε αθλητικές ανώνυµες εταιρείες, αποκρύπτοντας σκοπίµως ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των ποσών
αυτών επέστρεφε στο δηµόσιο, είτε µέσω της άµεσης ή έµµεσης
φορολογίας.
Αποκρύψατε, επίσης, την ανταποδοτικότητα αυτής της συµφωνίας για τον πολίτη, ο οποίος απολάµβανε σε ελεύθερο περιβάλλον τους αγώνες του συνόλου των λαοφιλών αθληµάτων, ενώ
παράλληλα ενισχυόταν και µε ένα ποσοστό επί της συµφωνίας ο
ερασιτεχνικός αθλητισµός.
Βέβαια, η ευαισθησία σας για τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου φάνηκε εκ των υστέρων, όταν πολύ πρόσφατα µειώσατε στο µισό τη φορολογία στα συµβόλαια των παικτών των
αθλητικών ανωνύµων εταιρειών µε πρόσχηµα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον επαγγελµατικό αθλητισµό.
Εσείς, λοιπόν, χαρίζετε λεφτά στις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ -ακόµα δεν
µας είπατε πόσα- χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος για τον
λαό. Ίσα-ίσα τον σπρώχνετε να πάρει συνδροµή στην ιδιωτική
πλατφόρµα του κοµµατικού σας χορηγού.
Κύριοι της Κυβέρνησης, το 2020 είναι ολυµπιακή χρονιά και
όλες οι οµοσπονδίες που καλλιεργούν ολυµπιακά αθλήµατα βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιµασίας των αθλητών τους
για το Τόκιο. Αυτό σηµαίνει ότι οι οικονοµικές απαιτήσεις τους
θα είναι αυξηµένες σε σχέση µε πέρυσι και πρόπερσι, όπου παρά
τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
εξασφάλισε προς διευκόλυνση του έργου τους µια ετήσια αύξηση που άγγιζε το 10%. Βλέποντας τις µειωµένες µεταβιβαστικές δαπάνες, πολύ φοβάµαι ότι η ολυµπιακή προετοιµασία
τίθεται, εν αµφιβόλω, µε άγνωστα αποτελέσµατα για τους αθλητές µας.
Περαιτέρω δεν είµαι καθόλου αισιόδοξος και ως προς τις παροχές προς τους νέους αθλητές. Επί των ηµερών µας θεσπίστηκε και υλοποιήθηκε ένα πρόγραµµα υποτροφιών για νέους
αθλητές και νέες αθλήτριες µε υψηλές επιδόσεις έως είκοσι δύο
ετών. Θα το συνεχίσετε; Το έχετε προβλέψει στον προϋπολογισµό σας;
Όσον αφορά στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, παρατηρούµε και εκεί µία µείωση της τάξης των 9 εκατοµµυρίων
ευρώ, µέσω του οποίου χρηµατοδοτούνται και έργα αθλητικών
υποδοµών. Η περαιτέρω αυτή µείωση σε συνδυασµό µε την υπονόµευση του προγράµµατος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» θέτει σε κίνδυνο
όλη την προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια για την αποκατάσταση των υφιστάµενων υποδοµών, που οι κυβερνήσεις του
παρελθόντος είχατε εγκαταλείψει στην τύχη τους, καθώς και για
τη δηµιουργία νέων υποδοµών ανά την επικράτεια.
Ο προϋπολογισµός αυτός δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας
για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισµού, ενώ παράλληλα
θέτει σε κίνδυνο το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το
πεδίο.
Την ίδια ώρα που η Νέα Δηµοκρατία χαρίζει εκατοµµύρια ευρώ, λοιπόν, σε ανώνυµες αθλητικές εταιρείες µέσω της µείωσης
πάνω από 50% στη φορολογία των συµβολαίων των παικτών, η
Κυβέρνηση δεν δείχνει την ίδια γενναιοδωρία µέσω του προϋπολογισµού που καταρτίζει σε δράσεις, όπως το µάθηµα εκµάθησης κολύµβησης στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, την εισαγωγή
της φυσικής αγωγής στα σωφρονιστικά καταστήµατα, τη στήριξη
νέων αθλητών µε υποτροφίες και τη συνολική διευκόλυνση της
ανάπτυξης µε αθλητικά έργα υποδοµής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη
παρουσιάζει έναν προϋπολογισµό καθρέφτη του νεοφιλελεύθερου δογµατισµού, που έχει φτάσει στο σηµείο να θυµίζει θρησκευτικό φονταµενταλισµό σαν να µην πέρασε µία µέρα από την
παγκόσµια κρίση του 2008, σαν να µην υπήρξαν ποτέ τα τερατώδη ελλείµµατα Καραµανλή - Αλογοσκούφη, σαν να µην υπήρξε
ποτέ η οικονοµική και κοινωνική κατάρρευση επί Σαµαρά - Βενιζέλου.
Μετά από όλα αυτά, δεν είστε πια µαθητευόµενοι µάγοι. Είστε
µαθητευόµενοι «Macri» και αργά ή γρήγορα θα έχετε την τύχη
του, ελπίζω όχι πολύ αργά για την ελληνική οικονοµία και τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας 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,
σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 3ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε τώρα στον όγδοο κύκλο οµιλητών, µε πρώτο
οµιλητή τον κ. Σάββα Χιονίδη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Προτού, πάρει τον λόγο ο κ. Χιονίδης, θα ακολουθήσει η κ. Καρασαρλίδου, ο κ. Κεδίκογλου, η κ. Γιαννακόπουλου και ο κ. Γεωργαντάς µετά, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Κύριε Χιονίδη, έχετε τον λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε
εδώ σε µια από τις κορυφαίες στιγµές του Κοινοβουλίου για να
συζητήσουµε για το θέµα του προϋπολογισµού, ο οποίος αποτυπώνει, στην πραγµατικότητα, τις πολιτικές σε αριθµούς. Είναι
µια αριθµητική αποτύπωση των πολιτικών. Αυτό είναι το µείζον.
Το µείζον θέµα είναι ότι εκφράστηκαν πολιτικές, πριν τις εκλογές,
εκφράστηκαν οι πολιτικές µέσα από τη σειρά νόµων οι οποίοι πέρασαν τους προηγούµενους µήνες και αυτό δίνει την προσδοκία
ότι σίγουρα και χρονοπροσδιορισµένα θα προχωρήσουµε σε
αυτό το πρόγραµµα, για το οποίο µας έδωσε εντολή ο ελληνικός
λαός.
Αυτό που διακρίνουµε και σε αυτόν τον προϋπολογισµό είναι
η αποτύπωση όλων των πολιτικών, τις οποίες προσδοκούσαν οι
Έλληνες και πιστέψαµε εµείς, ο οποίος το µόνο που κάνει είναι
να χτίζει την αξιοπιστία, την αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος
εν γένει -και απευθύνοµαι σε όλες τις πτέρυγες- µια αξιοπιστία,
µια λέξη ενοχοποιηµένη, η οποία έχει ενδιαφέρον για όλους µας,
να ξαναπιστέψει ο κόσµος και στην πολιτική και στο πολιτικό
προσωπικό. Αυτή η πολιτική της αξιοπιστίας βοηθάει και στην
ψυχολογία, που αποτελεί περισσότερο από το 50% το ποσοστό
της στην ανάπτυξη, στην οικονοµική ευηµερία και στην κοινωνική
συνοχή.
Από την άλλη µεριά, ακούσαµε και σκέψεις, εύλογες ίσως, σε
λεπτοµέρειες, αν το τάδε ποσό είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο.
Για όλα αυτά δόθηκαν απαντήσεις, δεν θα αναλωθώ σε αυτό το
κοµµάτι. Αλλά εµείς -προς θεού- ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
ούτε η Κυβέρνησή του, ούτε η Νέα Δηµοκρατία είπαµε ότι έχουµε µαγικές λύσεις και µε έναν νόµο θα καταργήσουµε την αυστηρή επιτήρηση, την οποία επέβαλαν και η οποία ακόµα τρέχει
στη χώρα. Δεν το είπαµε ποτέ, γιατί µαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Άκουσα κάτι περί «εκπαιδευοµένων µάγων». Ας µη φτάσουµε σε αυτό. Και όπως είπα στην τοποθέτησή µου για το φορολογικό, είµαι βέβαιος ότι µετά από χρόνια δεν πρόκειται κανείς
από µας να πει ότι δεν ήµασταν έτοιµοι να κυβερνήσουµε. Αυτό
αποδεικνύεται και αποδεικνύεται εν τοις πράγµασι και αυτά κρίνονται βήµα-βήµα.
Εγώ θέλω να βάλω ένα βαθύ ερώτηµα. Είναι κάτι σε αυτόν τον
προϋπολογισµό ή σε όλη την πορεία του νοµοθετικού έργου, που
δεν είναι σε άµεση συνάφεια και συνέπεια µε αυτά τα οποία προτείναµε, µε αυτά για τα οποία δεσµευτήκαµε; Υπάρχουν ενδιάµεσες κρίσεις, όπου µπορούµε να πούµε ότι η οικονοµική πολιτική, αυτές οι εξαγγελίες, που διάβασε στις προγραµµατικές
δηλώσεις ο Υπουργός Οικονοµικών, έχουν εφαρµοστεί; Δεκατρείς εξαγγελίες. Και στις δεκατρείς είµαστε συνεπείς. Εποµένως, µπορούµε να πούµε, µε βεβαιότητα, ότι ναι, πιστεύουµε
στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο 1,8%, ναι, πιστεύουµε ότι θα υπάρξει αύξηση στο 2,8%, ναι, πιστεύουµε, γιατί
είδαµε το νωρίτερα να εφαρµόζεται, το 28 πώς έγινε 24. Και βέβαια σήµερα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, βγαίνουν και
τα αποτελέσµατα για την εξέλιξη του Νοεµβρίου. Μπορούµε να
δούµε κι άλλες θετικές εκπλήξεις πιθανολογώ.
Άρα, λοιπόν, βλέπουµε ότι εφαρµόζουµε ένα πρόγραµµα, το
οποίο πραγµατικά είναι πρόγραµµα ουσίας, κυρίως είναι όµως
πρόγραµµα αξιοπιστίας. Βήµα προς βήµα κριθήκαµε –όχι στις
εκλογές- στις προγραµµατικές µας δηλώσεις και αποδείχτηκε ότι
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είµαστε σωστοί. Αυτό δίνει σε εµάς όλους τη δυνατότητα να πιστεύουµε ότι αυτά που λέµε συνεχίζουν να είναι αξιόπιστα και
βεβαίως δεν το λέµε µόνο εµείς, το λέει όλος ο κόσµος, οι πολίτες της Ελλάδας, µέσα από τις δηµοσκοπήσεις, ότι έχουν εµπιστοσύνη πια σε αυτήν την Κυβέρνηση και αρχίζουν να αποκτούν
εµπιστοσύνη στο πολιτικό σύστηµα. Αλλά το λένε και κάποιοι
άλλοι, πολύ πιο σκληροί, οι οποίοι βάζουν τα λεφτά τους για να
δανείσουν το ελληνικό δηµόσιο µε αρνητικά επιτόκια, έστω και
αν µου πει κανείς ότι είναι συγκυρία το να υπάρχουν χαµηλά επιτόκια σήµερα. Αφού είναι χαµηλά επιτόκια, γιατί έχουµε καλύτερα επιτόκια από ό,τι παίρνει η Ιταλική Δηµοκρατία, µια δυνατή
δηµοκρατία;
Βέβαια, σε όλα αυτά, πρέπει να δούµε την κοινωνική διάσταση
και η κοινωνική διάσταση είναι αυτή που έχει σηµασία. Είναι η
λογική, µια άλλη λογική, ναι στα επιδόµατα στους φτωχούς, ναι
στα θέµατα υγείας, στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, αλλά κυρίως να δώσουµε στον κόσµο δουλειές, καλές δουλειές, βελτιωµένες. Κι ας δούµε σε αυτόν τον προϋπολογισµό, και µε όλες τις
προοπτικές του νοµοθετικού έργου -αυτό που έγινε και αυτό που
θα γίνει- αν υπάρχει έστω και ένας Έλληνας, µία Ελληνίδα, που
θα πάρει κάτι λιγότερο. Όλοι παίρνουν κάτι περισσότερο.
Βέβαια, αν αναφερόµασταν σε µάγους και µαγικές λύσεις,
είναι βέβαιο πως θα λέγαµε ότι πρέπει να κερδίσουµε, να κάνουµε 100% µείωση της προκαταβολής φόρου. Εύκολο να το
λες, αλλά εδώ ευτυχώς δεν έχουµε µάγο Πρωθυπουργό, δεν
έχουµε εκπαιδευόµενους µάγους Υπουργούς, δεν έχουµε έναν
χώρο ο οποίος έχει µάθει να λέει ψέµατα, να λέει πέντε φορές
ότι θα καταργήσει τα capital control και να µην τα καταργεί.
Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε κάποιες σκέψεις και προτάσεις. Η πρώτη αφορά το εξής. Όλοι ξέρουµε ότι υπάρχει η δηµόσια οικονοµία και η ιδιωτική οικονοµία. Έχω να αναφερθώ στην
κοινωνική οικονοµία, που στον µέσο όρο της Ευρώπης αποτελεί
το 6% του ΑΕΠ και το 8% σε θέσεις εργασίας. Ερωτώ λοιπόν,
αγαπητέ συνάδελφε και αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία συναίνεσε το 2016 στο να τροποποιηθεί ο νόµος. Τρία χρόνια
τώρα έχει γίνει κάτι για το θέµα της κοινωνικής οικονοµίας; Μηδέν. 127 εκατοµµύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ είναι απείραχτα. Κύριε
Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, είναι ευκαιρία η κοινωνική οικονοµία,
κύριε Υπουργέ της γεωργίας, να προχωρήσουµε το θέµα του
«συνεταιρίζεσθαι» µε τον νόµο, όπως επίσης και να δώσουµε µια
άλλη διάσταση. Η κοινωνική οικονοµία είναι κάτι που βοηθά την
Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Κλείνοντας, ακριβώς, θα πω το εξής: Σήµερα ακούσαµε πλέον
ότι υπάρχει η τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση. Η Ελλάδα προσυπέγραψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οκτώβριο του 2018, ότι
θα είναι από αυτούς που θα συµµετέχουν στις τεχνολογίες κατανεµηµένου καθολικού. Υπό την έννοια του κατανεµηµένου καθολικού εννοούµε το «blockchain», µιλούµε για τεχνητή νοηµοσύνη, µιλούµε για το διαδίκτυο των πραγµάτων. Εδώ, λοιπόν, έρχεται ένας Πρωθυπουργός και δεσµεύεται, πριν από λίγες µέρες,
στην ηµερίδα που έκανε το αρµόδιο Υπουργείο για τα θέµατα
της διαφάνειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Χιονίδη.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω
σε µισό λεπτό.
Θα µου πείτε τι σχέση έχει το «blockchain» µε την οικονοµική
εξέλιξη της χώρας; Η επένδυση και ο ψηφιακός µετασχηµατισµός αποτελούν ίσως την πιο αποτελεσµατική µορφή µεταρρύθµισης και βελτίωσης της παραγωγικότητας. Αυτό είναι το µεγάλο
ζητούµενο, αυτό θα βοηθήσει την οικονοµία, σε αυτό δουλεύουν
τα Υπουργεία µας, µε την κατεύθυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Γιατί πρώτη φορά ακούγεται Πρωθυπουργός να µιλά για τεχνολογίες, οι οποίες είναι εδώ και στις οποίες οφείλουµε να µπούµε
δυναµικά, στις αλυσίδες συστοιχιών, στο λεγόµενο «blockchain».
Κι αυτό θα βοηθήσει την πατρίδα µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας, παρ’ όλο που
γνωρίζω ότι είστε πάντα αυστηρός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λόγω αυτοδιοίκησης,
κύριε Χιονίδη.
Προχωράµε µε τη συνάδελφο κ. Ευφροσύνη Καρασαρλίδου
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2020, θα τοποθετηθώ µε βάση, κυρίως, τη βιωµατική
µου εµπειρία, από τον χώρο των επαγγελµατοβιοτεχνών και του
εµπορίου και ως εκπρόσωπος του νοµού µου, του Νοµού Ηµαθίας, έχοντας ως αναφορά τα προβλήµατα και τα αιτήµατα που
έχουν οι εργαζόµενοι, οι αγρότες, η µεσαία τάξη και οι κοινωνικά
και οικονοµικά ευπαθείς οµάδες.
Ο προϋπολογισµός του 2020 θα µπορούσε και θα έπρεπε να
είναι ένας προϋπολογισµός που θα σηµατοδοτούσε την έξοδο
της χώρας από τα µνηµόνια, όπως ήταν και αυτός του 2019.
Όµως, αντίθετα χαρακτηρίζεται από την επιστροφή σε µνηµονικές λογικές και πρακτικές, αναδεικνύοντας βέβαια ότι πολλά από
τα µνηµονιακά και αντιλαϊκά µέτρα, δεν ήταν απαίτηση των δανειστών, αλλά ήταν απαίτηση του ΣΕΒ και βέβαια και άλλων ντόπιων συµφερόντων. Όπως είναι η αύξηση της ακύρωσης του
κατώτατου µισθού κατά 11% και η κατάργηση της εθνικής και
των κλαδικών συµβάσεων εργασίας που θα οδηγήσει εκ νέου
τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα σε πιο βαθιά φτώχεια
και σε εργασιακή ανασφάλεια.
Όσο για τη µεσαία τάξη που έχει γίνει η πολύφερνη νύφη και
ειδικά για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ο µεγάλος όγκος
του τζίρου τους γίνεται στην εγχώρια αγορά και οι καταναλωτές
τους είναι τα µεσαία και τα λαϊκά στρώµατα, αφαιρώντας από
όλους αυτούς τα ελάχιστα διαθέσιµα, αφαιρείτε ουσιαστικά τις
ανάσες, το οξυγόνο που περίµεναν να πάρουν αυτές οι επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που κατόρθωσαν να µείνουν ζωντανές µετά
από δέκα σκληρά µνηµονιακά χρόνια.
Τις αφαιρείτε µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά
20% για το 80% των ελευθέρων επαγγελµατιών, µε την αύξηση
του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά 15%, µε την αύξηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων, µε την αφαίρεση 400 εκατοµµυρίων
από τις κοινωνικές δαπάνες, µε την κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης, µε τη µείωση των δηµοσίων επενδύσεων, µε την
κατά 22% κρυφή φορολογία για όσους δεν µπορέσουν να καλύψουν το 3-% που απαιτείται µε τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, µε
τη µείωση κατά 20% από τα προγράµµατα απασχόλησης του
ΟΑΕΔ για τους ανέργους.
Την ίδια ώρα, όµως, ακυρώνετε τη µείωση της προκαταβολής
του φόρου καταβολής κατά 50%, ακυρώνετε την κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα έως 20.000 ευρώ,
ακυρώνετε την κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος, όλα αυτά
που είχαν δροµολογηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, από το άθροισµα των µέτρων σας προκύπτει ότι δίνετε και
17 ευρώ στη µεσαία τάξη, αλλά αφαιρείτε από την αγορά όλα τα
παραπάνω, πάνω από 600 εκατοµµύρια ευρώ.
Επιπλέον, αυξάνετε κατά 563 εκατοµµύρια ευρώ τα έσοδα από
τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυξάνετε την αναλογία έµµεσων προς άµεσους φόρους, την οποία πληρώνει η µεσαία τάξη και τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα, παρά τις
υποσχέσεις σας για µη επιβολή νέων φόρων.
Στην ίδια µνηµονιακή πολιτική, βέβαια, είναι και η πολιτική σας
για τους αγρότες, όπου η τάξη των αγροτών είναι και η µεγαλύτερη παραγωγική τάξη, τουλάχιστον στην Ηµαθία.
Η µείωση του φορολογικού συντελεστή στο 9% για τους αγρότες και στο 10% για τους συνεταιρισµούς έχει ελάχιστη ή µηδενική σηµασία, γιατί έτσι και αλλιώς οι αγρότες έχουν αφορολόγητο εισόδηµα από 8.000 ευρώ έως 9.500 χιλιάδες ευρώ, εκτός
και αν δεν είναι έτσι και 12.000 χιλιάδες ευρώ για τις επιδοτήσεις.
Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προγραµµατίσει τη µείωση του φορολογικού συντελεστή στο 10% και για τους συνεταιρισµένους
αγρότες και για να χτυπηθεί η µαύρη αγορά, εσείς δεν το µειώνετε, όπως επίσης, δεν µειώνετε την προκαταβολή φόρου στο
50%. Αντίθετα, αυξάνετε τις ασφαλιστικές εισφορές από τα 114
ευρώ στα 220 ευρώ, σταδιακά µέχρι το 2022. Τους αφαιρείτε την
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δέκατη τρίτη σύνταξη και βέβαια ισχύει και για τους αγρότες η
αύξηση της ΔΕΗ και επίσης δεν µειώνεται ο ειδικός φόρος στο
πετρέλαιο.
Επίσης, στην Ηµαθία και στην Πέλλα, οι ροδακινοπαραγωγοί
ακόµη περιµένουν τις αποφάσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας για τις αποζηµιώσεις υπό µορφή de minimis, για την
πολύ µεγάλη απώλεια εισοδήµατος που είχαν.
Για το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει 13,2 εκατοµµύρια ευρώ και τότε η Νέα Δηµοκρατία τα χαρακτήριζε ψίχουλα.
Σήµερα, λοιπόν, που αυτή η Κυβέρνηση έχει καλύτερη δηµοσιονοµική δυνατότητα και υπάρχουν επανειληµµένες και µεγαλύτερες απώλειες εισοδήµατος, πως θα τα δώσει; Αυτό είναι το ερώτηµα. Αυτό είναι το επίκαιρο ερώτηµα που υπάρχει αυτή τη
στιγµή στο νοµό µου. Και βέβαια, αντίθετα µε όλα όσα υποσχεθήκατε και όλα όσα περίµενε ο αγροτικός κόσµος από την Κυβέρνηση, δροµολογείτε την ιδιωτική ασφάλιση στην αγροτική
παραγωγή. Για τη δε αναγνώριση των διεπαγγελµατικών οργανώσεων, µειώνετε τη συµµετοχή των εµπλεκοµένων από το 30%
στο 15%, εξυπηρετώντας τις απαιτήσεις των υφιστάµενων διοικήσεων.
Επίσης, αντί να δώσετε κίνητρα για την εγγραφή των αγροτών
στους συνεταιρισµούς, κάνετε δώρο τους συνεταιρισµούς στους
ιδιώτες, µε τη συµµετοχή τους κατά 15% στις διοικήσεις τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή είδα προηγουµένως κάποιους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να ειρωνεύονται την
ώρα που µιλούσε η κ. Φωτίου, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει εξαιρετική δουλειά και στον τοµέα της πρόνοιας. Και αυτό δεν το λέµε εµείς οι συριζαίοι, το πιστοποιεί η
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µόλις τώρα τον Νοέµβρη
του 2019.
Η κυβέρνηση, το 2015 παρέλαβε τον προϋπολογισµό της πρόνοιας στα 789 εκατοµµύρια, δηλαδή στο 0,4 του ΑΕΠ, µε ευρωπαϊκό µέσο όρο το 4% και το φτάσαµε στα 3,5 δισεκατοµµύρια.
Θα το προσπεράσω, όµως, γιατί είπε αρκετά η κ. Φωτίου, και
κλείνοντας θέλω να αναφερθώ στο τι κάνετε στην υγεία.
Η υγεία είναι το σηµαντικότερο κοινωνικό αγαθό. Εµείς το
2015 παραλάβαµε το ΕΣΥ υπό κατάρρευση και στο διάστηµα από
το 2015 έως το 2019 προκηρύξαµε και προσλάβαµε τρεις χιλιάδες τριακόσιους µόνιµους γιατρούς κι άλλους τόσους επικουρικούς, ενώ το 2015 υπηρετούσαν µόνο πεντακόσιοι. Προσλήφθηκαν πάνω από πέντε χιλιάδες σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Άλλα δύο χιλιάδες τριακόσια άτοµα και άλλα χίλια άτοµα
µε πρόγραµµα του ΟΑΕΔ που αφορούσε την ανάσχεση του brain
drain. Φέραµε ένα νέο µοντέλο στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, τις ΤΟΜΥ, για τις οποίες διασφαλίσαµε και τη χρηµατοδότηση και τη βιωσιµότητα από ευρωπαϊκούς πόρους.
Η Κυβέρνηση τώρα της Νέας Δηµοκρατίας, ξεκινώντας µόνο
κάποιος από τους διοικητές των νοσοκοµείων, κάνει µια απόλυτα
αναξιοκρατική επιλογή ανθρώπων που έχει ως βασικό στοιχείο
την κοµµατική ταύτιση και την εξάρτησή τους από τη Νέα Δηµοκρατία, γιατί µόνη της έγνοια είναι πως θα εξυπηρετήσει το πελατειακό της σύστηµα.
Εµείς ξαναστήσαµε, όπως σας είπα, το ΕΣΥ, ενισχύσαµε τη δηµόσια υγεία, εξασφαλίσαµε την πρόσβαση για την κάλυψη δυόµισι εκατοµµυρίων ανασφάλιστων µέσα σε πολύ στενά δηµοσιονοµικά πλαίσια, διότι για εµάς αυτό ήταν µια εξαιρετική προτεραιότητα που διασφάλισε την ισονοµία, την ισοτιµία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Εσείς αντίθετα συζητάτε την εκχώρηση των
φιλέτων της δηµόσιας περίθαλψης σε επιχειρηµατίες της υγείας
και την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των γιατρών που θα
οδηγήσει σε πλήρη αποδόµηση του ΕΣΥ. Μας πηγαίνετε πολύ
πίσω, πίσω από τη δεκαετία του ’80 που οικοδοµήθηκε το ΕΣΥ,
διευρύνοντας έτσι τις ανισότητες στην υγεία που είναι το υπέρτατο αγαθό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κώτσηρας ζητά άδεια απουσίας του στο εξωτερικό από
τις 26 Δεκεµβρίου 2019 έως τις 30 Δεκεµβρίου 2019.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης ζητά άδεια απουσίας του στο εξωτερικό από τις 29 Δεκεµβρίου 2019 έως τις
4 Ιανουαρίου του 2020.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
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 Βουλής των Ελλήνων «Οι σταθµοί µιας διαδροµής σχεδόν
διακοσίων ετών», δεκατέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από τη Σχολή Ξενόπουλου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωράµε µε τον συνάδελφο, Βουλευτή Ευβοίας, τον κ. Κεδίκογλου Συµεών.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εξ ορισµού ο προϋπολογισµός του κράτους αποτελεί τον
οδικό χάρτη της Κυβέρνησης για την κατεύθυνση που θέλει να
έχει το οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο προϋπολογισµός
του 2020 αποτελεί την επιβεβαίωση, αλλά και την εδραίωση της
αλλαγής πορείας της Ελλάδας που σηµατοδότησε η ψήφος των
πολιτών στις φετινές εκλογές.
Ήδη, πριν καν συµπληρωθεί ένα εξάµηνο από τις εκλογές, η
αλλαγή πορείας έχει καταγραφεί σαφέστατα και µε εντυπωσιακά
αποτελέσµατα. Πλέον αψευδής µάρτυρας είναι η πορεία των ελληνικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων. Φτάσαµε στο σηµείο
ο Αµερικανός Υπουργός Εµπορίου να δηλώνει ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από ό,τι οι Ηνωµένες Πολιτείες.
Οι αριθµοί αρχίζουν να ευηµερούν. Όµως, προτεραιότητά µας
παραµένει η ευηµερία των πολιτών, η ευηµερία όλων. Και εκεί
υπάρχουν, ήδη, απτά αποτελέσµατα χάρη στην ταχύτατη υλοποίηση προγραµµατικών δεσµεύσεών µας ακόµα και νωρίτερα
από ό,τι είχαµε εξαγγείλει προεκλογικά.
Τα παραδείγµατα είναι πολλά. Η γενναία και µόνιµη µείωση
του ΕΝΦΙΑ, η µείωση της φορολογίας ιδιαίτερα για τα χαµηλά εισοδήµατα, η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η σηµαντική
ενίσχυση των ασθενέστερων οµάδων, η ευρύτατη ρύθµιση χρεών διαµορφώνουν ένα νέο σκηνικό. Η ελληνική οικονοµία βιώνει
ένα ευεργετικό σοκ στους πρώτους µήνες της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και τη διαδικασία αυτή πρέπει να την ενισχύσουµε και
να την επιταχύνουµε, για να ανταποκριθούµε στις δεσµεύσεις
µας, για να ανταποκριθούµε στις ανάγκες των πολιτών.
Δεν χρειάζονται δηµοσκοπήσεις για να µάθει κανείς ότι τα σηµαντικότερα προβλήµατα για τους Έλληνες, πέραν του µεταναστευτικού που δεν είναι ακριβώς ζήτηµα προϋπολογισµού, είναι
η ανεργία, οι φόροι, η οικονοµία, η υγεία, η παιδεία. Αυτές ακριβώς είναι οι προτεραιότητες της Κυβέρνησής µας. Αυτές είναι οι
προτεραιότητες του προϋπολογισµού.
Να ξεκινήσουµε από την ανεργία και τους φόρους, γιατί σε µία
ελεύθερη οικονοµία αυτά τα δύο συνδέονται. Για την καταπολέµηση της ανεργίας, απαιτείται η δηµιουργία θέσεων εργασίας,
κανονικής δουλειάς και όχι µε επιδόµατα στήριξης και προγράµµατα κοινωνικής ωφέλειας, που καλά γιατί ανακουφίζουν, αλλά
δεν λύνουν το πρόβληµα. Η µαζική δηµιουργία θέσεων εργασίας
δεν διατάζεται, δροµολογείται. Δροµολογείται µε τη διαµόρφωση ενός ελκυστικού πλαισίου για επενδύσεις και επιχειρήσεις.
Δροµολογείται όταν καταλάβεις ότι καλό είναι το δίκιο του εργάτη, αλλά προϋπόθεση για την ύπαρξη του εργαζόµενου είναι
η ύπαρξη του εργοδότη.
Με τη µείωση φόρων και εισφορών διευκολύνουµε τις προσλήψεις, αλλά και ενισχύουµε το εισόδηµα των µισθωτών, καθώς
και των συνταξιούχων. Το κράτος δεν µπορεί να είναι εργοδότης
των πάντων. Το κράτος πρέπει να είναι ρυθµιστής, επιτηρητής
και ελεγκτής. Η ανεργία καταπολεµάται στον ιδιωτικό τοµέα και
ιδιαίτερα στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η στόχευση του προϋπολογισµού που προβλέπει και τη βέλτιστη αξιοποίηση του σηµαντικότερου χρηµατοδοτικού εργαλείου του
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κράτους, των δηµοσίων επενδύσεων, µε τον καλύτερο πολλαπλασιαστή µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να υπενθυµίσω στον Υπουργό Υποδοµών ότι πρέπει, επιτέλους, να αρθεί η µεγάλη αδικία εις βάρος
της ιδιαίτερης πατρίδας µου, της Εύβοιας, δηλαδή η εξαίρεσή
της από την κοινοτική χρηµατοδότηση οδικών έργων µε απόφαση της κυβέρνησης Σηµίτη το 2000. Επί κυβέρνησης Σαµαρά
πετύχαµε την άρση της εξαίρεσης και το πρώτο µεγάλο έργο
στην Εύβοια, ο περιφερειακός της Χαλκίδας, εντάχθηκε στο
ΕΣΠΑ και ήταν έτοιµο να δηµοπρατηθεί. Όµως, ήρθε η κυβέρνηση Τσίπρα και το απένταξε.
Πολλές είναι οι αδικίες εις βάρος της Εύβοιας. Πρέπει, επιτέλους, το δεύτερο µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας να αρχίσει να
αποκτά ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο. Ο φάκελος του περιφερειακού της Χαλκίδας είναι έτοιµος και πλήρης και το έργο είναι ώριµο προς υλοποίηση.
Στην υγεία ο προϋπολογισµός προβλέπει τη µεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση υπό τις παρούσες συνθήκες και πιστεύουµε ότι
του χρόνου οι δυνατότητες θα είναι περισσότερες. Ο εχθρός του
καλού είναι το καλύτερο.
Αντίστοιχα συµβαίνουν και στην παιδεία, όπου καλωσορίζουµε
τις προωθούµενες µεταρρυθµίσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά θα πρέπει να δούµε τι γίνεται µε τη δευτεροβάθµια. Δεν
µας περιποιεί τιµή να είναι οι Έλληνες µαθητές ουραγοί στον
ΟΟΣΑ.
Για τις αµυντικές δαπάνες θα ήθελα να επαναλάβω την έκκληση του εισηγητή µας να επανέλθει η καλή παράδοση που τις
ήθελε να ψηφίζονται διακοµµατικά. Οι καιροί είναι πονηροί και
ένα µήνυµα οµοφωνίας και οµοψυχίας των πολιτικών δυνάµεων
θεωρώ ότι είναι απαραίτητο.
Μιλώντας, βέβαια, για απειλές, ας µην ξεχνάµε ότι ο πληθυσµός µας κινδυνεύει να έχει απώλειες πολλαπλάσιες από ό,τι
στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι το 2050, έως και πενταπλάσιες.
Μέχρι και δυόµισι εκατοµµύρια µπορεί να µειωθεί ο πληθυσµός
της Ελλάδας. Το δηµογραφικό είναι η µεγαλύτερη απειλή για την
κοινωνία µας και, φυσικά, καλωσορίζουµε τα µέτρα για την ενίσχυση των οικογενειών και την ενθάρρυνση των γεννήσεων. Κι
εδώ πάντως ελπίζω να είµαστε σύντοµα σε θέση να κάνουµε περισσότερα.
Κλείνω µε µία αναφορά στις τελευταίες δηµοσκοπήσεις. Η εντυπωσιακότερη εξέλιξη δεν είναι το διευρυνόµενο προβάδισµα
της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν αποτελεί έκπληξη. Οι πολίτες ενέκριναν συντριπτικά το πρόγραµµά
µας στις εκλογές και τώρα επικροτούν ακόµα περισσότερο την
ταχύτατη υλοποίησή του. Η σηµαντικότερη εξέλιξη είναι ότι η ελπίδα για πρώτη φορά ξεπέρασε την οργή και τον φόβο που κυριαρχούσαν στα χρόνια της κρίσης. Οι Έλληνες ελπίζουν και
πάλι. Η ελπίδα ξαναγεννιέται στην Ελλάδα.
Σας καλώ, λοιπόν, να ψηφίσετε τον προϋπολογισµό της ελπίδας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε Κεδίκογλου, για τον σεβασµό στον χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας
τριάντα µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, (πρώτο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: «Κωνσταντίνα (Νάντια)
Γιαννακοπούλου», κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ε, ναι, τώρα εδώ πρέπει να το λέω όπως είναι γραµµένο. Αλλιώς, πιο πολύ µου αρέσει
το άλλο. Συµφωνούµε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις µέρες συζητάµε για
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τον νέο προϋπολογισµό του 2020 και δεν συζητάµε σε πολιτικό,
κοινωνικό ή εθνικό κενό, αλλά σε συγκεκριµένες συγκυρίες που
µας φέρνουν µπροστά σε νέες προκλήσεις και δυνατότητες,
αλλά και µπροστά σε νέους κινδύνους.
Ξέρετε, πρόσεχα την ειδησεογραφία αυτών των ηµερών. Ίσως
είναι η πρώτη φορά που ενώ συζητείται ο προϋπολογισµός, τα
φώτα της επικαιρότητας δεν είναι πάνω στην οικονοµία, δεν
έχουν να κάνουν µε οικονοµικά ζητήµατα. Η βασική ανησυχία των
πολιτών εστιάζεται αλλού. Στο µυαλό των ανθρώπων υπάρχουν
άλλα θέµατα που έχουν προκύψει. Αυτό θα µπορούσε να ήταν
καλό. Κατ’ αρχάς θα µπορούσε να δείχνει µία ικανοποίηση από
την πορεία της οικονοµίας, από τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του µέσου νοικοκυριού, από µία νέα αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.
Λυπάµαι, κύριε Υπουργέ, όµως δυστυχώς δεν είναι από αυτό.
Οι επενδύσεις και η ανάπτυξη αποτελούν ακόµη µία προσδοκία,
ένα ζητούµενο. Η ανεργία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Οι
όποιες οριακές µειώσεις φόρων και εισφορών και τα όποια επιδόµατα καταγγέλλατε και τώρα δίνετε –δηλαδή, κάνετε αυτό που
κατηγορούσατε- δεν βελτιώνουν τη θέση όσων κύρια δέχτηκαν
την πρωτοφανή φοροεπιδροµή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Αναφέροµαι στη µεσαία τάξη που, βεβαίως, κάθε φορά και από
κάθε κυβέρνηση ορίζεται διαφορετικά. Ακόµα και η θετική δηµοσκοπική εικόνα της Κυβέρνησης σε σχέση µε τα ζητήµατα της
οικονοµίας, περισσότερο οφείλεται σε µία ελπίδα, παρά σε χειροπιαστές πολιτικές µε συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Το πρόβληµα σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι να δούµε
συνολικά, στρατηγικά την πορεία της χώρας προς τα πού θέλουµε να πάει, προς τα πού θέλουµε να προχωρήσουµε. Ας
δούµε, λοιπόν, κάποια βασικά σηµεία. Πρώτον, έχουµε µία χώρα
η οποία ταλανίζεται δέκα χρόνια µε την κρίση και ακόµα δεν έχει
σταθεροποιήσει µία αναπτυξιακή πορεία, η οποία να εγγυάται το
δυνάµωµά της, τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Δεν υπάρχει κάποιο στρατηγικό σχέδιο, ενώ περισσεύει η υπεραισιοδοξία
µε προβλέψεις για 2,8% ρυθµό ανάπτυξης την ίδια ώρα και
στιγµή που οι προβλέψεις όλων των διεθνών οργανισµών είναι
πολύ πιο συγκρατηµένες και ενώ όλα µπορούν να ανατραπούν
από την επιβράδυνση της διεθνούς οικονοµίας και από την κλιµάκωση της γεωπολιτικής έντασης.
Τη χώρα βαραίνουν πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% µέχρι και
το 2022 και 2,4% στη συνέχεια, µε τα οποία δέσµευσε η προηγούµενη κυβέρνηση τη χώρα και η σηµερινή δεν έχει µπει
ακόµα στη διαδικασία µιας διαπραγµάτευσης, παρά τα αντιθέτως λεγόµενα κατά την προεκλογική σας περίοδο. Τη βαραίνει η
υποθήκευση όλης της δηµόσιας περιουσίας στο υπερταµείο για
σχεδόν έναν αιώνα, που καµµία µα καµµία µνηµονιακή κυβέρνηση δεν τόλµησε να υπογράψει µέχρι να φανεί η κυβέρνηση των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Μου δίνεται η αίσθηση ότι όλα αυτά παραβλέπονται, κύριε
Υπουργέ, και προχωράµε απλώς µε την τακτική «βλέποντας και
κάνοντας». Υπάρχει ατολµία ακόµη και να θιχτούν.
Δεύτερον, όλες οι σύγχρονες κοινωνίες και οικονοµίες αντιµετωπίζουν δύο πολύ µεγάλες, βασικές προκλήσεις. Την κλιµατική
αλλαγή, που απειλεί τον σύγχρονο πολιτισµό, όπως τον γνωρίζουµε, που βεβαίως γεννά εκτός από κινδύνους και ευκαιρίες,
και την 4η Βιοµηχανική Επανάσταση που µπορεί να καταστήσει
το χάσµα ανάµεσα σε ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες
οριστικά αγεφύρωτο. Αυτές οι δύο λέξεις, κύριε Υπουργέ, δεν
υπάρχουν καν στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού,
πόσω µάλλον σαν πεδία ευρύτερης πολιτικής.
Επιπλέον, η χώρα µας αντιµετωπίζει µία τεράστια πρόκληση
ως χώρα πρώτης εισόδου µιας αυξηµένης προσφυγικής και µεταναστευτικής ροής και έντονο δηµογραφικό πρόβληµα. Θα περιµέναµε από την κατά τα άλλα, υποτίθεται, δήθεν έτοιµη νέα
κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση που περνάει η χώρα, να
εµφανιστεί µε µία ριζοσπαστική διάθεση, για µία πραγµατικά δοµική αλλαγή στην ίδια τη λογική, την ουσία του προϋπολογισµού,
πάνω σε αυτούς τους νέους άξονες. Αντ’ αυτού, επαναλαµβάνονται οι συµβατικοί στόχοι -τα έχουµε ακούσει πάρα πολλές
φορές- για ανάπτυξη, µε υπεραισιόδοξες προβλέψεις για τα µακροοικονοµικά, µε µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας και απροσδιορι-
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στίας. Η µόνη έγνοια σας είναι πώς θα επιτευχθούν τα υπερπλεονάσµατα, ενσωµατώνοντας τις παροχές.
Τρίτον, έχουµε βρεθεί µπροστά σε κινδύνους µε την εντεινόµενη τουρκική επιθετική πολιτική, µε τις προκλητικές πρωτοβουλίες της, που αντικειµενικά δηµιουργούν ανησυχία σε ολόκληρη
την ελληνική κοινωνία. Η διπλωµατική αποµόνωσή της είναι
ασφαλώς σηµαντική εξέλιξη. Είναι µία κατάκτηση και βεβαίως
δηµιουργεί πιέσεις στη γείτονα χώρα. Ωστόσο, αυτή τη στιγµή
είναι απολύτως απαραίτητο και επιτακτικό να επαναχαράξουµε
την πολιτική µας, να δούµε τη συνολική τακτική µας και µε ορίζοντα να προωθηθούν πρωτοβουλίες, οι οποίες θα καταδείξουν
την αποφασιστικότητα µας και ότι δεν φοβόµαστε γιατί έχουµε
το δίκιο µε το µέρος µας. Και έπειτα, ταυτόχρονα µε τη δηµιουργία µιας Ελλάδας µε φωνή, µε κύρος στα διεθνή φόρα, µιας ισχυρής αναπτυξιακά Ελλάδας, έχουµε τον χρόνο κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχουµε το χρέος να δούµε την αµυντική θωράκιση
της χώρας, τη δηµιουργία της πεποίθησης, πριν από όλα και
πάνω από όλα στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, ότι πραγµατικά
η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και σε οποιαδήποτε περίπτωση. Έχουµε το χρέος να δούµε την εθνική αµυντική βιοµηχανία, που δυστυχώς έχει καταντήσει σαν παλιά ΔΕΚΟ. Αυτό
είναι το καθήκον µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και για αυτό, είναι επιτακτικό, εµείς επιµέναµε ως Κίνηµα Αλλαγής και συνεχίζουµε να επιµένουµε για την ανάγκη να πραγµατοποιηθεί σύσκεψη πολιτικών Αρχηγών. Είναι λάθος ότι η
πραγµατοποίηση µιας τέτοιας σύσκεψης συνδέεται µε τον κίνδυνο δραµατοποίησης µιας κατάστασης. Τέτοιες συναντήσεις
θα έπρεπε να πραγµατοποιούνται και για κρίσιµα θέµατα, όχι
µόνο για τα εθνικά, αλλά για ζητήµατα που πρέπει να βρούµε συναίνεση και συνεννόηση, όπως παραδείγµατος χάριν για τα ζητήµατα της παιδείας.
Τέταρτον -και κλείνω µε αυτό-, είµαστε µία χώρα που φθίνει
πληθυσµιακά και στα επόµενα χρόνια, όπως δείχνουν όλες οι
έρευνες, θα φτάσουµε τα οκτώ εκατοµµύρια πληθυσµό. Την ίδια
ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ξέρουµε όλοι πολύ καλά
ότι πάνω από µισό εκατοµµύριο Έλληνες, νέα παιδιά, τα καλύτερα µυαλά της χώρας µας, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Όλα
αυτά τα ζητήµατα δεν φαίνεται να απασχολούν την Κυβέρνηση,
δεν φαίνεται να απασχολούν τον προϋπολογισµό, ενώ τα µέτρα
τα οποία έχετε αναγγείλει είναι αποσπασµατικά, είναι ανεπαρκή.
Δεν µπορείς να ξεµπερδέψεις µε το ζήτηµα της υπογεννητικότητας απλά και µόνο µε ένα επίδοµα των 2.000 ευρώ. Το καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν λύνει το ζήτηµα. Ούτε, βεβαίως, θα πείσεις
έναν νέο ο οποίος έχει φύγει στο εξωτερικό για να εργαστεί, να
έρθει πίσω µε το µέτρο το οποίο ανακοινώσατε.
Τα προβλήµατα αυτά απαιτούν µία ολοκληρωµένη προσέγγιση, η οποία πολύ απλά -και λυπάµαι που το λέω- δεν υπάρχει
στον προϋπολογισµό σας. Προϋποθέτει αλλαγή αντίληψης, απόλυτη κυριαρχία της αξιοκρατίας, κύριε Υπουργέ, όχι βόλεµα των
ηµετέρων. Χρειάζεται µετατροπή της χώρας σε πρότυπο για την
καινοτοµία, για την εξωστρέφεια, για την αξιολόγηση των πάντων
και παντού. Απαιτεί µια δικαιοσύνη που θα αυτοκαθαρθεί και θα
µπορέσει να δείξει ότι και ο πιο αδύναµος µπορεί να την εµπιστευτεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα ειλικρινά να είµαι πολύ πιο αισιόδοξη. Ο προϋπολογισµός, όµως, ο οποίος κατατέθηκε, δυστυχώς δεν µου το επιτρέπει. Είµαστε µακριά από το να
µπορούµε να πειστούµε ότι το µέλλον για τη χώρα και τους ανθρώπους θα είναι πραγµατικά αυτό που τους αξίζει. Και για αυτό
τον λόγο καταψηφίζουµε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεωργαντάς. Θα
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ακολουθήσουν οι εξής οµιλητές: ο κ. Μαντάς, ο κ. Βερναρδάκης,
ο κ. Τσιλιγγίρης, ο κ. Ανδριανός και ο κ. Τριανταφυλλίδης.
Κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν φανταζόµουν ποτέ ότι θα χρειαζόταν
στη συζήτηση ενός προϋπολογισµού οι Βουλευτές και οι Υπουργοί της Συµπολίτευσης να µην έρθουν µε τον απολογητικό εκείνο
τρόπο που πολλές φορές παλαιότερα έχουµε δει σε παρόµοιες
συζητήσεις να έρχονται Υπουργοί, οι οποίοι να αναγκάζονται να
δικαιολογήσουν δύσκολα µέτρα τα οποία έρχονταν σε αντίθεση
µε ό,τι προεκλογικά είχε δεσµευτεί µία κυβέρνηση.
Είµαστε στην πρωτόγνωρη και πολύ ευχάριστη κατάσταση να
ερχόµαστε σήµερα και να αναλύουµε έναν προϋπολογισµό ο
οποίος έρχεται πράγµατι να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της νεοεκλεγείσας Κυβέρνησης, οι οποίες µάλιστα εξαγγελίες µε έναν ξεκάθαρο και λεπτοµερή τρόπο αναφέρθηκαν προεκλογικά και
υπερψηφίστηκαν από τον ελληνικό λαό. Αυτό ας το καταλάβουν
οι συνάδελφοί της Αντιπολίτευσης. Η Νέα Δηµοκρατία υλοποιεί
όλα όσα υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό προεκλογικά. Ο προϋπολογισµός αυτός ενσωµατώνει τον σχεδιασµό για όποιες µεταρρυθµίσεις ήδη έχουµε κάνει τους προηγούµενους µήνες,
αλλά δείχνει και τον οδικό χάρτη που θα ακολουθηθεί σε όποιες
άλλες έχουµε υποσχεθεί και πρέπει να γίνουν.
Ακούγεται, λοιπόν, παράταιρο από συνάδελφο της Αντιπολίτευσης πριν από λίγο όταν αναφέρεται σε δήθεν ακυρώσεις θετικών µέτρων της προηγούµενης κυβέρνησης. Όποιος ισχυρίζεται ότι αυτή η Κυβέρνηση ακυρώνει οποιοδήποτε θεσµοθετηµένο, νοµοθετηµένο µέτρο των προηγουµένων ετών, ψεύδεται.
Εµείς όχι µόνο ερχόµαστε να υλοποιήσουµε περισσότερα από
όσα έχουµε υποσχεθεί, περισσότερα από όσα είπαµε στον ελληνικό λαό ότι µπορούµε να κάνουµε, αλλά δεν ακυρώνουµε και τίποτα από τα νοµοθετήµατα µε θετικό πρόσηµο ελάφρυνσης των
Ελλήνων πολιτών, τα οποία υπερψηφίστηκαν το προηγούµενο
διάστηµα συνήθως και από εµάς. Να µην µπερδεύουν οι συνάδελφοι τις εξαγγελίες της σηµερινής Αντιπολίτευσης µε τα θεσµοθετηµένα µέτρα, διότι προεκλογικά, πράγµατι, υπήρξαν πολλές εξαγγελίες. Για παράδειγµα, υπήρχε εξαγγελία για δέκα χιλιάδες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στην εκπαίδευση, στη
γενική εκπαίδευση, που όµως το µόνο που υπήρχε στον φάκελο
ήταν το δελτίο Τύπου, µία σελίδα µόνο δέκα σειρών. Τίποτε άλλο.
Αν αυτή την εξαγγελία, την µε κακό τρόπο δηµοσιοποιηµένη, τη
θεωρούν ως νοµοθέτηµα της προηγούµενης κυβέρνησης, τότε
νοµίζω ότι είναι άξιοι της κριτικής που αναγκαστικά έκανα αυτή
τη στιγµή.
Σε σχέση µε τον προϋπολογισµό, κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πολύ καλά, το γνωρίζει πλέον όλη η ελληνική κοινωνία, ότι
ο σηµαντικότερος µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας µιας χώρας
είναι η αξιοπιστία.
Είναι η αξιοπιστία του πολιτικού προσωπικού, είναι η αξιοπιστία της Κυβέρνησης η οποία καλείται να δηµιουργήσει τις συνθήκες εκείνες οι οποίες είναι αναγκαίες έτσι ώστε να µπορέσουµε και να παράξει όποιος θέλει να παράξει στην Ελλάδα, είτε
είναι ελεύθερος επαγγελµατίας είτε είναι επενδυτής, αλλά και
ταυτόχρονα να υπάρξει και ο καθορισµός των µέτρων εκείνων,
τα οποία θα βοηθήσουν τους αδύναµους συµπολίτες µας, για να
µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες τις
οποίες διαβιώνουν.
Αυτή η Κυβέρνηση, λοιπόν, βάζει ως πρώτη της προτεραιότητα ακριβώς τη δηµιουργία εκείνου του φιλοεπενδυτικού κλίµατος που παντού στον κόσµο είναι αναγκαίο, για να µπορέσει
να µεγαλώσει τον πλούτο µιας χώρας. Όταν µεγαλώσει ο πλούτος αυτής της χώρας, θα µπορέσει να υπάρξει µέσα από τις
επενδύσεις, µέσα από τις νέες δουλειές που θα γίνουν και εκείνο
το πλεόνασµα το οποίο θα µας επιτρέψει να βοηθήσουµε και
τους αδύναµους συµπολίτες µας.
Και βέβαια, όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι γίνονται µέσα
σε ένα πλαίσιο το οποίο το χαρακτηρίζουν δύο πράγµατα που
ήταν το κατόρθωµα της προηγούµενης Κυβέρνησης. Το ένα είναι
τα πρωτογενή πλεονάσµατα τα οποία είµαστε υποχρεωµένοι να
διατηρούµε µέχρι το 2060 -δεν πρέπει να το ξεχνάτε αυτό, κύριοι
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συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης- και το άλλο είναι η δέσµευση
της περιουσίας για εκατό χρόνια από το ΤΑΙΠΕΔ. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο το οποίο οφείλεται στη δική σας πολιτική, οφείλουµε
εµείς -και θα το κάνουµε και θα το πράξουµε- να ανατάξουµε την
ελληνική οικονοµία.
Οφείλω να πω δυο πράγµατα σε σχέση µε τον προϋπολογισµό
όσον αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αύριο θα
αναφερθεί αναλυτικά ο Υπουργός. Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της χώρας δεν είναι µία τεχνική προσέγγιση του όλου ζητήµατος. Είναι µία πολιτική προσέγγιση. Είναι µία πολιτική µονόδροµος για όλες τις χώρες. Όποια χώρα δεν κατορθώσει να παρακολουθήσει τις επιταγές της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης, όχι απλώς θα µείνει πίσω και θα παρακολουθεί το τρένο
της ανάπτυξης να αποµακρύνεται, αλλά η στάση αυτή δεν θα
έχει δυστυχώς τη δυνατότητα επαναφοράς, καθώς οι πολύ µεγάλες ταχύτητες µε τις οποίες αλλάζουν οι οικονοµικές και οι τεχνολογικές συνθήκες δεν θα επιτρέψουν την ανάκαµψη.
Είναι λοιπόν η ευκαιρία µας. Τώρα οφείλουµε να το πράξουµε.
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της χώρας είναι προτεραιότητα
αυτής της Κυβέρνησης, προτεραιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Υπουργείο µας, το οποίο πράγµατι συγκέντρωσε πολλές αρµοδιότητες σε σχέση µε όποια προηγούµενη σχετική απόπειρα έχει γίνει, έχει πλέον και τα νοµοθετικά µέσα και τη δυνατότητα των οικονοµικών πόρων, για να προχωρήσει στις παρεµβάσεις εκείνες στη δηµόσια διοίκηση, οι οποίες είναι αναγκαίες
έτσι ώστε να καλυτερέψουµε τη ζωή των συµπολιτών µας, να δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι ανοικτό για επενδύσεις, θα δίνει στους συµπολίτες µας τη δυνατότητα να κερδίσουν
χρόνο, χρήµα και συνθήκες διαφάνειας στις συναλλαγές µε το
δηµόσιο, έτσι ώστε να µπορέσουµε να προσελκύσουµε εκείνες
τις επενδύσεις από το εξωτερικό και να δηµιουργήσουµε εκείνη
την εικόνα της χώρας, η οποία θα µας επιτρέψει πραγµατικά να
παρακολουθήσουµε τις εξελίξεις οι οποίες αυτή τη στιγµή δροµολογούνται στην Ευρώπη.
Έχω την τιµή να υπηρετώ σ’ αυτό το Υπουργείο σε µια πολύ
κοµβική στιγµή, ένα Υπουργείο, για το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιολογώντας την κρισιµότητά του έχει χαρακτηρίσει ως
Υπουργό Επικρατείας τον αρµόδιο Υπουργό. Έχουν δοθεί εκείνα
τα νοµοθετικά µέσα που είναι αναγκαία αλλά και τα χρήµατα
ιδίως από το ΕΣΠΑ, µε τα οποία έχουµε κάνει ειδική διαχείριση.
Και εδώ οφείλω να σηµειώσω ότι, δυστυχώς, στα χρόνια τα οποία
έχουν παρέλθει, η προηγούµενη κυβέρνηση έξω από όποια άλλη
ανικανότητα, έδειξε και µια µεγάλη ανεπάρκεια στην απορρόφηση των χρηµάτων του ΕΣΠΑ. Δεν µπορεί σήµερα, τέσσερα
χρόνια πριν από τη λήξη του σχετικού προγράµµατος να έχουµε
απορροφητικότητα µόνο 25%. Τελικά, δεν είναι µόνο το τι εξαγγέλλεις, το τι προγραµµατίζεις. Είναι και το τι µπορείς να εκτελέσεις. Η προηγούµενη Κυβέρνηση λοιπόν και στον τοµέα αυτόν
της εκτέλεσης αυτών των πολύ σηµαντικών κονδυλίων που χρειάζονται για την ανάπτυξη της χώρας έδειξε τη χαµηλότερη βαθµολογία, 25% απορροφητικότητα.
Καλώ τους Βουλευτές όλων των πολιτικών κοµµάτων να µη
µείνουν παρατηρητές στη µεγάλη προσπάθεια που αφορά όλους
τους Έλληνες για τη συνολική ανάταξη της πατρίδας µας. Μπορεί να έχουµε όλοι τις διαφοροποιήσεις µας, τις διαφορετικές
πολιτικές προσεγγίσεις, αλλά σε έναν προϋπολογισµό ο οποίος
µόνο θετικό πρόσηµο δίνει στην ελληνική κοινωνία και συγχρόνως δηµιουργεί τις συνθήκες για τη συνολική ανάπτυξη της
χώρας, νοµίζω ότι πρέπει όλοι να είµαστε παρόντες και να πούµε
«ναι».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ, κύριε Γεωργαντά.
Όπως πάντα, ήσασταν συνεπείς στον χρόνο.
Προχωράµε µε τη σειρά που έχουν εκφωνηθεί οι συνάδελφοι.
Τον λόγο έχει ο κ. Περικλής Μαντάς, Βουλευτής Μεσσηνίας,
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον περασµένο Ιούλιο πριν από
τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δηµοκρατία και κατ’
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επέκταση όλοι εµείς, δεσµευτήκαµε απέναντι στον ελληνικό λαό,
σε ένα κοινωνικό συµβόλαιο που έχει ως βάση του µια συµφωνία.
Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της συµφωνίας ήταν αφενός οι
αρχές και οι αξίες της παράταξής µας, κυρίως όµως το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν η αλήθεια που τόσο πολύ έλειψε από το
πολιτικό σύστηµα τα τελευταία χρόνια.
Συµφωνήσαµε, λοιπόν, µε τους Έλληνες πολίτες να κάνουµε
την Ελλάδα πρωταγωνιστή στην ευρωπαϊκή οικογένεια και από
την πρώτη µέρα που έλαβε τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού ο
Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε σε όλον τον πλανήτη να ξανασηκώσει τη χώρα µας στα πόδια της. Και φάνηκε αυτό το αποτέλεσµα πρόσφατα, στη διπλωµατική κρίση που βιώνουµε αυτή
τη στιγµή στην Τουρκία, που σύσσωµη η παγκόσµια κοινότητα
στηρίζει τη χώρα µας, στηρίζει την ελληνική Κυβέρνηση περισσότερο από ποτέ.
Συµφωνήσαµε µε τους Έλληνες πολίτες να αποποινικοποιήσουµε την επιχειρηµατικότητα και να δώσουµε κίνητρα στους
επενδυτές και στους εργαζόµενους να δουλέψουν, να δηµιουργήσουν τις δικές τους ευκαιρίες γιατί θα παράξουν πλούτο γι’
αυτούς και τις οικογένειές τους και όχι γιατί θα τους τα πάρει η
εφορία. Και πολύ γρήγορα προβήκαµε στη µείωση της φορολογίας εισοδήµατος κατά τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες, προβήκαµε στη µείωση των µερισµάτων κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες, εκτελέσαµε µε τεράστια επιτυχία µία ρύθµιση για όλους
τους υπερχρεωµένους επιχειρηµατίες και φυσικά πρόσωπα, µε
την οποία τους δώσαµε µια ανάσα να µπορέσουν να κρατηθούν
και να µείνουν όρθιοι σ’ αυτή την κρίση που βίωσαν τα τελευταία
δέκα χρόνια.
Συµφωνήσαµε µε τους πολίτες να στηρίξουµε τους αδύναµους, τους χαµηλόµισθους µισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες
και νοµοθετήσαµε τη µείωση του εισαγωγικού συντελεστή φορολόγησης στο 9%, ταυτόχρονα µε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά
22% µεσοσταθµικά έτσι ώστε να µπορέσουµε σε αυτούς τους
ανθρώπους που είχαν πραγµατική ανάγκη και είχαν υπερφορολογηθεί όλο αυτό το διάστηµα, όλα αυτά τα χρόνια, να µπορέσουν να πατήσουν και να ορθοποδήσουν ξανά.
Συµφωνήσαµε να δώσουµε κίνητρα στους νέους να µείνουν
στη χώρα µας, να δηµιουργήσουν και να κάνουν πράξη τα όνειρά
τους εδώ µαζί µας και όλα αυτά τα νέα παιδιά που έχουν φύγει,
να θέλουν και να µπορούν να ξανάρθουν. Αν κοιτάξετε γύρω σας,
ένας γιος, µία κόρη, ένας ανιψιός, ένας φίλος βρίσκεται αυτή τη
στιγµή στο εξωτερικό, έχει φύγει τα τελευταία χρόνια προκειµένου να φτιάξει τη ζωή του, να φτιάξει µια καλύτερη ζωή για τον
ίδιο και την οικογένειά του. Και πρόσφατα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας ένα πολύ ελπιδοφόρο πρόγραµµα επαναπατρισµού των νέων του εξωτερικού, έτσι ώστε σε συνδυασµό µε
το νέο επενδυτικό κλίµα που διαµορφώνεται να µπορέσουµε να
δηµιουργήσουµε τις συνθήκες πολλά από αυτά τα παιδιά να γυρίσουν πίσω.
Συµφωνήσαµε να ξανακάνουµε τη χώρα µας ασφαλή για τους
πολίτες της, µε αλληλεγγύη και ανθρωπισµό για το µεταναστευτικό-προσφυγικό πρόβληµα, όµως µε προτεραιότητα και στόχευση στις ανάγκες των Ελλήνων, δίχως ιδεοληψίες και πολιτικαντισµούς. Θεσµοθετήσαµε ένα νόµο µε τον οποίο στην ουσία
βάλαµε κανόνες που δεν υπήρχαν. Διαχωρίσαµε τους πρόσφυγες από τους µετανάστες και δηµιουργήσαµε τις συνθήκες, έτσι
ώστε αυτό το πρόβληµα να µπορέσει να αντιµετωπιστεί.
Συµφωνήσαµε µε τους πολίτες να αναχαιτίσουµε τη συρρίκνωση του πληθυσµού µας, να προσπαθήσουµε τουλάχιστον. Όλο και λιγότεροι στην πατρίδα µας δουλεύουν, για να συντηρηθούν όλο και περισσότεροι. Αυτό µαθηµατικά θα µας φτάσει σε
αδιέξοδο. Θεσµοθετήσαµε, λοιπόν, επίδοµα 2.000 ευρώ σε κάθε
παιδί που γεννιέται από την πρώτη του έτους. Και πρέπει εδώ να
ακολουθήσει και η αυτοδιοίκηση. Ήδη διάβασα ότι κάποιος
δήµος ξεκίνησε. Θα πρέπει και αυτοδιοίκηση να µπει και να στηρίξει αυτό το µέτρο µε έξτρα χρήµατα γιατί -κακά τα ψέµατααυτά τα 2.000 ευρώ δεν είναι ένα ποσό ελκυστικό. Είναι µια βοήθεια, αλλά δεν είναι το ζητούµενο.
Συµφωνήσαµε µε τους πολίτες τα Πανεπιστήµια να είναι ανοικτά και να µπορέσουν οι φοιτητές, η ακαδηµαϊκή κοινότητα, να
µπαίνουν στα πανεπιστήµια και να εκµεταλλευτούµε ακριβώς
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αυτό που τα πανεπιστήµια στη χώρα µας µπορούν να δώσουν
στην ελληνική κοινωνία. Θεσµοθετήσαµε ένα νόµο, έτσι ώστε να
επέµβουµε στην ουσία της ελεύθερης διακίνησης ιδεών των εκπαιδευτικών µας ιδρυµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προέρχοµαι από ένα νοµό ιδιαίτερο αλλά και µοναδικό, τον Νοµό Μεσσηνίας.
Στον Νοµό Μεσσηνίας, οι πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής
µου είναι δύο: ο τουρισµός και ο πρωτογενής τοµέας. Και όσον
αφορά τον τουρισµό, λέγεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει
τεράστιες επενδύσεις, στις οποίες έχουν τοποθετήσει τη Μεσσηνία στον παγκόσµιο τουριστικό χάρτη. Θα πρέπει το κράτος
να ακολουθήσει µε τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδοµών.
Έχουµε το αεροδρόµιο της Καλαµάτας, το οποίο είναι το ταχύτερα αναπτυσσόµενο αεροδρόµιο αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη και συνδέεται µε τριάντα διεθνείς προορισµούς. Σίγουρα,
χρειάζεται µία τεράστια βοήθεια σε αναβάθµιση εξοπλισµού, σε
αναβάθµιση κτηριακών υποδοµών, σε ανάπτυξη χώρου στάθµευσης. Θα πρέπει να συµπεριληφθεί στα πλάνα της νέας Κυβέρνησης για το 2020.
Επίσης, θα πρέπει να ολοκληρώσουµε και τους οδικούς άξονες. Δεν είναι δυνατόν να ερχόµαστε από την Καλαµάτα στην Κόρινθο σε µία ώρα και δέκα λεπτά και να χρειάζοµαι από την Καλαµάτα να πάω στην Κορώνη ή στην Πύλο σε αντίστοιχη ώρα. Επιτέλους, οι δρόµοι Καλαµάτα, Πύλος, Μεθώνη και ο δρόµος Τσακώνα, Καλό Νερό πρέπει να ολοκληρωθούν και πρέπει να
δροµολογηθούν από την Κυβέρνησή µας και στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού χώρου που υπάρχει να στηριχθούν από τα αρµόδια
Υπουργεία.
Το ίδιο πρέπει να γίνει και µε τον πρωτογενή τοµέα. Το ελαιόλαδο, το βασικό µας προϊόν, δέχεται φοβερές πιέσεις. Πέρσι,
λόγω κακής ποιότητας, η Μεσσηνία έχασε περίπου 100 εκατοµµύρια ευρώ. Φέτος, λόγω χαµηλής τιµής, θα χάσει άλλα 100 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτά τα χρήµατα είναι χρήµατα που λείπουν από
τοπική οικονοµία. Λείπουν από το ένα περίπτερο µέχρι την µεγαλύτερη επιχείρηση. Λείπουν από τους παραγωγούς, από τους
αγρότες που προσπαθούν να επιβιώσουν σε αυτή τη δύσκολη
φάση. Θα πρέπει όλοι µαζί, παραγωγοί, έµποροι, τυποποιητές,
κράτος, Υπουργείο, Βουλευτές, αυτοδιοίκηση να καθίσουµε να
βρούµε έναν τρόπο µε τον οποίο θα διασφαλίσουµε αυτό το εισόδηµα στη Μεσσηνία, το οποίο είναι πραγµατικά πάρα πολύ
ισχυρό και πολύ σηµαντικό.
Στην ερώτηση, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν όλα
αυτά που κάναµε, που κάνουµε ή που σχεδιάζουµε να κάνουµε
µε τον προϋπολογισµό αρκούν για να υπάρξει στροφή της χώρας µας σε µία οµαλότητα, αλλά και στην εµπέδωση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών, του αισθήµατος ασφάλειας για
την παιδεία, για την οικονοµία, για την υγεία, για την καθηµερινότητα η απάντηση είναι ότι αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό και
ένα πολύ µεγάλο βήµα για να δηµιουργήσουµε ξανά την Ελλάδα
της καινοτοµίας, της παραγωγής, της δηµιουργίας και της ευηµερίας και εν τέλει, να µπορέσουµε όλοι µαζί να φτιάξουµε ξανά
την Ελλάδα που εµείς ονειρευόµαστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης, Βουλευτής Αθηνών του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο προϋπολογισµός του 2020 χαρακτηρίζεται από δύο ιδιαίτερα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ενώ δεν υφίστανται οι
ασφυκτικοί περιορισµοί στη δηµοσιονοµική και τη γενικότερη οικονοµική πολιτική είναι κατά βάση αντιαναπτυξιακός, δηλαδή
στερείται επεκτατικού πνεύµατος σε τοµείς πολλαπλασιαστές
της ανάπτυξης. Είναι προϋπολογισµός υψηλού ρίσκου, γιατί µειώνει τα περιθώρια ασφαλείας, παραδείγµατος χάριν, οι πιστώσεις υπό κατανοµή. Συνεπώς αυξάνει τις πιθανότητες εκτροχιασµού του. Ενισχύει οικονοµικές δραστηριότητες, όπως ο τουρισµός, η οικοδοµή και κάποιες υπηρεσίες, που δεν µπορούν,
όµως, σε καµµία περίπτωση, να θεωρηθούν ατµοµηχανή της οικονοµίας, ιδίως σήµερα που το αναπτυξιακό πλαίσιο θα έπρεπε
να συζητά σοβαρά για την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση.
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Το δεύτερο στοιχείο είναι η αποτύπωση νεοφιλελεύθερων εµµονών. Αποτυπώνεται σε αυτόν το πάγωµα των προσλήψεων σε
κρίσιµους τοµείς υγείας και παιδείας -θα επανέλθω σε αυτό- η
περιστολή των δαπανών για τις κοινωνικές πολιτικές, η λιτότητα
και η κατάληψη δηµόσιων δοµών. Ουσιαστικά, έχουµε ένα πλαίσιο, ένα ιδιόρρυθµο νέο µνηµονιακό πλαίσιο διαχείρισης µε µία
συντονισµένη επίθεση σε ό,τι νοείται ως δηµόσιος χώρος προς
όφελος ιδιωτικών συµφερόντων.
Οι αντιλήψεις αυτές διατρέχουν, ειδικότερα, τον χώρο της παιδείας για τον οποίον και θα αναφερθώ λίγο αναλυτικότερα. Παρά
τη µνηµονιακή ασφυξία από το 2015 και µετά, καταγράφεται
ασθενής, µεν, διαρκής, δε, αύξηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης για την παιδεία και την έρευνα.
Από τον Ιούλιο του 2019, µετά την αλλαγή δηλαδή της Κυβέρνησης, έχουµε ένα άλλο, κατ’ αρχάς, πολιτικό πλαίσιο. Είναι γνωστές οι επιλογές της αναστολής λειτουργίας των τριάντα επτά
τµηµάτων στα πανεπιστήµια, της κατάργησης των διετών προγραµµάτων των πανεπιστηµίων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ,
η ακύρωση της ίδρυσης Νοµικής Σχολής στην Πάτρα, η ακύρωση ή αναβολή -όλα µε ερωτηµατικά, δεν έχουµε καταλάβει
ακριβώς τι γίνεται- των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων µόνιµων διορισµών στη γενική αγωγή. Το πολιτικό αυτό περίγραµµα για τον
χώρο της παιδείας επιχειρείται, πια, να πάρει και αριθµητική, ποσοτική, οικονοµική διάσταση µε τον προϋπολογισµό που έχουµε
µπροστά µας.
Το ταµειακό σύνολο για την παιδεία είναι κατά 64 εκατοµµύρια
ευρώ µικρότερο του αντίστοιχου του 2019, παρ’ ότι δεν υφίστανται οι µνηµονιακές δουλείες. Η µεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται
στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, δηλαδή στις επενδύσεις
στον τοµέα της παιδείας. Η διαφορά έχει τεράστια σηµασία, διότι
καταγράφει µεν προθέσεις, αλλά προθέσεις που έχουν ένα
σαφές κοινωνικό, ταξικό και αντιαναπτυξιακό πρόσηµο.
Εάν αφαιρεθεί το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και ληφθεί ως βάση υπολογισµού ο τακτικός προϋπολογισµός του
2020, σε σχέση µε αυτόν του 2019, εµφανίζεται αυξηµένος, πράγµατι, σε ποσοστό της τάξης του 2,36%. Ήταν και η αρµόδια
Υπουργός πριν από λίγο εδώ και µίλησε για 102 εκατοµµύρια
ευρώ.
Εάν το δούµε, όµως, λίγο πιο προσεκτικά, αφ’ ενός µεν το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος της διαφοράς προέρχεται από τις
υποχρεωτικές µισθολογικές ωριµάνσεις, δεδοµένου, µάλιστα, ότι
το 30% των µισθοδοτούµενων από το δηµόσιο τοµέα δουλεύει
στον χώρο της παιδείας, η, δε, αύξηση αυτή του 2,36% είναι εντελώς αναιµική αν συγκριθεί µε τη µέση τιµή της αύξησης των
δαπανών για την τριετία 2017-2019 που ήταν 4,93% µε ανώτερη
τιµή, µάλιστα, το 2019, που έφτασε το 6,17%.
Ειδικότερα, δε, σε όλες τις κατηγορίες δαπανών, εκτός από
τις αγορές παγίων που υπάρχει µία διαφορά υπέρ του σηµερινού
προϋπολογισµού 153.000 ευρώ, ο τακτικός προϋπολογισµός του
2020 υστερεί από του 2019 κατά τα 23 εκατοµµύρια στις αγορές
αγαθών και υπηρεσιών, κατά 14 εκατοµµύρια ευρώ στις µεταβιβάσεις, περίπου κατά 1,5 εκατοµµύριο ευρώ στις πιστώσεις υπό
κατανοµή και διάφορα µικρότερα ποσά στις κοινωνικές παροχές.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα είναι η µείωση
των µεταβιβαστικών δαπανών, οι οποίες απηχούν λειτουργικά
έξοδα και επιχορηγήσεις και η µείωση τους επιδρά δυσµενώς
στο λειτουργικό επίπεδο της εκπαίδευσης. Μια πιο αναλυτική,
δηλαδή, µατιά δείχνει ότι η αύξηση κατά 102 εκατοµµύρια ευρώ
του προϋπολογισµού του 2020 για την παιδεία γίνεται κυρίως σε
βάρος των µεταβιβαστικών δαπανών, οι οποίες βεβαίως έχουν
καταρρεύσει σχεδόν από 872 εκατοµµύρια ευρώ που ήταν το
2011. Σε σχέση, µάλιστα, µε το 2019, εµφανίζουν µείωση περίπου
κατά 118 εκατοµµύρια ευρώ.
Επιπλέον, ο τακτικός προϋπολογισµός του 2020 υστερεί και
στον τοµέα της έρευνας, σε σχέση µε τον αντίστοιχο του 2019.
Οι πιστώσεις δαπανών της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία είναι γνωστό ότι πέρασε στην αρµοδιότητα
του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι µειωµένες περίπου κατά 2,5
εκατοµµύρια ευρώ. Αν συνυπολογιστούν, δε, και οι διευρυµένες
δαπάνες που περιλαµβάνεται η πρόβλεψη δαπανών για το αστεροσκοπείο και την Εθνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, η µεί-
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ωση είναι περίπου της τάξης 5 εκατοµµυρίων ευρώ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα, τώρα, έχει η απουσία σαφούς δέσµευσης
στο σχέδιο προϋπολογισµού για την εφαρµογή του κανόνα ένα
προς ένα στις αποχωρήσεις και τις προσλήψεις στο δηµόσιο.
Όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για προσλήψεις και για κανένα Υπουργείο. Αυτό σηµαίνει ότι όποιες προσλήψεις αποφασιστούν θα γίνουν αντικείµενο πολιτικών αποφάσεων και µε επανεκκίνηση της ήδη διενεργηθείσας διαδικασίας. Εδώ, ακριβώς,
εµφιλοχωρεί η επαναφορά και η διαιώνιση πελατειακών σχέσεων
και πολιτικών επιλογών, που προφανώς πρέπει να τεθούν στο µικροσκόπιο των σκοπιµοτήτων τους.
Συνεπώς η ακύρωση των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων µόνιµων
διορισµών στη γενική αγωγή φαίνεται να παγιώνεται εµµέσως.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό. Επιπρόσθετα, στην εισηγητική έκθεση δεν αναφέρεται καν πρόβλεψη για τις πιστώσεις τεσσεράµισι χιλιάδων διορισµών στην ειδική αγωγή, αλλά γίνεται αναφορά στο νέο ειδικό αποθεµατικό µέσω του οποίου, ενδεχοµένως, θα µπορούν να εξευρεθούν πιστώσεις για διορισµούς. Σε
αντιδιαστολή, βεβαίως, να θυµίσουµε ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών φτάνουν φέτος τους τριάντα επτά χιλιάδες.
Συνοψίζοντας, ειδικά για το χώρο της παιδείας, πρέπει να
δούµε ότι ο προϋπολογισµός περιφρονεί τις κοινωνικές ανάγκες
των λαϊκών στρωµάτων και είναι αποτρεπτικός -αν όχι εχθρικόςσε πολιτικές διεύθυνσης του δηµοσίου κοινωνικού χώρου στην
παιδεία, δεν αξιοποιεί τις ευκαιρίες εκµετάλλευσης και ανάπτυξης του δηµοσιονοµικού χώρου, που κατακτήθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, ο προϋπολογισµός φαίνεται να
κινείται µε στόχο την αναίρεση της του κυβερνητικού ίχνος της
προηγούµενης περιόδου, γεγονός που αν κρίνει κανείς από τις
πολιτικές σε όλους τους τοµείς του κυβερνητικού έργου αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.
Από τεχνικής άποψης και σε επίπεδο τεκµηρίωσης προτιµάται
οι πολιτικές επιλογές να εµφανίζονται µε ασάφειες και γενικεύσεις, χωρίς δεσµεύσεις και συγκεκριµένες πιστώσεις. Και, βεβαίως, έρχεται να επικυρωθεί µία γενικότερη πολιτική µε ιδρύµατα πολλαπλών ταχυτήτων, επαναπροσδιορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και κυρίως -και αυτό είναι το σηµαντικότερο- περιορισµό της κοινωνικής κινητικότητας και επέκτασης
των αποκλεισµών πρόσβασης στο µορφωτικό αγαθό.
Να κάνω και µία εκτίµηση, γιατί αυτό το τελευταίο νοµίζω ότι
είναι και το σηµαντικότερο που θα αντιµετωπίσουµε τους επόµενους µήνες: Η πολιτική αυτή στον χώρο της εκπαίδευσης θα οδηγήσει τους επόµενους µήνες σε κοινωνική έκρηξη, γιατί θα θίξει
-και θίγει ήδη- τον πυρήνα των κοινωνικών συµβολαίων της µεταπολεµικής και µεταπολιτευτικής περιόδου. Δεν θα πρόκειται
για αιφνίδιο γεγονός, ούτε για έκπληξη. Θα είναι φυσικό αποτέλεσµα της ακολουθούµενης πολιτικής και στον χώρο της παιδείας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωράµε τώρα µε τον κ. Σπυρίδωνα Τσιλιγγίρη, Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη υπηρετεί συγκεκριµένους στόχους ,ώστε να επιστρέψει η χώρα στη θέση που της αρµόζει µέσω της ισχυροποίησης
της ελληνικής οικονοµίας, λαµβάνοντας πάντα υπ’ όψιν το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της Νέας Δηµοκρατίας.
Παραµένοντας πιστή στις προεκλογικές και προγραµµατικές
της δεσµεύσεις, η Κυβέρνηση, µε αυτόν τον προϋπολογισµό, δί-
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νει ένα ξεκάθαρο µήνυµα στους πολίτες. Το µήνυµα είναι ότι οι
ταξικές πολιτικές αποτελούν παρελθόν. Οι πολιτικές που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται, είναι πλέον πολιτικές που απευθύνονται
και ευεργετούν όλους τους Έλληνες, δίχως να τιµωρείται η µεσαία τάξη, δίχως να αδικούνται αυτοί που έχουν πραγµατικά
ανάγκη, δηλαδή οι αδύναµοι συµπολίτες µας, και χωρίς να στοχοποιείται η επιχειρηµατικότητα.
Με αισιοδοξία, αλλά πάντα µε ρεαλισµό, στόχος είναι η οικονοµία να γίνει πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική µέσα σε ένα περιβάλλον ενισχυµένης εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
ένα αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον σε παγκόσµιο επίπεδο, το
οποίο σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να παραβλέπουµε.
Με πολιτικές που ενσωµατώνουν πρωτοβουλίες ενίσχυσης
τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης στην οικονοµία, µε
πολιτικές που επιτυγχάνουν ισορροπία µεταξύ οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά πρωτίστως
µε πολιτικές που είναι προσανατολισµένες στην υποβοήθηση της
αναπτυξιακής διαδικασίας, η οικονοµία µας θα επανέλθει δυναµικά µετά από την πολυετή κρίση που αντιµετώπισε.
Ο προϋπολογισµός του 2020 έχει ως πρώτο στόχο να αντιµετωπίσει το αναπτυξιακό και επενδυτικό κενό που διατηρεί την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, σταθερά στην τελευταία θέση µεταξύ
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς επενδύσεων
και στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά το ποσοστό ανεργίας.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη µε αυτό τον προϋπολογισµό επιδιώκει να ανατρέψει την κατάσταση που περιήλθε η
χώρα µέσω της δυναµικής αύξησης των επενδύσεων στην ελληνική οικονοµία. Ο µεσοπρόθεσµος στόχος της νέας πολιτικής
στόχευσης είναι οι επενδύσεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ, να πιάσουν
σταδιακά τα επίπεδα της προ κρίσης εποχής, κοντά στο 20%,
κοντά, δηλαδή, στους µέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κεντρική αντίληψη της οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης
είναι ότι η ευηµερία θα επανέλθει στη χώρα όταν κινητοποιηθούν
οι επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Για
αυτόν τον λόγο είναι επιτακτική ανάγκη η ταχεία βελτίωση του
επιχειρηµατικού κλίµατος σε όλα τα βασικά κριτήρια των διεθνών
δεικτών ανταγωνιστικότητας, όπως είναι ο δείκτης για την ευκολία του επιχειρείν, αλλά και ο δείκτης της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας και η λήψη άµεσων πρωτοβουλιών που θα καταστήσουν την Ελλάδα φιλικότερη όσον αφορά το επιχειρείν.
Ο προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει σηµαντική αύξηση του
ρυθµού µεγέθυνσης από το 1,5% που παρατηρήθηκε το πρώτο
εξάµηνο του 2019, στο 2,8%. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως
από την αύξηση των επενδύσεων.
Τόσο ο νέος αναπτυξιακός νόµος, όσο και το φορολογικό νοµοσχέδιο, καθώς και οι µεταρρυθµίσεις που υλοποιούνται σε
πολλαπλά µέτωπα, στοχεύουν ακριβώς σε αυτό το πράγµα.
Η Κυβέρνηση παραµένει πάντα προσηλωµένη στην ολοκλήρωση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, που θα βελτιώσουν
ακόµα περισσότερο το οικονοµικό κλίµα και θα αυξήσουν την εµπιστοσύνη των επενδυτών προς τη χώρα µας.
Η οικονοµική αντίληψη της παρούσας Κυβέρνησης σε καµµία
περίπτωση δεν παραβλέπει την ανάγκη προστασίας των πιο αδύναµων συµπολιτών µας και την ανάγκη ελάφρυνσης της φορολογικής επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων.
Γι’ αυτόν τον λόγο µε τον προϋπολογισµό η Κυβέρνησή µας
εγκαινιάζει την άρση της πολιτικής των υπερπλεονασµάτων και
επιδιώκει όσο το δυνατόν εγγύτερη επίτευξη του στόχου του
πλεονάσµατος, προκειµένου να αποφευχθεί η ανεξήγητη και
αναιτιολόγητη υπέρβαση που παρατηρήθηκε την περίοδο 20162018. Επρόκειτο για µία υπέρβαση η οποία αφαιρούσε χρήµατα
από την κοινωνία και από την αγορά.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να σταµατήσει η οικονοµική αφαίµαξη της παραγωγικής Ελλάδας χάριν επιδοµάτων
και µερισµάτων. Οι αστοχίες στη χορήγηση µερισµάτων όχι µόνο
προς τους αντικειµενικά δικαιούχους, αλλά και στους κατ’ επιθυµία δικαιούχους δηµιούργησαν µία νέα κατηγορία ανέργων, αυτή
των κατ’ επιλογή ανέργων, πλήττοντας σοβαρά την προσφορά
εργασίας.
Έτσι, παρατηρούµε ένα φαινόµενο, ιδιαίτερα στον νοµό µου,
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στον Νοµό Ξάνθης, µειωµένης προσφοράς εργασίας για εποχιακές εργασίες στον αγροτικό τοµέα, στον τοµέα της µεταποίησης,
στην εστίαση και σε άλλους τοµείς, αφού η επιδοµατική πολιτική
ήταν περισσότερο συµφέρουσα από την εποχιακή εργασία. Τα
υπερπλεονάσµατα, η υπερφορολόγηση και τα επιδόµατα δεν
µπορούν να αποτελέσουν βασική πολιτική των κυβερνήσεων.
Γι’ αυτό η παρούσα Κυβέρνηση βάζει τέλος στην υπερφορολόγηση των φυσικών και νοµικών προσώπων και λαµβάνει µέτρα
διεύρυνσης της φορολογικής βάσης µέσω της ενίσχυσης των
ηλεκτρονικών συναλλαγών και της αναπροσαρµογής των αντικειµενικών αξιών µε βάση τις προηγούµενες αξίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να γίνει απολύτως αντιληπτό ότι µόνο µέσω της προσέλκυσης επενδύσεων θα ισχυροποιηθούν τόσο η χώρα µας όσο και οι πολίτες µας. Η αύξηση των
επενδύσεων θα ενδυναµώσει το κράτος στο σύνολο, θα βελτιώσει τους τοµείς της υγείας, της παιδείας, της άµυνας, παρέχοντας ποιοτικότερες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες και αυξηµένο αίσθηµα ασφάλειας. Αυτή την πολιτική εφαρµόζει η παρούσα Κυβέρνηση.
Ο στόχος για ολόπλευρη ισχυροποίηση της χώρας στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια σκηνή επιβάλει οικονοµικές και πολιτικές
συγκλίσεις και εθνικό σχέδιο. Ο προϋπολογισµός καταδεικνύει
ότι η οικονοµία της χώρας έχει θετική δυναµική και όλες τις προοπτικές για βελτίωση, σταθεροποίηση και κεφαλαιοποίηση. Αρκεί
η ελληνική οικονοµία να προχωρήσει µε σταθερό βηµατισµό,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα διδάγµατα της µακροχρόνιας περιπέτειας που αντιµετώπισε.
Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να διαµορφώσουµε το νέο, σύγχρονο, βιώσιµο, εγχώριο, ολιστικό υπόδειγµα, το οποίο θα ωθήσει την οικονοµία και την κοινωνία σε έναν ενάρετο κύκλο ευηµερίας για όλους τους πολίτες, σε µία ισχυρή και διεθνώς αξιοπρεπή Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Γκιόκας δεν εκφωνείται, γιατί εκπροσωπεί το κόµµα του στη διακοµµατική σύσκεψη υπό τον κ.
Πέτσα. Θα µιλήσει αργότερα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Αµέσως
µετά θα µιλήσει ο κ. Ανδριανός και θα κλείσει ο όγδοος κύκλος
µε τον κ. Γεώργιο Κώτσηρα, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας,
και τον κ. Δηµήτρη Βίτσα από το ΣΥΡΙΖΑ
Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετράµε ήδη
έξι µήνες κυβερνητικής θητείας της Νέας Δηµοκρατίας µε την
ψήφο του 40% των Ελλήνων πολιτών και απόλυτης µονοκοµµατικής πλειοψηφίας εκατόν πενήντα οκτώ εδρών.
Επειδή η ελληνική ιστορία δεν αρχίζει τον Γενάρη του 2015 και
η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι «φρεσκαδούρα», όπως θέλει απελπισµένα να µας πείσει, απευθύνοµαι κυρίως προς αυτούς τους
πολίτες που εντάχθηκαν στην τάση, «Φύγε ΣΥΡΙΖΑ, φύγε Τσίπρα», για να σταυρώσουµε πέντε σταράτα λόγια και επιχειρήµατα και όχι για να σταυρωθούµε µεταξύ µας.
Λόγος ενότητας αναγκαίος εισαγωγικός. Εν αρχή ην η πατρίδα
και η αίσθηση της πατριωτικής ευθύνης που θα µας βρει όλους
σε αρραγές εθνικό µέτωπο, εθνική οµοψυχία, παλλαϊκή ενότητα
και το αξιόµαχο των Ενόπλων Δυνάµεων στον ύψιστο βαθµό
εγρήγορσης και επαγρύπνησης. Όποιος τολµήσει να αµφισβητήσει τα εθνικά κυριαρχικά µας δικαιώµατα σε ξηρά, αέρα και
θάλασσα, θα το µετανιώσει. Να στείλουµε µήνυµα από το Βήµα
της Βουλής των Ελλήνων στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάµεων: «Είµαστε νοερά κοντά σας. Είµαστε δίπλα σας.
Για την πατρίδα και την υπεράσπισή της όλοι γινόµαστε ένα».
Ωστόσο, οι πολίτες που σας ακούν -ακούν τους κυρίους της
Κυβέρνησης να θριαµβολογούν- απορούν και αναρωτιούνται
γιατί πανηγυρίζετε. Επειδή κατακρεουργήσατε το κοινωνικό µέρισµα από τα 780 εκατοµµύρια του 2018 σε 175 εκατοµµύρια
ευρώ φέτος; Και από τρία εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες δικαιούχους το 2018 σε µόλις διακόσιες πενήντα χιλιάδες δικαιού-
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χους φέτος; Γι’ αυτό θριαµβολογείτε; Επειδή κόψατε τη δέκατη
τρίτη σύνταξη για τους συνταξιούχους, εσείς που τους τάζατε
ότι θα επαναφέρετε το ΕΚΑΣ; Επειδή µειώνετε τον κοινωνικό
προϋπολογισµό, µειώνετε το επίδοµα στέγασης για τους άπορους, τους άνεργους, τους άστεγους, τους απολυµένους ακόµη
και για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες; Τόση αναλγησία;
Όταν ο Τσίπρας ανακοίνωνε τη δηµιουργία του καταπιστευτικού λογαριασµού, του κουµπαρά εγγύησης δηλαδή των 5 δισεκατοµµυρίων έναντι των δανειστών, για να µειωθεί αντίστοιχα
από το 3,5% στο 2% µέχρι το 2022 το πρωτογενές πλεόνασµα
και να εξοικονοµηθούν τα 2 δισεκατοµµύρια για να πέσουν στην
οικονοµία και να µην τα στερηθεί η κοινωνία, τότε εσείς και τα
φερέφωνά σας, οι γερές τηλεοπτικές σας πλάτες, η αυτοκρατορία της µιντιακής διαπλοκής, που χωρίς αυτή δεν θα µπορούσατε
να σταθείτε στην εξουσία ούτε µέρα, τότε καγχάζατε.
Τι είχαµε αυτούς τους έξι µήνες; Ποια ήταν η προεκλογική
προµετωπίδα του κ. Μητσοτάκη; Εµπαιγµός, διχασµό στο µακεδονικό. Κοροϊδία φτωχοποίηση της µεσαίας τάξης. Αναλγησία,
κυνισµός προς τους νέους ανθρώπους. Αντί για νέες θέσεις εργασίας -θυµάστε τα βίντεο, τον κ. Μητσοτάκη, νέες θέσεις εργασίας- µόνο τον Οκτώβριο αφήσατε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες
νέες θέσεις ανεργίας.
Διαµατάρης και Πατέρας κατέστησαν αξίως τα εµβληµατικά
πρόσωπα του φρέσκου Μητσοτακικού κοπανιστού αέρα σαν τα
δάνεια µε αέρα. Τα θυµάστε;
Οι Βουλευτές σας στη Θεσσαλονίκη έταζαν προεκλογικά διορισµούς στο Μετρό, αλλά µετεκλογικά ο Μητσοτάκης του άδειασε ανακοινώνοντας ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι
έτοιµο το 2025. Έτσι έκαναν delivery τα ρουσφέτια στον ΟΑΣΘ
µε την παλινόρθωση του καθεστώτος της φιλελεύθερης µπίζνας
ως οργανισµού εκτροφείου της ντόπιας κοµµατικής πελατείας.
Ρεµούλα, σκάνδαλα, πλιάτσικο και από την άλλη τους καηµένους
όλους εµάς τους Θεσσαλονικείς να περιµένουµε στις στάσεις ο
Μητσοτάκης να µας φέρει τα λεωφορεία.
Παραδειγµατικό µοντέλο ο ΟΑΣΘ για πώς εννοείτε τις επενδύσεις. Τα κέρδη θα διανέµονται στους µετόχους και οι ζηµίες
θα πληρώνονται από το ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή τα γνωστά κορόιδα, όλους εµάς του Έλληνες πολίτες οι οποίοι θα πληρώνουµε διπλά τον ΟΑΣΘ και µε τους φόρους και µε τα εισιτήρια.
Η Θεσσαλονίκη πλέον γνωρίζει καλά, το έχει συνειδητοποιήσει
ότι µόνο µε Τσίπρα Πρωθυπουργό και ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση
µπορεί να δει το µετρό της να λειτουργεί και τον ΟΑΣΘ να εξυγιαίνεται και να εκσυγχρονίζεται.
Γαλαντόµοι, όπως πάντα, στους υπόδικους κολλητούς µε την
αποδέσµευση τραπεζικών τους λογαριασµών και την ασυλία
στους τραπεζίτες. Άλλωστε έχουµε και τα δάνεια των 500 εκατοµµυρίων να σβήσουµε. Αλλά σφιχτοί στη µεσαία τάξη και
στους επαγγελµατίες µε την αύξηση της τιµής του ηλεκτρικού,
την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για το 85% των ασφαλισµένων.
Πού είναι η περαιτέρω µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το
13% στο 11% που υποσχεθήκατε; Τον Ιούνιο του 2019, όταν ήδη
ο ΦΠΑ στην εστίαση µε νόµο του ΣΥΡΙΖΑ έφευγε από το 24% για
να πάει στο 13%, ο κ. Μητσοτάκης µε συνέντευξή του στο «ΚΡΗΤΗ TV» δήλωνε επί λέξει: «Εγώ δεν είπα ότι το 2020 θα µειώσω
στον ΦΠΑ. Θα µειώσω τον ΦΠΑ µόνο στην εστίαση».
Το θυµάστε, κύριε Μητσοτάκη; Γιατί οι εστιάτορες και οι άνθρωποι της εστίασης το θυµούνται πολύ καλά. Ρωτούν έµποροι, επαγγελµατίες, βιοτέχνες, οι άνθρωποι της αγοράς και της πραγµατικής οικονοµίας, αυτοί που πίστεψαν τα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα πού είναι η κατάργηση των είκοσι εννέα φόρων του ΣΥΡΙΖΑ,
κύριε Μητσοτάκη, πού είναι η κατάργηση της προκαταβολής του
φόρου, πού είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγ- γύης;
Καµµία ντροπή, καµµία αισχύνη; Μόνο ρουσφέτια τακτοποίησης διορισµών για τα γαλάζια παιδιά στο ετσιθελικό κράτος,
µπίζνες, µίζες και ρεµούλες στη κρατικοδίαιτη οικονοµία των γαλάζιων χορηγών. Παρακολουθούµε το remake του ίδιου έργου,
αυτού που µας οδήγησε στην χρεοκοπία και στα µνηµόνια. Τουλάχιστον αφελής όποιος αναµένει η επανάληψη της ίδιας πορείας, του ίδιου έργου ότι µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά
αποτελέσµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και έρχοµαι τώρα στο µακεδονικό. Από το «προδώσατε,πουλήσατε» κατά όλων ηµών, τα εξώδικα για εσχάτη προδοσία των
παµακεδονικών, µε τους οποίους πηγαίνατε αλά µπρατσέτα στα
συλλαλητήρια, τις µολότοφ, τις απειλές και τις σφαίρες στα τζάµια των γραφείων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ τώρα το γυρίσατε στον
καλαµατιανό.
«Όλοι οι Βουλευτές είναι πατριώτες». Ναι, από πότε; Δεν είναι
«προδώσατε, πουλήσατε», κύριε Νίκο Δένδια, όπως µας έλεγαν
συνάδελφοί σας Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας στην προηγούµενη Βουλή;
«Η Νέα Δηµοκρατία έχει γυρίσει την πλάτη στην πατριδοκαπηλία και στον βαλκανικό επαρχιωτισµό». Ναι, από πότε, κύριε Δένδια; Μήπως από τότε που ο κ. Μητσοτάκης έλεγε από αυτό εδώ
το Βήµα τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα «Να δω πώς θα ανέβεις στη ΔΕΘ» προτρέποντας ουσιαστικά τα ακραία στοιχεία να
πράξουν τα δέοντα; Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα την τηρήσουµε απολύτως τη Συµφωνία των Πρεσπών και
θα την τιµήσουµε: «Full implementation Prespa Agreement is crucial», δηλαδή η πλήρης εφαρµογής της Συµφωνίας των Πρεσπών
είναι κρίσιµης και ζωτικής σηµασίας. Ποιος το είπε, ποιος το
έγραψε, ποιος το υπέγραψε; Σε ποιον το απέστειλε αυτό που
µόλις ακούσατε; Ο Αναπληρωτής Υπουργός σας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε επίσηµη επιστολή του στον κ. Οσµάνι, τον Βορειοµακεδόνα οµόλογό του, όπως τον ονόµασε. Όχι µόνο θα την
εφαρµόσουν απολύτως, αλλά και θα την τιµήσουν. Ποια; Την κατάπτυστη και προδοτική Συµφωνία των Πρεσπών;
Καταθέτω στα Πρακτικά το αγγλικό κείµενο της επιστολής που
λέει «sincerely yours», «ειλικρινά δικός σας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και αυτό εκατόν πενήντα οκτώ φωτοτυπίες να µοιραστούν για
να πάνε οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατία να το µοιράσουν στα
χωριά εκεί που έλεγαν «προδώσατε, πουλήσατε» για να τους
πουν στους «προδώσατε, πουλήσατε» ότι θα εφαρµόσουν την
πολιτική τη συγκεκριµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν έχετε καταλάβει µάλλον τι θα ψηφίσετε. Υπερψηφίζοντας τον προϋπολογισµό
άρα παρέχοντας ψήφο εµπιστοσύνης στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής παρέχετε ψήφο εµπιστοσύνης και στις βασικές
θέσεις άσκησης εξωτερικής πολιτικής της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μία εκ των βασικών θέσεων άσκησης εξωτερικής πολιτικής, όπως αναλύθηκε από Βήµατος Βουλής διά στόµατος του
αρµοδίου Υπουργού Εξωτερικών Νικόλαου Δένδια, είναι η πλήρης εφαρµογή της Συµφωνίας των Πρεσπών. Οι θέσεις αυτές,
όπως και οι θέσεις κάθε άλλου Υπουργού της Κυβέρνησης, κύριοι νέοι συνάδελφοι, υπέχουν θέση αιτιολογικής εκθέσεως του
νόµου του προϋπολογισµού του 2020.
Να το κάνω κέρµατα να το καταλάβετε; Ψηφίζοντας τον προϋπολογισµό και παρέχοντας ψήφο εµπιστοσύνης στο σύνολο της
ασκούµενης κυβερνητικής πολιτικής ψηφίζετε έστω και σε δεύτερο χρόνο τη Συµφωνία των Πρεσπών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µε αυτό ολοκληρώστε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Οι συνάδελφοι ξέρουν τι ψηφίζουν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Την οποία συµφωνία η
Κυβέρνηση διά στόµατος Νικολάου Δένδια καθιστά βασικό
άξονα άσκησης πολιτικής της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τριανταφυλλίδη, κλείστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Παρακαλώ, µια λέξη, µια
φράση.
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Ποιος είναι αυτός ο άξονας; Η πλήρης εφαρµογή της Συµφωνίας των Πρεσπών.
Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω στο µέτωπο υπεράσπισης
του εθνικού συµφέροντος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε το µικρόφωνο, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σιµόπουλε, καθίστε κάτω. Είδα το χέρι σας. Έχει εκφωνηθεί προηγουµένως ο
κ. Ανδριανός.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καταλάβατε τι σας
είπα; Έχει εκφωνηθεί συνάδελφός σας. Καθίστε κάτω και µετά
θα σας δώσω τον λόγο επί προσωπικού. Καλό είναι να διαβάζουµε και τον Κανονισµό της Βουλής.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδριανός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται να ακολουθήσω
το παραλήρηµα του συναδέλφου ο οποίος πραγµατικά χρησιµοποίησε διχαστικό λόγο.
Βεβαίως να θυµίσω µόνο τούτο: είπε ότι µε νόµο του ΣΥΡΙΖΑ
µειώθηκε ο φόρος στην εστίαση από το 24% στο 13%. Με νόµο
του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε συνάδελφε και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
ο φόρος αυτός από το 13% πήγε στο 24%. Για να θυµίσουµε
στον ελληνικό λαό τι ακριβώς έγινε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και ήρθατε, λοιπόν, λίγες ηµέρες πριν τις εκλογές του Ιουλίου
να τον µειώσετε. Αυτό είναι κοροϊδία, κύριοι συνάδελφοι.
Συζητάµε, λοιπόν, αυτές τις ηµέρες τον πρώτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µε Πρωθυπουργό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Και γνωρίζουµε πολύ καλά τι ψηφίζουµε όταν ψηφίζουµε αυτό
τον προϋπολογισµό, κύριε συνάδελφε. Γιατί αυτός ο προϋπολογισµός υπογραµµίζει µε τον πιο αδιάσειστο τρόπο την αποφασιστική αλλαγή πορείας που έκανε η χώρα µετά τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου. Ένας προϋπολογισµός που αποδεικνύει µε τον
πλέον αδιαµφησβήτητο τρόπο πως όλα όσα δεσµευτήκαµε προεκλογικά τα κάνουµε πράξη.
Απέναντι λοιπόν στις Ελληνίδες και τους Έλληνες δεσµευθήκαµε για ουσιαστική µείωση του βάρους φόρων και εισφορών
στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, για ενίσχυση της ανάπτυξης
κυρίως µέσα από την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων για τη δηµιουργία νέων πραγµατικά και καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας.
Υποσχεθήκαµε λοιπόν να αποκαταστήσουµε την κανονικότητα
στη χώρα, εξασφαλίζοντας τη θετική προοπτική που απαιτούν,
δικαιούνται και αξίζουν οι πολίτες. Όχι µόνο τιµούµε στο ακέραιο
τις δεσµεύσεις που αναλάβαµε, αλλά προχωράµε ακόµη πιο γρήγορα στην υλοποίησή τους, όπως καταδεικνύει η µείωση του
ΕΝΦΙΑ κι επίσης, όπως ανακοινώθηκε, η µείωση για το χαράτσι
της εισφοράς αλληλεγγύης κατά 50% το 2020, το οποίο και θα
καταργηθεί µέχρι το τέλος της τετραετίας.
Κι αυτό γιατί η αλλαγή σελίδας του Ιουλίου µε την αυτοδύναµη
εντολή των πολιτών, η εγκατάλειψη της αδιέξοδης πολιτικής της
υπερφορολόγησης και των αιµατηρών υπερπλεονασµάτων, της
συνειδητής στοχοποίησης της µεσαίας τάξης, της οµηρίας των
επιδοµάτων και της κατάπνιξης των δηµιουργικών δυνάµεων των
Ελλήνων απέδωσε τάχιστα θετικά αποτελέσµατα, τα οποία αποτυπώθηκαν στο οικονοµικό κλίµα, τα επιτόκια δανεισµού της
χώρας, τις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονοµίας και τις εκτιµήσεις των προοπτικών της από εταίρους, δανειστές, επενδυτές
και οίκους αξιολόγησης.
Είναι αυτή η ριζική αλλαγή πολιτικής που επέτρεψε στην Κυβέρνηση όχι µόνο να καλύψει το δηµοσιονοµικό κενό ύψους 396
εκατοµµυρίων ευρώ που κληρονοµήσαµε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
και να δηµιουργήσει το περιθώριο ώστε να επιταχύνει εντός του
2019 τα θετικά µέτρα ανακούφισης και ανάπτυξης.
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Αυτή λοιπόν η αντιδιαµετρικά διαφορετική πολιτική µάς επιτρέπει και σήµερα να καταρτίσουµε έναν προϋπολογισµό ταυτόχρονα αισιόδοξο και ρεαλιστικό, που συνδυάζει χωρίς εκπτώσεις
τους δύο µεγάλους στόχους της τόνωσης της ανάπτυξης και της
κοινωνικής δικαιοσύνης, που περιορίζει την φορολογική επιβάρυνση, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις πραγµατικές δαπάνες στους
κρίσιµους τοµείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης και της εθνικής άµυνας.
Θυµίζω πως τις προηγούµενες µέρες ψηφίσαµε το φορολογικό νοµοσχέδιο που µεταξύ άλλων µειώνει τον φορολογικό συντελεστή από 22% στο 9% µέχρι τα 10.000 ευρώ, µειώνει τη
φορολόγηση για τα νοµικά πρόσωπα, προβλέπει ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς,
µειώνει τον ΦΠΑ σε φάρµακα και βρεφικά είδη, απαλλάσσει από
το άγος της εισφοράς αλληλεγγύης οικογένειες µε µέλη µε αναπηρία ποσοστού άνω του 80%, αλλά και το επίδοµα στήριξης των
700 ευρώ σε συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη, όπως όλες οι
οικογένειες µε άτοµα µε αναπηρία και µάλιστα, είναι πολύ θετικό
ότι αυτό δίνεται χωρίς όριο ηλικίας.
Κι εδώ θέλω να τονίσω την αποφασιστική αντιµετώπιση της
υποεκτέλεσης του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων που
είχε ουσιαστικά εγκαταλειφθεί στη µοίρα του από την προηγούµενη κυβέρνηση και θα επιτρέψει τη δυναµική προώθηση της
υλοποίησης έργων πνοής για ολόκληρη την Ελλάδα, όπως επίσης τα αναγκαία µέτρα για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και του εισοδήµατος των αγροτών µέσα από δράσεις για τη
µείωση του κόστους παραγωγής και µια εθνική στρατηγική για
την αποτελεσµατική ανάδειξη, πιστοποίηση και αξιοποίηση της
υψηλής ποιότητας των προϊόντων µας.
Για παράδειγµα, στο ελαιόλαδο, σε ένα από τα εθνικά µας
προϊόντα, µε τιµές στα 2 ευρώ το κιλό, υπάρχει ο κίνδυνος να εγκαταλειφθεί η ελαιοκαλλιέργεια γιατί οι παραγωγοί δεν βγάζουν
ούτε τα έξοδά τους µε αυτές τις τιµές, δεν µπορούν να ζήσουν
τις οικογένειές τους και βεβαίως, αυτό το γεγονός έχει οικονοµικές επιπτώσεις σε όλη την αλυσίδα των τοπικών οικονοµιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι µισθωτοί, οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες ζητούν τις
ανάσες που θα τους επιτρέψουν να κάνουν ξανά µε ασφάλεια
σχέδια για το µέλλον και τις οικογένειές τους. Ο φετινός προϋπολογισµός δίνει τέτοιες ανάσες και όσο τα αποτελέσµατα της
νέας οικονοµικής πολιτικής γίνονται ολοένα και πιο ορατά τόσο
αυτές οι ανάσες θα γίνονται περισσότερες και βαθύτερες.
Με αυτόν τον προϋπολογισµό, µε τις βαθιές αλλαγές στο κράτος και τη σχέση του µε τον πολίτη, µε την εισαγωγή της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας σε κάθε πτυχή του δηµόσιου
βίου ανοίγουµε τους νέους δρόµους που αξίζει η πατρίδα µας,
τους δρόµους της δηµιουργίας και της προκοπής για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που πληγώθηκαν από την κρίση, τους
δρόµους της επιστροφής για τις εκατοντάδες χιλιάδες νέων ανθρώπων που έφυγαν την τελευταία δεκαετία από τη χώρα, τους
δρόµους που οδηγούν στο µέλλον που αρµόζει στην Ελλάδα.
Ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή. Μέρα µε τη µέρα
κάνουµε πράξη όλα όσα δεσµευτήκαµε στους συµπατριώτες
µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε, κύριε Σιµόπουλε;
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ο συνάδελφος από
τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε επισταµένως και απαξιωτικά, κύριε Πρόεδρε, για Βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Είµαι ο µόνος στην Αίθουσα Βουλευτής Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στοπ εδώ, κύριε Σιµόπουλε. Σας διαβάζω την παράγραφο 1 του άρθρου 68 τι σηµαίνει προσωπικό θέµα: «Προσωπικό θέµα θεωρείται η µοµφή
που περιέχει υβριστική εκδήλωση ατοµικά και προσωπικά εναντίον Βουλευτή».
Με βάση την ευρεία ερµηνεία που δίνετε εσείς, εγώ θεωρώ ότι
ήταν χειρότερη η προτροπή «Προσέξτε τι θα ψηφίσετε» και θα
έπρεπε όλοι οι συνάδελφοί της Νέας Δηµοκρατίας να το θεωρήσουν ως προσωπικό θέµα και να διακόψουµε τη συνεδρίαση και
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να συζητάµε τώρα τα προσωπικά θέµατα µέχρι το απόγευµα.
Εξάλλου, σας κάλυψα µε την εντός ορίων έτσι κι έτσι παρέµβασή
µου την ώρα που µίλαγε ο συνάδελφος κ. Τριανταφυλλίδης.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορώ να έχω
ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, για να µην ανοίξουµε αυτή την κουβέντα. Σε επόµενη οµιλία που θα κάνετε…
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κανείς Βουλευτής
της Θεσσαλονίκης ή της Νέας Δηµοκρατίας δεν συµπεριφέρεται
έτσι. Μπορεί να µην ονοµάζουµε, αλλά για Βουλευτές συγκεκριµένης περιφέρειας δεν αναφερόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σιµόπουλε, δεν
κάνω κουβέντα!
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είµαι παλιός, τα ξέρω
αυτά τα πράγµατα. Κόβεται εδώ το θέµα.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µας πουν για το
µετρό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, όταν θα κάνετε επόµενη οµιλία, µπορείτε να απαντήσετε στον συνάδελφό
σας πολιτικά µε όποιον τρόπο θέλετε. Στον προϋπολογισµό τέτοιες διακοπές εγώ δεν τις επιτρέπω.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι άδικο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, κύριε Σιµόπουλε.
Προχωρούµε λοιπόν, όπως είπα, µε τους δύο τελευταίους συναδέλφους, τον κ. Κώτσηρα Γεώργιο, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας και κλείνει ο όγδοος κύκλος µε τον Αντιπρόεδρο και
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Δηµήτριο Βίτσα.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αναµφίβολα ο κρατικός προϋπολογισµός είναι µια σοβαρότατη κοινοβουλευτική διαδικασία η οποία σηµατοδοτεί παραδοσιακά τον πυρήνα και τη στόχευση της πολιτικής της εκάστοτε
κυβέρνησης.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και προσωπικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αρχίζουν και εφαρµόζουν
άµεσα τις δεσµεύσεις που έδωσαν στον ελληνικό λαό προεκλογικά, υλοποιώντας µε αυτό τον τρόπο τη «συµφωνία αλήθειας»
και ενισχύοντας την αξιοπιστία της πολιτικής ζωής, η οποία τόσο
είχε λείψει τα τελευταία χρόνια.
Ο προϋπολογισµός του 2020 αποτυπώνει την πολιτική µας, την
πολιτική που στοχεύει στην ορθολογική ανάπτυξη, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της πραγµατικής κοινωνικής συνοχής. Αυτή
η στόχευση λαµβάνει χώρα σε µια περίοδο σύνθετων γεωγραφικών στρατηγικών, σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον ιδιαιτέρως εξελισσόµενο και µεταβαλλόµενο, µε το Brexit προ των
πυλών, τη γειτονική Τουρκία σε µια αλλοπρόσαλλη πολιτική
άγνοιας των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και τη χώρα µας σε
έναν κοµβικό ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η πατρίδα µας
βρίσκει βηµατισµό και η σταθερότητα της οικονοµίας της χώρας
αποτελεί παράγοντα ασφάλειας για την κοινωνία και τους πολίτες.
Ο προϋπολογισµός του 2020 έχει βασικούς στόχους τη δυναµική µεγέθυνση της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης, την τήρηση των δηµοσιονοµικών στόχων και την
προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Από αυτή τη δυναµική βάση
προσδοκούµε και αντιµετωπίζουµε αποτελεσµατικά το µεγάλο
πρόβληµα που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια την ελληνική οικονοµία και την ελληνική κοινωνία.
Προσδοκούµε να βγάλουµε τη χώρα από τις τελευταίες θέσεις
που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα των επενδύσεων
και να µειώσουµε άµεσα και ουσιαστικά την ανεργία. Αυτό ήταν
άλλωστε το αίτηµα του ελληνικού λαού, όταν ψήφισε τη Νέα Δηµοκρατία και έκανε τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Και
ήδη αυτούς τους έξι µήνες υλοποιούµε µέρα µε τη µέρα κάθε
προεκλογική δέσµευση την οποία αναλάβαµε απέναντι στην ελληνική κοινωνία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το υπερπλεόνασµα του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2016 - 2018 που
έφτασε στα 11,4 δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν χρήµατα που συσσωρεύτηκαν στο δηµόσιο, αφαιρώντας αυτό το ποσό από την
αγορά, τους πολίτες και την πραγµατική οικονοµία. Η υπέρβαση
αυτή συνετέλεσε στην επιβράδυνση της ανάπτυξης και κατέληξε
σε περιοριστική πολιτική πολύ µεγαλύτερη από τα συµφωνηθέντα µε τους δανειστές.
Με τον προϋπολογισµό του 2020 τίθεται ένα τέλος σε αυτή την
πολιτική. Προσπαθούµε να δώσουµε χώρο στην πραγµατική οικονοµία, να δώσουµε χώρο στις ελληνικές επιχειρήσεις, να µεγαλώσουµε την πίτα και να µπορέσουµε µε ένα πρόγραµµα ισορροπίας ανάµεσα στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή να δώσουµε στην ελληνική κοινωνία αυτό που µε τόσο κόπο προσπάθησε να επιτύχει τα τελευταία χρόνια, αλλά που δυστυχώς µε την
αφαίµαξη την οποία δέχτηκε στα παραγωγικά της στάδια ήταν
αδύνατο να ολοκληρωθεί.
Με τον προϋπολογισµό του 2020 θα επιτευχθεί σηµαντική αύξηση του ρυθµού µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας, ενώ θα
µειωθεί η ανεργία η οποία τόσο ταλανίζει την ελληνική κοινωνία
και ιδιαίτερα τα νεότερα παιδιά.
Και επειδή ακούσαµε από την Αντιπολίτευση ότι οι αριθµοί οι
οποίοι αναφέρονται στον προϋπολογισµό είναι άλλοι από αυτούς
για τους οποίους οι ίδιοι έχουν κάνει µία άλλη πρόβλεψη ή υιοθετούν κάποιες άλλες προβλέψεις, όπως είπε χθες και ο κ. Σταϊκούρας, ακόµα και υπό αυτή την εκδοχή η κατάσταση το 2020
στην ελληνική οικονοµία θα είναι πολύ καλύτερη από αυτή που
ήταν το 2019 και προφανώς πολύ καλύτερη από αυτή που ήταν
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όπου υπήρξε µια συσσώρευση φορολογικών υποχρεώσεων και επιβαρύνσεων για τον Έλληνα πολίτη οι οποίες ήταν αχρείαστες σε πολύ µεγάλο βαθµό, γιατί ήταν
προϊόν µιας πολύ κακής διαπραγµάτευσης που ξεκίνησε το 2015
και µετά.
Βασικός πυλώνας της οικονοµικής µας πολιτικής είναι η φορολογική ελάφρυνση που εφαρµόζεται ήδη σταδιακά από το καλοκαίρι µε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% µεσοσταθµικά, τη
µείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε αρκετά είδη και την επιτυχή
άρση των κεφαλαιακών ελέγχων που ταλάνισαν την ελληνική οικονοµία και δέσµευσαν τα κεφάλαια των Ελλήνων πολιτών και
των επιχειρήσεων για περίπου τέσσερα χρόνια. Προφανώς υπάρχουν κι άλλες δράσεις οι οποίες συνδράµουν στο να διευκολυνθεί αυτή η πολιτική και να δηµιουργηθεί χώρος στην ελληνική
οικονοµία, ώστε να µπορέσει να ανασάνει.
Τεράστια σηµασία και αξία για τη χώρα µας έχει και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ευηµερίας. Και επειδή εκλέγοµαι σε µία περιοχή, τη δυτική Αττική η οποία συνεισφέρει
πολλαπλώς στο εθνικό ΑΕΠ, αλλά αντιµετωπίζει παραδοσιακά
πολλά προβλήµατα εξισορρόπησης µεταξύ ανάπτυξης, βαριάς
βιοµηχανικής υποδοµής, ανεργίας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι η Νέα Δηµοκρατία
είναι εκείνη η δύναµη η οποία µπορεί να ισορροπήσει και να
εξορθολογήσει όλα αυτά τα συχνά µεταξύ τους αντιτιθέµενα
συµφέροντα.
Οι περιοχές της δυτικής Αττικής είναι περιοχές µε πολλές δυνατότητες µε αναφορά στην ιστορία, τον πολιτισµό, τη θρησκευτική παράδοση. Η τουριστική ανάπτυξη και ενίσχυση των υποδοµών οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα, ειδικά µετά τις µεγάλες καταστροφές που έπληξαν την Κινέτα, τη Μάνδρα, τη Νέα
Πέραµο και ειδικά σε µία εποχή που η ευρύτερη περιοχή έχει
αναλάβει ένα εθνικό καθήκον, καθόσον η Ελευσίνα το 2021 θα
είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Οι αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεµβάσεις της Κυβέρνησης
έχουν µια έντονη αναφορά και στην κοινωνία και είµαι ιδιαιτέρως
χαρούµενος που βλέπουµε ότι επιτέλους υπάρχει µία πολιτική
για την ενθάρρυνση της πολιτικής υπέρ της οικογένειας. Η χορήγηση επιδόµατος ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα
γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου του 2020, η µετάπτωση στον χαµηλό
συντελεστή του ΦΠΑ στο 13% για είδη βρεφικής ηλικίας, αλλά
και η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για κάθε παιδί είναι τοµές
οι οποίες δείχνουν ότι είναι κύριο κοµµάτι της πολιτικής της Νέας
Δηµοκρατίας και της νέας Κυβέρνησης η αναφορά και η προστασία της οικογένειας, η οποία επλήγη τόσο τα τελευταία χρόνια.
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Και όταν είµαστε µπροστά σε ένα εθνικό θέµα, όπως είναι η µείωση των γεννήσεων και, δυστυχώς, η αύξηση των θανάτων και
βλέπουµε ότι η χώρα µας µικραίνει, η πολιτική αυτή πρέπει να
αποτελέσει εθνικό στόχο πέρα και πάνω από κάθε κοµµατικό επιµέρους συµφέρον.
Δίνουµε πάλι αξία στην ακίνητη περιουσία µετά από πολλά
χρόνια ύφεσης της οικοδοµικής δραστηριότητας και ενεργοποιούµε εκ νέου κλάδους οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί από την αγορά
τα τελευταία χρόνια. Δηµιουργούµε ένα σύγχρονο κράτος λιτό
και αποτελεσµατικό στην υπηρεσία του πολίτη, γιατί η ανάπτυξη
χωρίς ένα µοντέρνο κράτος µε µειωµένη γραφειοκρατία δεν µπορεί να επιτευχθεί.
Δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις σταθερότητας για να γυρίσουν όσοι έφυγαν και είναι πολύ θετικό ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας για να ενισχυθεί η δυνατότητα
των ανθρώπων, των συµπολιτών µας που έφυγαν στο εξωτερικό
να γυρίσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Όµως, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να τονίσω
ότι η οικονοµική πολιτική της πατρίδας µας οφείλει τα επόµενα
χρόνια να υπηρετήσει µεταξύ άλλων τους πραγµατικούς στυλοβάτες της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας τα τελευταία χρόνια, της γενιάς της κρίσης, τους συµπολίτες µας που έµειναν στη
χώρα και πάλεψαν υπό αντίξοες συνθήκες, µε πολιτικές ανάπτυξης, κίνητρα, πολιτική για την οικογένεια.
Η πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας αποτελεί εθνικό
στόχο άµεσης προτεραιότητας. Η πολιτική για τη στήριξη των
Ελλήνων επιστηµόνων που παρέµειναν στη χώρα την περίοδο
της κρίσης και στήριξαν µέχρι τέλους την ιδιαιτέρως προβληµατική ελληνική οικονοµία αποτελεί εθνική υποχρέωση. Η στήριξη
των επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων που άντεξαν και κράτησαν ζωντανά τα κρατικά ταµεία εν µέσω ύφεσης και υπερφορολόγησης αποτελεί εθνική υποχρέωση. Η στήριξη όσων έκαναν
οικογένεια µέσα στην κρίση αποτελεί ένδειξη εθνικής ευγνωµοσύνης για την πατρίδα µας, ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια.
Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, µια κοινωνία που αναπτύσσεται και
δεν είναι καταδικασµένη στη φτώχεια και τη διαχείριση µιζέριας.
Ο προϋπολογισµός που καταθέτουµε βάζει τέλος στον φαύλο
κύκλο της υπερφορολόγησης και δίνει κίνητρα στον πολίτη να
αναπτύξει µε ελευθερία τη δραστηριότητά του. Σηµατοδοτεί την
επιστροφή της πατρίδας µας στο µέλλον µε µια πολιτική φιλελεύθερη, κοινωνική και λαϊκή. Και αυτή η πολιτική υπηρετείται µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Για τους λόγους αυτούς, σας καλώ κι εγώ να υπερψηφίσουµε
τον υπό συζήτηση προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω δυτικά θεωρεία εξήντα
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 3ο Γενικό Λύκειο Άργους.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Και τώρα καλώ στο Βήµα, όπως προείπα, τον συνάδελφο από
τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτριο Βίτσα.
Ορίστε, κύριε Βίτσα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη µνηµονιακή περίοδο όλοι οι προϋπολογισµοί που ψήφισε η ελληνική Βουλή, ως και αυτός του 2018,
είχαν µία κοινή βάση, τις συµφωνίες, δηλαδή τα µνηµόνια, που
οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν υπογράψει µε την τρόικα. Ελπίζω
να συµφωνούµε σ’ αυτό.
Όµως, είχαν και δύο πολύ ουσιαστικές διαφορές. Η πρώτη διαφορά είναι ότι οι προϋπολογισµοί του ΣΥΡΙΖΑ επέµεναν στην κοινωνική πρόνοια, ώστε τα πιο χαµηλά κοινωνικά στρώµατα να
στέκονται, έστω και µε εφάπαξ επιδοµατικά µέτρα και µε τη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου προστασίας. Όµως, αυτό το
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πλαίσιο υποχρεώνει και τις µεταµνηµονιακές κυβερνήσεις, τις µετράει και τις αξιολογεί. Και ό,τι κόψετε από αυτό το πλαίσιο θα
έχει πολιτικό αντίκρισµα στην ίδια την κοινωνία.
Η δεύτερη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν
αναντίρρητα η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από τη µνηµονιακή περίοδο. Τώρα λέω «αναντίρρητα» και σκέφτοµαι ότι ίσως
σε κάνα δυο χρόνια µάς πει η Νέα Δηµοκρατία ότι αυτή έβγαλε
τη χώρα από τα µνηµόνια. Όλα είναι πιθανά µε αυτά που ακούµε.
Πέτυχε, δηλαδή, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκεί που η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση Παπαδήµου απέτυχαν.
Εµείς είχαµε τρεις στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να βγούµε
από τα µνηµόνια µε την κοινωνία όρθια, κάτι που πετύχαµε. Θυµάµαι ότι στα τέλη του 2013, αρχές του 2014, ο τότε Υπουργός
Εργασίας είχε πει ότι έχουµε πετύχει, η κυβέρνηση Σαµαρά, δηλαδή, τη µείωση των ρυθµών αύξησης της ανεργίας. Εµείς πήγαµε στην πραγµατική µείωση της ανεργίας κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες.
Ο δεύτερος στόχος ήταν να βάλουµε την οικονοµία σε ανοδική
πορεία. Είχαµε δέκα συνεχή τρίµηνα όπου οι οικονοµικοί δείκτες
ήταν και είναι ανοδικοί. Με βάση τα επίσηµα στοιχεία, µην ξεχνάµε ότι το δεύτερο τρίµηνο του 2019 η ανάπτυξη έφτασε στο
2,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2018, δηλαδή σε εκείνο το
τρίµηνο πιάσαµε αυτό που ελπίζουµε ή ελπίζετε να πιάσετε το
2020.
Ο τρίτος στόχος ήταν να θωρακίσουµε τη χώρα από επόµενες
κρίσεις. Φτιάξαµε ένα αποθεµατικό 37 δισεκατοµµυρίων, αλλά
και ωθήσαµε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες. Κάναµε δεκατρία περιφερειακά συνεδρία µε συµµετοχή των θεσµών και των κοινωνικών φορέων,αλλά και στηριγµένοι στις δυνάµεις της εργασίας.
Στους πρώτους µήνες του 2019 καταφέραµε να θεσµοθετήσουµε µέτρα που προηγούµενα ήταν εφάπαξ παροχές. Κοµµάτι
της συλλογικής δέκατης τρίτης σύνταξης, συλλογικές συµβάσεις, κατώτατος µισθός. Αλήθεια, τώρα τι θα γίνει; Με βάση τις
προεκλογικές σας υποσχέσεις, όσον αφορά τον κατώτατο µισθό,
µόλις στο γεµάτο 2023 πιθανά ο κατώτατος µισθός να φτάσει
στα 750 ευρώ. Αν όλα πάνε καλά.
Με βάση τις δικές µας, όχι εξαγγελίες, αλλά και εφαρµογές,
αυτό θα συνέβαινε στις αρχές του 2021 και δεν έχετε τοποθετηθεί ακόµα στο τι θα κάνετε. Με δυο λόγια, αυτές ήταν οι διαφορές µας σε επίπεδο προϋπολογισµών και οικονοµικής αντίληψης.
Γιατί στο σύνολο βέβαια οι διαφορές µας είναι τόσο διακριτές
και µεγάλες, είναι αυτές που ορίζουν την κόκκινη γραµµή ανάµεσα στη συντήρηση και την πρόοδο, που σε πολιτικό επίπεδο
σήµερα είναι η διαφορά Δεξιάς από τη µια µεριά, και Αριστεράς
από την άλλη µεριά. Αφορούν τα κοινωνικά δικαιώµατα, που δεν
δεχτήκατε να µπουν στη συνταγµατική Αναθεώρηση, αφορούν
τον τρόπο διαχείρισης των κοινών αγαθών, το ρόλο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, τις επενδύσεις, ιδιωτικές, κοινωνικές
και δηµόσιες, που έχει ανάγκη η κοινωνία και οικονοµία, δηλαδή
η χώρα.
Στον προϋπολογισµό του 2020, δύο αριθµοί είναι σηµαντικοί
και ορίζουν αν ο προϋπολογισµός θα υλοποιείται, σε ποια κατεύθυνση και µε τι ρυθµούς. Ο ένας αριθµός είναι το 3,5% του πλεονάσµατος. Δεν δεχτήκατε αυτό το 3,5%, µε ίδιους πόρους και
µε ίδιες δυνάµεις, να το κάνουµε 2,5%. Με αυτό αφαιρέσατε ένα
µεγάλο ποσό από τη δυνατότητά µας να το ρίξουµε στην πραγµατική οικονοµία. Το δεύτερο όµως και πιο σπουδαίο είναι το
2,8% της ανάπτυξης. Άρα µια συζήτηση περί ανάπτυξης θα είχε
πραγµατική αξία στη συζήτηση για τον προϋπολογισµού. Είπατε
όχι ή τουλάχιστον λέτε όχι σε αυτή τη συζήτηση. Συνεχίζετε µια
προεκλογική συζήτηση, που ξεχνάει ότι ως το 2015 υπήρχαν κυβερνήσεις στην Ελλάδα, που ειδικότερα, τα τελευταία είκοσι χρόνια, οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και ότι εσείς, δηλαδή
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία, φέρατε τη µνηµονιακή περίοδο, και
το µότο σας είναι «µείωση των φόρων των επιχειρήσεων για να
έρθουν επενδύσεις και έτσι θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας».
Μα αυτή δεν ήταν η πολιτική σας προ µνηµονίου, συν τη διαφορά στο πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο; Κανονικότητα είναι η
ελευθερία των µεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων να ορίζουν και να
τρέχουν τη δήθεν ανάπτυξη µε βάση το ιδιωτικό τους συµφέρον;
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Μα αυτή δεν ήταν η λογική που µας οδήγησε στη χρεοκοπία;
Πόσο γρήγοροι, αναρωτιέµαι, θα είναι πλέον οι κρισιακοί κύκλοι;
Σε πόσα χρόνια θα κληθεί ο ελληνικός λαός να ξανασώσει τις
τράπεζες, να ξαναπιέζουµε τους µισθούς και τις συντάξεις;
Είναι σαφές ότι χρειάζεται ένα σχέδιο που θα απαντά ποιες
ανάγκες προτεραιοποιούµε, ποια συγκριτικά πλεονεκτήµατα θα
ενισχύσουµε και πώς θα ενεργοποιήσουµε το σύνολο των µετόχων σε αυτό το σχέδιο, δηλαδή το κράτος, το δηµόσιο, την κοινωνία, την ιδιωτική επιχειρηµατικότητα. Μου άρεσε που ένας
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας µίλησε για κοινωνική οικονοµία. Ήταν ένα δικό µας έλλειµµα που δεν την προωθήσαµε, αλλά
είναι ένα δυναµικό στοιχείο της ανάπτυξης από δω και πέρα.
Ποιο θα είναι λοιπόν το µείγµα κινήτρων και ασφαλειών; Ως τώρα
δεν µας έχετε πει τίποτα. Δεν θα συνεχίσω, γιατί πέρασε ο χρόνος.
Θέλω να µιλήσω µόνο για δύο συγκεκριµένα ζητήµατα. Όλοι
συµφωνούµε πως στο επίπεδο των εθνικών θεµάτων και συµφερόντων πρέπει να επιδειχθεί η µέγιστη ενότητα. Αυτό αφορά και
την εθνική άµυνα. Πρόσφατα υπερψηφίσαµε, και ως ΣΥΡΙΖΑ,
τρία µεγάλα εξοπλιστικά προγράµµατα και θα συνεχίσουµε να
το κάνουµε µε βάση τις ανάγκες. Όµως, πρέπει να αποκλείσουµε
κατευθύνσεις που ήδη πρότειναν βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Πρώτον, πρέπει να αποκλείσουµε το κυνήγι των εξοπλισµών. Άκουσα Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας να λέει για τα
επόµενα χρόνια να δώσουµε επιπλέον πέντε δισεκατοµµύρια
ευρώ για εξοπλισµούς, δηλαδή να έρθουµε στην περίοδο των
αείµνηστων –τέλος πάντων- κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ αλλά και
της Νέας Δηµοκρατίας µετά, που φτιάχνονταν τεράστιοι εξοπλισµοί. Εµείς θα πρέπει να χτυπήσουµε την πατριδοκαπηλία, την
πολεµοκαπηλία και τα επιχειρηµατικά συµφέροντα εξωτερικού
και εσωτερικού. Άρα θέλουµε στοχευµένο σχέδιο.
Δεύτερο, που προτάθηκε από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αύξηση της θητείας. Συγγνώµη, πάτε καλά; Δεν το λέω συνολικά για τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά για αυτούς που το πρότειναν. Αύξηση της θητείας; Τι νοµίζετε; Ότι σήµερα οι συγκρούσεις γίνονται µε ξιφολόγχες; Μάλιστα, ένας Βουλευτής σας είπε
«Θέλουµε και νέο όπλο, από το G3 να περάσουµε στο G4».
Εµένα, αν µου λέγατε αύξηση του αριθµού των ΕΠΟΠ ή των
ΕΜΘ, θα σας έλεγα ναι και πάµε να βρούµε λεφτά. Αλλά αύξηση
της θητείας; Νοµίζω ότι πρέπει να το αποκλείσουµε.
Αντίθετα, πρέπει να αρχίσουµε να αποκαθιστούµε αδικίες που
υπέστησαν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Άµυνας µειώθηκε 50% κατά τα µνηµονιακά
χρόνια, 38% µειώθηκαν οι µισθοί και οι άλλες απολαβές των
στρατιωτικών στελεχών. Μπορεί να είµαστε περήφανοι που κράτησαν σε υψηλό επίπεδο την άµυνα, αλλά πρέπει βοηθήσουµε
τώρα, πρέπει να βρούµε τρόπους αυτό το 38% να γίνει 30%,
25%.
Το δεύτερο, στον προϋπολογισµό δεν υπάρχει ένα κονδύλι
στον τοµέα των δαπανών. Αφορά το προσφυγικό - µεταναστευτικό, όπου βεβαίως τα έχετε κάνει µπάχαλο. Πέµπτο σχέδιο αυτή
τη στιγµή, πέµπτο. Την Παρασκευή ψηφίσατε και κάνατε νόµο
µια τροπολογία που ορίζει τον εθνικό συντονιστή και τον Ενιαίο
Φορέα Επιτήρησης Συνόρων. Επειδή η Ύπατη Αρµοστεία εξέφρασε την αντίθεσή της στα κλειστά κέντρα, επειδή η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν χρηµατοδοτεί κλειστά κέντρα και λειτουργία κλειστών κέντρων, αποφασίσατε να τα βάλετε στον προϋπολογισµό.
Πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρώτη φορά από την αρχή της προσφυγικής κρίσης. Πόσα θα είναι για το 2020, θα µας πείτε; Θα
είναι 100 εκατοµµύρια; Θα είναι 200 εκατοµµύρια; Μπορώ να σας
πω ότι γύρω στα 75 εκατοµµύρια θα είναι για την κατασκευή. Για
τη λειτουργία τους πόσα θα είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αντιπρόεδρε,
παρακαλώ ολοκληρώστε. Δεν µπορώ να δείξω άλλη ανοχή, γιατί
θα κατηγορηθούµε για συνωµοσία αντιπροέδρων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Πόσα
θα διαθέσετε σε µια αποτυχία, για να προσπαθήσετε να επιβάλετε την ξενοφοβική σας ατζέντα;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ. Πάντως, δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι κακό ο Βουλευτής οποιουδήποτε κόµµατος να εκφράζει
προσωπική του άποψη. Το λέω, γιατί συνάδελφός µου είπε για
αύξηση της θητείας. Δεν είναι προς θάνατον αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν είπα για τη Νέα Δηµοκρατία, είπα ότι συνάδελφοι το ανέφεραν.
Μπορώ να ονοµατίσω τρεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν είναι προς θάνατον. Εγώ είµαι υπέρ του να έχουν αυτή την ελευθερία οι Βουλευτές και να οµιλούν. Και βέβαια, εντάξει, η ιστορία έχει καταγράψει ποιος παρήγγειλε τους µεγάλους εξοπλισµούς και ποιος
τους πλήρωσε µετά. Δεν τους παραγγείλαµε και οι δύο µαζί,
άλλο κόµµα τους παρήγγειλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι
αυτοί οι δύο, εκείνοι οι δύο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, δεν αναφερθήκατε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αναφερθήκατε. Άλλη κυβέρνηση τους
πλήρωσε, για να µην ξεχνιόµαστε.
Λοιπόν πάµε στον ένατο κύκλο. Είναι η εξάδα τώρα, για να
είναι οι συνάδελφοι προετοιµασµένοι. Ακολουθεί ο κ. Δερµεντζόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Αραχωβίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Σκόνδρα από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Μπιάγκης από το
Κίνηµα Αλλαγής, ο κ. Κοτρωνιάς από τη Νέα Δηµοκρατία και η
κ. Πέρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Δερµεντζόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που κατέθεσε προς ψήφιση το Υπουργείο Οικονοµικών, κατά γενική οµολογία, ενσωµατώνει και υλοποιεί τις προεκλογικές δεσµεύσεις
του οικονοµικού προγράµµατος της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτές
επιδοκιµάστηκαν µε θριαµβευτικό τρόπο από την πλειοψηφία του
εκλογικού σώµατος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Ταυτόχρονα, συνεπείς µε τη φιλελεύθερη ιδεολογική µας τοποθέτηση, παρουσιάζουµε µε τον σηµερινό προϋπολογισµό, µια
εκ διαµέτρου αντίθετη προσέγγιση στη διαχείριση οικονοµίας
από αυτή που ακολούθησε η χώρα κατά τη διάρκεια της τετραετίας ΣΥΡΙΖΑ. Ακυρώνουµε στην πράξη την ιδεοληπτική υπερφορολόγηση, που είχε επιβάλει η προηγούµενη Κυβέρνηση, στα
µεσαία και παραγωγικά στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας, ενώ
ταυτόχρονα δίνουµε έµφαση στην παραγωγή πλούτου για
όλους, µε βασικά εργαλεία την προσέλκυση ξένων επενδύσεων,
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εξωστρέφεια της
ελληνικής οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σύνταξη ενός προϋπολογισµού συνιστά µια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθώς απαιτεί
τη συνύπαρξη µιας ισχυρής αναπτυξιακής προοπτικής της οικονοµίας, µε την εξασφάλιση της προστασίας των ασθενέστερων
κοινωνικά στρωµάτων.
Ταυτόχρονα, στην περίπτωση της Ελλάδας η παραπάνω εξίσωση γίνεται ακόµη περισσότερο δυσεπίλυτη, καθώς λαµβάνει
χώρα µέσα σε ένα σφικτό δηµοσιονοµικό πλαίσιο επίτευξης υψηλών δηµοσιονοµικών πλεονασµάτων.
Η Κυβέρνησή µας, επιλέγει να επιτύχει τις παραπάνω επιδιώξεις του προϋπολογισµού, χρησιµοποιώντας δύο βασικά εργαλεία. Τη µείωση της φορολογίας και την επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων. Πιο συγκεκριµένα, η ήδη ψηφισθείσα µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, τόσο σε επιχειρήσεις από το 28% στο
24%, όσο και στα φυσικά πρόσωπα µε την καθιέρωση εισαγωγικής φορολογικής κλίµακας από το 22% στο 9%, αναµένεται να
οδηγήσει στην αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, στη βελτίωση της κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων και στην περαιτέρω αποκλιµάκωση της ανεργίας.
Επικουρικά στη στόχευση για την ανάκαµψη του οικονοµικού
κλίµατος στη χώρα επιδρά και η προσπάθεια αναθέρµανσης
στρατηγικών κλάδων της οικονοµίας, όπως η οικοδοµή, µε την
απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις νεόδµητες κατοικίες και την έκπτωση φόρου 40% για δαπάνες που σχετίζονται µε την ενεργειακή αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση των κτηρίων. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνησή µας, µε µια σειρά από µεταρρυθµιστικές
παρεµβάσεις προς την κατεύθυνση της µείωσης της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης νέων επι-
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χειρήσεων, προσδοκά βάσιµα στην προσέλκυση νέων επενδύσεων που θα καλύψουν το επενδυτικό κενό στο οποίο βρίσκεται
η ελληνική οικονοµία από την αρχή της κρίσης µέχρι σήµερα.
Με το παραπάνω µείγµα φορολογικών και µεταρρυθµιστικών
πρωτοβουλιών η Κυβέρνηση αποτυπώνει στον προϋπολογισµό
την πρόβλεψη για µεγέθυνση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 2,8% το
2020, ποσοστό που συνιστά µία από τις καλύτερες επιδόσεις της
οικονοµίας εντός της Ευρωζώνης και σαφέστατα βελτιωµένης
από τα αναιµικά ποσοστά ανάπτυξης που είχαν επιτευχθεί την
περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.
Παράλληλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παραπάνω πολιτική έχει ευεργετική επίδραση και στα δηµοσιονοµικά µεγέθη της
οικονοµίας. Η µείωση των φορολογικών εισφορών δεν επιφέρει
κι αντίστοιχη υστέρηση των δηµοσίων εσόδων. Αντιθέτως, η ελάφρυνση των οικονοµικών συντελεστών από τα αχρείαστα φορολογικά βάρη της προηγούµενης τετραετίας, οδηγεί στην καλύτερη απόδοση των φορολογικών µέτρων, ενώ παράλληλα η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οδηγεί στην αύξηση της
φορολογικής βάσης και στη µείωση της φοροδιαφυγής.
Σύµφωνα, τόσο µε την Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα µας θα επιτύχει για την επόµενη
χρονιά δηµοσιονοµικό πλεόνασµα 3,58%, αυξηµένο δηλαδή,
έναντι του στόχου της ενισχυµένης εποπτείας κατά 164 εκατοµµύρια.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η Κυβέρνησή µας καταργεί τα
θηριώδη πρωτογενή πλεονάσµατα του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν υπεύθυνα για την επιβολή στην ελληνική κοινωνία τα προηγούµενα
χρόνια µιας περιοριστικής πολιτικής, πολύ µεγαλύτερης των
συµφωνηθέντων µε τους δανειστές.
Η επίκληση της τότε Κυβέρνησης πως οι παραπάνω υπερβάσεις του δηµοσιονοµικού στόχου κατευθύνονταν για τη στήριξη
των κοινωνικά ασθενέστερων και τον περιορισµό της ακραίας
φτώχειας, καταρρίπτονται από την ίδια την πραγµατικότητα.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Bertelsmann Stiftung, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παρατηρήθηκε καµµία
αξιόλογη µείωση των οικονοµικών ανισοτήτων στη χώρα µας.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Δερµεντζόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αντίθετα, στον προϋπολογισµό που καταθέτει η Κυβέρνησή
µας, η κοινωνική πολιτική ενισχύεται σηµαντικά. Ενδεικτικά, σας
αναφέρω την αύξηση 200 εκατοµµυρίων για τα νοσοκοµεία, 108
εκατοµµυρίων στον ΕΟΠΥΥ, την αύξηση του αφορολογήτου
1.000 ευρώ ανά παιδί, τη µείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη
από το 24% που είναι σήµερα στο µειωµένο συντελεστή 13%,
καθώς και απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των
ΑΜΕΑ, µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας µέσα σε λίγους µήνες έχει επιτύχει µια σειρά από σηµαντικούς στόχους,
όπως η αλλαγή της ψυχολογίας στο εσωτερικό της χώρας, γεγονός που αποτυπώνεται από όλους τους δείκτες βελτίωσης του
οικονοµικού κλίµατος. Επίσης έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη,
τόσο των πολιτικών µας εταίρων στο εξωτερικό, όσο και των αγορών. Αυτό εξάλλου πιστοποιείται και από τη ραγδαία πτώση των
ελληνικών επιτοκίων και του κόστους δανεισµού. Όµως, πρέπει
να είµαστε κυρίως περήφανοι, καθώς αυτός ο προϋπολογισµός,
ο πρώτος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, αποτυπώνει την πρόθεση
να ξεφύγουµε από το παρελθόν, από τα λάθη, από τις ιδεοληψίες
και από κάθε βαρίδιο που κρατούσε τη χώρα µας, στην καλύτερη
περίπτωση, στάσιµη. Δείχνει τη διάθεση µια κοινωνίας, όπως εκφράστηκε τον Ιούλιο, να αλλάξουµε την εικόνα της χώρας µας.
Γι’ αυτόν τον λόγο, είµαι προσωπικά πεπεισµένος πως ο προϋπολογισµός του 2020 θα επιτύχει τις βασικές στοχεύσεις του,
ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει εφαλτήριο µιας νέας εποχής δηµιουργικότητας, ευηµερίας και αυτοπεποίθησης για τη χώρα
µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ σας ευχαρι-
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στώ, κύριε Δερµεντζόπουλε, που ήσασταν απόλυτα συνεπής
στον χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, δεκαεννέα φοιτητές και φοιτήτριες και ένας συνοδός καθηγητής από το τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου .
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Σταύρος Αραχωβίτης από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας την τοποθέτησή µου
στην Ολοµέλεια της Βουλής για τον προϋπολογισµό του 2020,
που είναι ο δεύτερος µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια
και την αυστηρή επιτροπεία, θέλω να επισηµάνω τα εξής: τα λεγόµενα του καθενός συναδέλφου από το Βήµα αυτό, αποτελούν
ιστορική καταγραφή και έχουν ιδιαίτερα βαρύνουσα σηµασία για
τον κόσµο που µας ακούει και το λέω αυτό από την αρχή, γιατί
θεωρώ ότι τα επικοινωνιακά παιχνίδια τύπου τηλεοπτικών πάνελ,
αλλά και προεκλογικών µπαλκονιών, δεν χωρούν σε αυτό το
Βήµα.
Θα καταθέσω στο τέλος για τα Πρακτικά µια σταχυολόγηση
δηλώσεων σχετικά µε τους αγρότες που ακούσαµε το προηγούµενο διάστηµα.
Στις γενικές, λοιπόν, γραµµές του, ο προϋπολογισµός το 2020
χαρακτηρίζεται ως προϋπολογισµός διάψευσης των προεκλογικών υποσχέσεων για την κοινωνία. Και είναι προϋπολογισµός διάψευσης, γιατί η βασική προεκλογική ατάκα της Νέας Δηµοκρατίας, ήταν η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για τη µεσαία
τάξη. Με το φορολογικό νοµοσχέδιο, όµως, που ψηφίστηκε πριν
από λίγες µέρες, αλλά και την αποτύπωση στα στοιχεία του προϋπολογισµού που συζητάµε σήµερα, αποδεικνύεται ότι έχουµε
ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα. Έχουµε, δηλαδή, από τη
µια, µια σειρά κοστοβόρων ελαφρύνσεων για τα µεγάλα εισοδήµατα και τις λίγες υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις και από την
άλλη, µηδαµινές ελαφρύνσεις για τη µεσαία τάξη µε όποιον εισοδηµατικό ορισµό και αν διαλέξουµε να τη χαρακτηρίσουµε.
Χαρακτηριστικό και αδιαµφισβήτητο παράδειγµα είναι το γεγονός ότι το 80% σχεδόν του οφέλους από τη µείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 24% για τις επιχειρήσεις θα
το καρπωθούν περίπου έξι χιλιάδες µεγάλες επιχειρήσεις ή το
2,5% του συνόλου των επιχειρήσεων.
Επίσης, χαρακτηρίζεται ως ταξικός προϋπολογισµός, µε ενίσχυση των λίγων και ισχυρών, σε βάρος της κοινωνίας και του
κοινωνικού συνόλου. Βλέπουµε, δηλαδή, ενίσχυση των εισοδηµατικών ανισοτήτων, που όχι µόνο δεν αντιµετωπίζονται, αλλά
αντίθετα ενισχύονται. Βλέπουµε την αντιστροφή της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για ισοκατανοµή των βαρών, σύµφωνα άλλωστε µε τη συνταγµατική επιταγή. Και αυτό δεν το λέµε µόνο εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λένε και µια σειρά από επαγγελµατικούς και κοινωνικούς φορείς.
Τα οφέλη της εξόδου της χώρας από τα µνηµόνια που πέτυχε
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε τους κόπους του ελληνικού λαού, όχι
µόνο δεν κατανέµονται δίκαια, αλλά κατανέµονται µε τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που οδήγησε τη χώρα στην κρίση και την χρεοκοπία.
Εστιάζοντας τώρα ιδιαίτερα στους αγρότες, στους αλιείς,
στους κτηνοτρόφους, αλλά και στους συνεταιρισµούς και στις
µικρές επιχειρήσεις µεταποίησης τροφίµων, θα έλεγα ότι ο θησαυρός ήταν άνθρακες τελικά για όλους αυτούς.
Και εξηγούµαι: Πρώτον, στη φορολογία, όπου µιλάµε για µια
ελάφρυνση ψίχουλα έως 173 ευρώ τον χρόνο. Η µείωση του φορολογικού συντελεστή του εισαγωγικού σε 9% για τις πρώτες
10.000 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα έχει πολύ µικρή επίπτωση για
τους αγρότες που απολαµβάνουν το γενικό αφορολόγητο, το
οποίο θέσπισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η δε αύξηση του αφορολογήτου, επίσης, έχει πολύ µικρή επίπτωση για τους αγρότες και
λιγοστά οφέλη θα δουν στη φορολογία τους µόνο οι αγροτικές
οικογένειες µε πάνω από τρία παιδιά. Άρα, πρόκειται για φιάσκο
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σε σχέση µε αυτό που λεγόταν προεκλογικά.
Δεύτερον, η µείωση στην προκαταβολή φόρου που θα δουν οι
αγρότες θα είναι µόλις 5%. Αυτό βέβαια µοιάζει περισσότερο µε
φάρσα, παρά µε φορολογική ελάφρυνση.
Τρίτον, καµµία ελάφρυνση στη φορολογία των συνεταιρισµένων αγροτών.
Ο Αλέξης Τσίπρας είχε ήδη αναγγείλει από τον Μάιο του 2019
έκπτωση επί του τζίρου που θα περνάει µέσα από τους συνεταιρισµούς για τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, µέλη των συνεταιρισµών. Αυτό θα αποτελούσε, πραγµατικά, ένα γενναίο κίνητρο
για την ενίσχυση των συνεταιρισµών µε νέα µέλη, αλλά και τον
έλεγχο της παραοικονοµίας στον αγροτικό τοµέα.
Τέταρτον, ακόµα και η πρόσφατη εξαγγελία για έκπτωση στο
αγροτικό πετρέλαιο εξαφανίστηκε, αφού στον ανάλογο κωδικό
για τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο «diesel» κίνησης στον προϋπολογισµό του 2020 τα έσοδα είναι αυξηµένα
κατά 177 εκατοµµύρια ευρώ, ήτοι από 1.364.000 το 2019 σε
1.541.000 το 2020.
Πέµπτον, ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι µειωµένος κατά 50 εκατοµµύρια
ευρώ, σε ποσοστό δηλαδή 5,88% και, µάλιστα, από το αναπτυξιακό σκέλος του προϋπολογισµού του Υπουργείου.
Έκτον, δεν φαίνεται πουθενά να υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισµό για δαπάνες προσωπικού σε νέες προσλήψεις µόνιµου επιστηµονικού προσωπικού τόσο στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, όσο και αναφορικά µε τους κτηνίατρους στο Υπουργείο Εσωτερικών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Να σας θυµίσω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει τη
διαδικασία αµέσως µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια
και την επιτροπεία για πρόσληψη εκατόν ογδόντα υπαλλήλων
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εκατόν εβδοµήντα δύο
κτηνιάτρων στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Με αποστελεχωµένες υπηρεσίες ελπίζει η Κυβέρνηση να πατάξει τις ελληνοποιήσεις ή µήπως, τελικά, δεν έχει τέτοια πολιτική βούληση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Αντίθετα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ψαράδες µας είδαν
να επιβάλλεται κεφαλικός φόρος «χαράτσι» που θα ισχύσει σε
λίγες µέρες από σήµερα, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου και θα
υπολογίζεται όχι µε βάση τον τζίρο ή τα αλιεύµατα των ψαράδων,
αλλά µε βάση το µήκος του σκάφους. Γι’ αυτό ακριβώς είναι χαράτσι. Έρχεται δε, την ώρα που οι ψαράδες αντιµετωπίζουν πολύ
µεγάλες πιέσεις τόσο µε την κλιµατική αλλαγή και την εγκατάσταση στις ελληνικές θάλασσες ξενικών ειδών που πιέζουν τα ιχθυαποθέµατα, όσο και µεγάλο ανταγωνισµό από αλιευτικούς
στόλους γειτονικών κρατών. Μιλώ, φυσικά, για τη γείτονα Τουρκία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται, λοιπόν, για έναν αποκαλυπτικό προϋπολογισµό. Οι προεκλογικές µάσκες έπεσαν
νωρίς για τη µεσαία τάξη, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλιείς, οι οποίοι κατάλαβαν νωρίς την προεκλογική εξαπάτηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Καταθέτω τώρα στα Πρακτικά µία σταχυολόγηση από φιλική
εφηµερίδα των προεκλογικών υποσχέσεων που διαψεύδονται σ’
αυτόν τον προϋπολογισµό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Αραχωβίτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην προµνηµονιακή πραγµατικότητα, στη συνταγή δηλαδή που µας οδήγησε στη χρεοκοπία της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Η κ. Σκόνδρα από τη Νέα
Δηµοκρατία έχει τον λόγο και ακολουθεί ο κ. Μπιάγκης από το
Κίνηµα Αλλαγής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020 είναι αυτός που ακολουθεί τις πολιτικές που
εξαγγέλθηκαν προεκλογικά και που η Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη υλοποιεί από την πρώτη µέρα που ανέλαβε, πριν από
µόλις πέντε µήνες.
Από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης ακούγεται κριτική και µία
γενική αόριστη άρνηση παραδοχής κάποιων δεδοµένων.
Μόνο που στον προϋπολογισµό, αγαπητοί συνάδελφοι, µιλούν
οι αριθµοί. Και τι µας λένε οι αριθµοί για τη χώρα µας, που, ως
γνωστόν, βρίσκεται σε συνθήκες δηµοσιονοµικής πειθαρχίας;
Τον Μάιο του 2019, η προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη χορήγηση του επιδόµατος που βάφτισε «δέκατη τρίτη»
σύνταξη από χρήµατα που προορίζονταν για το κοινωνικό µέρισµα στο τέλος του έτους. Ήταν µία προεκλογική δαπάνη ύψους
800 εκατοµµυρίων ευρώ. Δεν άφησε περίσσευµα ούτε για ροφήµατα, όπως οµολόγησε τότε ο κ. Τσακαλώτος. Παράλληλα, προχώρησε σε µείωση συντελεστών ΦΠΑ σε ορισµένα είδη διατροφής και µέρους της εστίασης. Δηµιούργησε έτσι µία δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισµό πάνω από 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ.
Κύριοι της Αντιπολίτευσης, αυτές οι δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί, µε αποτέλεσµα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να
αναθεωρήσει τις προβλέψεις στον προϋπολογισµό και αντί 3,5%
πρωτογενές πλεόνασµα, να δίνει έλλειµµα ύψους 395 εκατοµµυρίων ευρώ.
Μέσα σε τέσσερις µήνες η Κυβέρνηση κάλυψε το κενό και
προχωρήσαµε και σε άλλες δαπάνες που δεν είχαν προϋπολογιστεί. Χαρακτηριστικά θυµίζω τη µεσοσταθµική µείωση του ΕΝΦΙΑ
κατά 22%. Επίσης, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει
ότι επειδή το µέρισµα δόθηκε από σας το Πάσχα αντί τα Χριστούγεννα, δεν υπήρχε δυνατότητα δεύτερης κατανοµής. Παρ’ όλα
αυτά, µε τις σωστές πολιτικές που ακολουθήθηκαν, εξοικονοµήθηκαν πόροι και η Κυβέρνηση κατάφερε να δώσει νέο µέρισµα
σε οικονοµικά ασθενέστερους συµπολίτες µας.
Ξεκινήσαµε, λοιπόν, µε αρνητικό προβλεπόµενο αποτέλεσµα
396 εκατοµµύρια ευρώ και µέσα σε πέντε µήνες διακυβέρνησης
όχι µόνο καλύψαµε τους προεκλογικούς µποναµάδες και τα κενά
σας, αλλά διαφυλάξαµε τον στόχο του 3,5% και δηµιουργήσαµε
πρωτογενές πλεόνασµα 336 εκατοµµύρια ευρώ ή 3,73% του ΑΕΠ
για το 2019. Κι εσείς σήµερα εξακολουθείτε να κάνετε κριτική;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική µας πολιτική θέτει
προτεραιότητα την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων. Προχώρησε η άρση των κεφαλαιακών περιορισµών που είχαν εφαρµοστεί από το καλοκαίρι του 2015. Καταγράφεται σηµαντικότατη
µείωση των επιτοκίων των ελληνικών οµολόγων. Προχωρήσαµε
στη φορολογική ελάφρυνση φυσικών και νοµικών προσώπων. Διευκολύναµε την εξόφληση των οφειλών προς το κράτος και τα
ασφαλιστικά ταµεία µέσω της ρύθµισης των εκατόν είκοσι δόσεων. Συνεχίζουµε την εφαρµογή του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων.
Η δηµοσιονοµική πολιτική του έτους 2020 προβλέπει πρωτογενές πλεόνασµα 3,58% του ΑΕΠ, αυξηµένο έναντι του στόχου
της ενισχυµένης εποπτείας κατά 164 εκατοµµύρια ευρώ. Οι παρεµβάσεις στοχεύουν στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονοµίας µέσω ενός ολοκληρωµένου
σχεδίου µεταρρυθµίσεων.
Δεν θα κουράσω άλλο µε αριθµούς και στοιχεία. Τα είπαν
εξάλλου οι γενικοί και ειδικοί εισηγητές της Πλειοψηφίας. Θα
ήθελα στο σηµείο αυτό να κάνω µία ξεχωριστή αναφορά στα σοβαρά ζητήµατα του αγροτικού τοµέα. Εκλέγοµαι σε έναν αµιγώς
αγροτικό νοµό που, ταυτόχρονα, είναι ο δεύτερος φτωχότερος
σε ολόκληρη τη χώρα και που εξακολουθεί να καταγράφει τα µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, όπως επίσης και δραµατικά στοιχεία στο δηµογραφικό, καθώς, δυστυχώς, οι θάνατοι είναι σχεδόν διπλάσιοι των γεννήσεων σε όλη τη δυτική Θεσσαλία και,
κατά συνέπεια και στην Καρδίτσα.
Εκεί, λοιπόν, στην Καρδίτσα, όπως και σε αρκετούς άλλους
νοµούς της χώρας, τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων. Ωστόσο αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες κυρίως λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής.
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Ενώ τα προϊόντα µας ποιοτικά συγκαταλέγονται στα καλύτερα ,
δυστυχώς δεν είµαστε σε θέση να ανταγωνιστούµε τα φτηνά εισαγόµενα, µε αποτέλεσµα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι µας να
αναγκάζονται να πωλούν πολλές φορές σε τιµές χαµηλότερες
του κόστους.
Για να µπορέσει, λοιπόν, ο πρωτογενής τοµέας να ανασάνει
ξανά, απαιτείται ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασµός που θα
επιτρέψει να παραχθούν προϊόντα µε λιγότερα έξοδα, διατηρώντας όµως την υψηλή ποιότητά τους. Η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να δροµολογήσει κατάλληλες πολιτικές που θα στηρίξουν τον πρωτογενή τοµέα.
Επίσης, ένα δεύτερο ζήτηµα, πάνω στο οποίο οφείλει να σκύψει η Κυβέρνηση, είναι η ολοκλήρωση και η βελτίωση των υποδοµών στην κεντρική Ελλάδα. Αναφέροµαι στο σιδηροδροµικό
δίκτυο, όπως και στην ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, διότι
όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι χωρίς τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων δικτύων, αλλά και τη βελτίωση των οδικών αξόνων, η
µεταφορά αγαθών προσθέτει στο κόστος των προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση, αλλά και µετά από δέκα χρόνια σκληρής
οικονοµικής δυσπραγίας, οφείλουµε να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές αυτές που παράγουν πρωτογενή πλούτο. Η
Θεσσαλία και ειδικά η Καρδίτσα πρέπει να είναι µεταξύ των πρώτων που θα στηριχθούν, ώστε να ανακάµψουν και να ξεφύγουν
από το συνεχιζόµενο τέλµα που βιώνουν. Άλλωστε, ο αγροτικός
τοµέας συνεισφέρει άµεσα στην εθνική οικονοµία και έχει δυνατότητες να προσφέρει πολλά περισσότερα. Είναι ένας εκ των
τριών βασικών πυλώνων στήριξης της εθνικής µας οικονοµίας,
µαζί µε τη ναυτιλία και τον τουρισµό.
Η Ελλάδα ανήκει στις κατά βάσιν γεωργικές χώρες. Δύσκολα
θα αποκτήσει βαριές βιοµηχανίες. Άρα αυτό που έχουµε ως συγκριτικό πλεονέκτηµα, πρέπει να το αξιοποιήσουµε στο έπακρο.
Εξάλλου στις ιστορικά δύσκολες οικονοµικές εποχές ο πρωτογενής τοµέας συνέβαλε καταλυτικά στην ανάκαµψη και ανάπτυξη της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ασκεί µία οικονοµική πολιτική τελείως διαφορετική από
αυτή που επικρατούσε τα προηγούµενα τεσσεράµισι χρόνια.
Φεύγουµε από το µοντέλο του κρατισµού και της υπερφορολόγησης. Δεν το πιστεύουµε και αποδεδειγµένα πια, δεν αποδίδει.
Μειώνουµε τους φόρους. Δηµιουργούµε βιώσιµη ανάπτυξη. Επιδιώκουµε την προσέλκυση επενδύσεων, τη διαφάνεια στις συναλλαγές, τον περιορισµό της φοροδιαφυγής, τη µείωση της
γραφειοκρατίας.
Ο προϋπολογισµός που συζητάµε δίνει ώθηση στην εθνική µας
οικονοµία και καλώ όλους να τον υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς
κ. Σκόνδρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση εξήντα µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί
εκπαιδευτικοί τους από το 3ο Γενικό Λύκειο Άργους, (δεύτερο
τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπιάγκης από το Κίνηµα Αλλαγής και ακολουθεί ο κ. Κοτρωνιάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ όλες αυτές τις µέρες τόσο τους Βουλευτές της πλειοψηφίας όσο και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να επιδίδονται
σε ένα απίστευτο επικοινωνιακό παιχνίδι εντυπώσεων, εντελώς
αποκοµµένοι από την ελληνική κοινωνία και τις πραγµατικές
ανάγκες της. Μάλιστα, το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι και
δύο ισχυρίζονται εντόνως ότι µάχονται για το κοινωνικό καλό, ότι
αφουγκράζονται την κοινωνία. Εν τέλει, διαπιστώνεται ότι και οι
δύο τελικά την αγνοούν, οι µεν µε τα πεπραγµένα του χθες, οι
δε µε τον προϋπολογισµό του σήµερα.
Η κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισµού αποτελεί την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι η στιγµή εκείνη που
κάθε κυβέρνηση αποκαλύπτει την πολιτική φυσιογνωµία της. Σήµερα, λοιπόν, συναντάµε τους συναδέλφους της κυβερνώσας
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παράταξης να πανηγυρίζουν, γιατί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στήνει τους δικούς της µύθους και τις δικές τις αυταπάτες. Από την άλλη πλευρά, ακούµε τους συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ να πανηγυρίζουν για το επιτυχηµένο τους αφήγηµα, που
χάρη σε αυτούς και στην προηγούµενη διακυβέρνηση, η χώρα
βγήκε τάχα από τα µνηµόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λυπηρό να είστε εκτός
πραγµατικότητας. Η αγορά στενάζει. Οι καταστηµατάρχες παλεύουν να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήµατά τους. Οι µισθωτοί
είναι πια οικονοµικά εξασθενηµένοι και από τη φοροαφαίµαξη
και από την υπερφορολόγηση. Οι αγρότες αδυνατούν πια να επιβιώσουν, απόρροια της παρατεταµένης κρίσης σε συνδυασµό
µε τις τιµές των αγροτικών προϊόντων. Τρανή απόδειξη είναι η
φετινή τιµή του ελαιολάδου, που παρά τις αναφορές όλων για
την υψηλή διατροφική του αξία, βρίσκεται στη χαµηλότερη τιµή
ιστορικά. Τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν περιοριστεί στα απολύτως αναγκαία, στα άκρως απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Οι
νέοι εξακολουθούν να αναζητούν αξιοπρεπή εργασία οπουδήποτε, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Οι στιγµές που ζούµε
είναι ιδιαίτερες κι αν είχατε λιγάκι επίγνωση ή έστω και λίγο αίσθηµα αυτοκριτικής τόσο εσείς της Νέας Δηµοκρατίας όσο και
του ΣΥΡΙΖΑ, θα ζητούσατε οι µεν ένα συγγνώµη για τα «Ζάππεια»
και οι δε ένα συγγνώµη για το σκίσιµο των µνηµονίων και την κατάργησή τους µε ένα άρθρο και µε έναν νόµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι πολιτικές, που είναι
γνωστές από το χθες, δεν µπορούν να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο. Χρειάζεται ένα νέο µοντέλο εθνικής ανασυγκρότησης που θα βασίζεται στην αναδόµηση των δοµών, των παροχών,
των υπηρεσιών. Χρειάζονται πραγµατικές τοµές, κάτι το οποίο
δεν βλέπουµε όχι µόνο στον προϋπολογισµό, αλλά και στον σχεδιασµό σας.
Η Κέρκυρα, η περιοχή από όπου κατάγοµαι εγώ, είναι κατ’ εξοχήν τουριστική περιοχή µε πολλές αναπτυξιακές δυνατότητες για
την τοπική και εγχώρια οικονοµία. Ως νησιώτης, λοιπόν, θα περίµενα, πέρα από τους αριθµούς και τα έσοδα - έξοδα, να δω µία
ριζοσπαστική οικονοµική προσέγγιση από εσάς για το πώς το
σύγχρονο τουριστικό προϊόν, συνδεδεµένο µε τον πολιτισµό και
τον πρωτογενή τοµέα, θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα εξόδου από την κρίση και πώς θα διαµορφωθεί σε στρατηγικός πυλώνας της εγχώριας και διεθνούς οικονοµίας, βοηθώντας παράλληλα στη στήριξη των κατοίκων των νησιών µας, µε
ορθολογική και πραγµατική αξιοποίηση του µεταφορικού ισοδυνάµου. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεγάλη αναγκαιότητα θέσπισης προληπτικών µηχανισµών για την αποτροπή
τουριστικών κρίσεων, όπως αυτή που ξέσπασε πριν δύο µήνες
µε την κατάρρευση της «Thomas Cook» και άφησε έκθετους όλους τους εργαζόµενους και τους επιχειρηµατίες που συνεργάζονταν µαζί της.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµε να
επαναφέρω το αίτηµα προς το Υπουργείο Οικονοµικών, κύριε
Υπουργέ, προκειµένου να προβεί άµεσα στη θέσπιση ρυθµίσεις
για τη µη καταβολή του ΦΠΑ για τα τιµολογηθέντα και µη εισπραχθέντα ποσά, όπως επίσης και για τη µη φορολόγησή τους.
Ποια λογική, αλήθεια, σας αναγκάζει να ζητάτε να σας καταβληθεί ο ΦΠΑ ο οποίος αποδεδειγµένα δεν έχουν εισπραχθεί; Πώς,
επίσης, να φορολογηθούν οι επιχειρηµατίες του τουρισµού για
χρήµατα που ποτέ δεν εισέπραξαν; Απαντήσεις επί αυτού του
θέµατος, αν το επιθυµείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, βρίσκουµε
στην υπόθεση της πτώχευσης του «Μαρινόπουλου», όπου σειρά
δικαστικών αποφάσεων έχει δώσει τεκµηριωµένες απαντήσεις.
Πουθενά µέσα στον προϋπολογισµό, επίσης, δεν υπάρχουν οι
θέσεις σας για την πράσινη ανάπτυξη, την αξιοποίηση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας και το κυριότερο, οι προτάσεις σας
και οι προβληµατισµοί σας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής που απειλεί τον σύγχρονο πολιτισµό. Δεν υπάρχουν
ούτε καν σαν λέξη στην εισηγητική έκθεση, πόσο µάλλον σαν
πεδία πολιτικής.
Για τη ναυτιλία µας παρουσιάζει ο Υπουργός έναν πίνακα εσόδων - εξόδων, χωρίς να υπάρχει συνολικό πλαίσιο ναυτιλιακής
πολιτικής για το πώς µπορεί ο τριτογενής τοµέας να αποτελέσει
κεντρικό πυλώνα για την εγχώρια ευρωπαϊκή και διεθνή οικονο-

7656

µία, όπως επίσης και τον ρόλο που θα πρέπει κανονικά να διαδραµατίσει ο τοµέας της ναυπηγοεπισκευαστικής, όπου η χώρα
µας διαθέτει και εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνογνωσία αλλά
και πολύ περισσότερο τις υποδοµές που είναι ικανές να επιφέρουν πάρα πολλά σηµαντικά οφέλη στα έσοδα του κράτους. Καθυστερούµε, όµως, και δεν έχουµε δώσει απαντήσεις σε σηµαντικά ερωτήµατα για τον συγκεκριµένο τοµέα της ναυπηγοεπισκευαστικής, όπως αυτό της φορολογίας του 24% και της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσµιο επίπεδο.
Αυτά, λοιπόν, θεωρώ ότι θα έπρεπε πρωτίστως να εξετάσουν
τα οικονοµικά επιτελεία των Υπουργείων και δευτερευόντως να
προχωρήσουν σε ισοσκελισµένους εσόδων - εξόδων, καθώς η
µέθοδος αυτή έχει εφαρµοστεί πολλάκις και έχει αποτύχει παταγωδώς.
Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν υπερπλεονάσµατα και παρεµβάσεις δηµοσιονοµικής προσαρµογής που
πλουτίζουν τις σελίδες του προϋπολογισµού. Έχουν, όµως, παντελώς αδειάσει τα στοιχεία για το πραγµατικό ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτικής. Είναι αναξιόπιστα και δεν χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και υποστήριξης. Χάνει και η πολιτική το νόηµά
της όταν τρέχουµε να πετύχουµε τους αριθµούς και ξεχνάµε ότι
πίσω από αυτούς βρίσκονται άνδρες, γυναίκες, παιδιά, οι οικογένειές µας. Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής πιστεύαµε και πιστεύουµε
στον παράγοντα άνθρωπο. Εκεί επενδύουµε και εκεί εναποθέτουµε τις πραγµατικές µας ελπίδες. Ευηµερούν οι αριθµοί για
εµάς όταν ευηµερούν οι άνθρωποι. Δυστυχώς για εσάς, κύριοι
της Κυβέρνησης, δεν ευηµερούν σήµερα ούτε οι αριθµοί ούτε οι
άνθρωποι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κύριε Μπιάγκη.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Κοτρωνιάς από τη Νέα Δηµοκρατία, ο οποίος δεν βλέπω να είναι εδώ. Οπότε τον λόγο έχει η κ.
Πέρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι.
Σήµερα εµείς νιώθουµε -και απευθύνοµαι στους Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας- ότι µας κάνετε πλάκα, αυτές τις µέρες
µάλλον.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Εµείς το νοµίζαµε επί τεσσεράµισι χρόνια.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Διαβάζουµε ότι το υπερταµείο
δεν υποθηκεύει τελικά την περιουσία του ελληνικού δηµοσίου,
αλλά αποτελεί εργαλείο για τη στήριξη της ανάπτυξης, το γνωστό µαξιλάρι έχει συνεισφέρει, λέει, σηµαντικά στη µείωση του
κόστους δανεισµού. Προφανώς όταν το 2,8 δεν είναι αναιµική
ανάπτυξη, αφού είναι στόχος του προϋπολογισµού, τότε δεν είχαµε και εµείς, γιατί 2,8 είναι η αναθεωρηµένη ανάπτυξη για το
δεύτερο τρίµηνο του 2019.
Επίσης, δεν βγάζαµε λιγότερες συντάξεις, δεν ήταν µειωµένη
η συνταξιοδοτική δαπάνη, γιατί βλέπουµε τώρα ότι είναι µειωµένη κατά 200.000.000 ευρώ περίπου. Άρα, ο κ. Βρούτσης θα
βγάλει λιγότερες συντάξεις από εµάς.
Για να µην πούµε για το δηµοσιονοµικό κενό που ήταν τόσο
µεγάλο ώστε κατ’ ευθείαν δώσατε 200.000.000 ευρώ για ΕΝΦΙΑ
εκ των οποίων τα 136.000.000 ευρώ τα παίρνετε πίσω µε τις αντικειµενικές αξίες. Η συνεισφορά πέρα από τα 260.000.000 ευρώ
που δώσαµε εµείς για τον ΕΝΦΙΑ είναι γύρω στα 60.000.000
ευρώ.
Επίσης, µάθαµε –είναι η πλάκα που συνεχίζεται- ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ περιέκοψε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων προκειµένου να πετύχει δηµοσιονοµικούς στόχους σε βάρος της ανάπτυξης κ.λπ.. Κοµµένο το ΠΔΕ. Και είναι πολύ σηµαντικό, γιατί ένα είναι το ΠΔΕ και ένα άλλο είναι η απορρόφηση
του ΠΔΕ Το 2018 λοιπόν έφτασε στα 6.237 εκατοµµύρια. Προφανώς, κατά τη γνώµη σας ήταν µια χαρά γιατί τώρα προβλέπετε
ότι θα εκτελεσθούν 6.150 εκατοµµύρια. Προβλέπεται, δηλαδή, η
υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 600 εκατοµµύρια ευρώ. Θα κλείσει
δηλαδή χαµηλότερα από το 2018, αν και το πρώτο εξάµηνο του
2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε εκτέλεση δαπανών κατά
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500 εκατοµµύρια αυξηµένες από το αντίστοιχο του 2018. Είναι
πολλά νούµερα, αλλά είναι ένα το συµπέρασµα. Η αλήθεια είναι
ότι µε την πολιτική που ακολουθείτε –και θα αναφερθώ συγκεκριµένα- δεν το βλέπω εγώ ούτε το 6.150 να το πιάνετε. Και βεβαίως, αυτό υπονοµεύει και την ολοκλήρωση και απορρόφηση
του ΕΣΠΑ το 2023.
Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι υπάρχουν έργα παγωµένα και
µιλάω και για εντάξεις δράσεων επιχειρηµατικότητας, για πάγωµα έργων των δικτύων λόγω και της ιδιωτικοποίησης της
ΔΕΔΑ των υποδοµών.
Θα αναφερθώ όµως ιδιαίτερα στο Υπουργείο Μεταφορών και
Υποδοµών. Εκεί βλέπουµε µία δραστική περικοπή στο εθνικό
σκέλος κατά 82 εκατοµµύρια και στο συγχρηµατοδοτούµενο
κατά 255 εκατοµµύρια. Δηλαδή, έχουµε ένα ιστορικό χαµηλό γι’
αυτό το Υπουργείο µε 337 εκατοµµύρια περικοπή. Βεβαίως, γίνεται περικοπή, γιατί έτσι θα γίνει και καλύτερη η απορρόφηση
µε τα βαλτωµένα έργα και θα αναφερθώ. Και µιλάω και για το
µετρό της Θεσσαλονίκης, που πάει το 2023 και µάλιστα εκεί θα
έχουµε και αξιώσεις, και για το Πάτρα - Πύργος και για τον ΒΟΑΚ
που ξεκινά από µηδενική βάση.
Βεβαίως υπάρχουν και κάποια κολπάκια. Βλέπουµε ότι οι δαπάνες για επιδότηση των άγονων γραµµών θα καλυφθούν από
το ΠΔΕ οπότε τρώµε και λίγο δηµοσιονοµικό χώρο από εκεί. Και
υπάρχει και ένα θέµα µε την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» που βλέπουµε ότι η
επιδότησή της πληρώνεται από τον τακτικό προϋπολογισµό.
Σοβαρό θέµα το κοµµάτι της Πολιτικής Αεροπορίας. Όσο και
να ψάξαµε, δεν βρήκαµε πουθενά στον προϋπολογισµό να υπάρχουν διακριτές δαπάνες για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
Είναι µια ανεξάρτητη αρχή και ο ίδιος ο Υπουργός στον επικεφαλής της EASA είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει. Έχουν βγει τα προεδρικά διατάγµατα από εµάς. Ήδη βλέπουµε στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας αυξηµένες µισθολογικές δαπάνες, παρ’
όλο που ένα µέρος του προσωπικού θα πήγαινε στην ΑΠΑ, την
ανεξάρτητη αρχή. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Δεν φαίνεται να δηµιουργείται αυτή η ΑΠΑ, η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της Πολιτικής Αεροπορίας.
Λέει για πέντε εκατοµµύρια από την εισιτηριοδιαφυγή και από
τον εξορθολογισµό της δωρεάν µετακίνησης. Σε ό,τι αφορά την
εισιτηριοδιαφυγή, µαζί σας. Θεωρώ όµως µετά τα τελευταία
µέτρα και το ηλεκτρονικό εισιτήριο που εµείς καθιερώσαµε ότι
αυτή έχει µειωθεί πάρα πολύ. Ενδέχεται, όµως, όλο αυτό να υποκρύπτει περιορισµό των κατηγοριών δικαιούχων για δωρεάν µετακίνηση.
Και µια και µιλάµε για τις συγκοινωνίες, θα ήθελα έναν εξορθολογισµό στα δροµολόγια του µετρό και του ηλεκτρικού, γιατί
πραγµατικά υπάρχει πρόβληµα.
Με τροπολογία για τον ΟΑΣΘ καταργήσατε την ΑΣΥΘ, παρ’
όλο που στον προϋπολογισµό κάπου αναφέρεται. Είναι, λέει, και
πρόχειρος. Αναφέρεται µέσα. Την πάτε τρία χρόνια µετά. Ούτως
ή άλλως, έχουµε πει ότι και το µετρό Θεσσαλονίκης θα πάει το
2023. Συγχρόνως, δίνουµε γραµµές στο ΚΤΕΛ και άρα φροντίζουµε και για την κερδοφορία των ΚΤΕΛ.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, οι µεταφορές αποτελούν ένα
πολύ ανερχόµενο και πολύ δυναµικό κλάδο της οικονοµίας. Μπορεί να συµβάλει πολύ σηµαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ, αλλά
θέλει και στρατηγικό σχεδιασµό και αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων της χώρας. Για την αύξηση του εµπορίου, των
εξαγωγών κ.λπ. απαιτείται µια πολύ στοχευµένη δράση logistics.
Εµείς έχουµε κάνει ένα action plan. Έχω κάνει µια ερώτηση για
το στρατόπεδο Γκόνου, το οποίο, χωρίς να εντάσσεται σε κανένα
σχεδιασµό, ξαφνικά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα το κάνει ελεύθερη οικονοµική ζώνη. Έχουµε κάνει ερώτηση για το fly over και
την εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν εντάσσεται σε κανέναν σχεδιασµό. Εάν συνεχίσουµε όµως να κάνουµε πάλι έργα που δεν είναι µετρηµένα, που δεν εξυπηρετούν
συγκεκριµένες ανάγκες, δεν θα πάει καλά ούτε η οικονοµία σ’
αυτό το επίπεδο.
Μια κουβέντα µόνο για το επίδοµα θέρµανσης γιατί αφορά και
τη δική µου περιοχή, τη Φλώρινα. Ξέρετε πόσα δίνει µια οικογένεια για να ζεσταθεί; Βλέπουµε στον προϋπολογισµό λοιπόν ότι
είναι µειωµένα, λέει, γιατί δώσαµε πολλά το 2019 και το 2020 θα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΑ’ - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

είναι µηδέν. Να πω στους συµπολίτες µου ότι στη Φλώρινα επίδοµα θέρµανσης το 2020 δεν υπάρχει. Πολύ ωραία!
Για να µην πούµε για την απολιγνιτοποίηση, που ούτως ή
άλλως δεν προβλέπεται πουθενά, ούτε στον αναπτυξιακό σε ειδικό κλάδο, πουθενά. Το 2028 είναι η απολιγνιτοποίηση, αλλά
στον προϋπολογισµό κονδύλια γι’ αυτό τον σκοπό δεν βλέπω.
Πάµε τώρα όµως στη µεγαλύτερη πλάκα που πρέπει να κοπεί
και αφορά το Ελληνικό. Το γράφει η εισηγητική και το ακούω και
από αυτό το Βήµα από Βουλευτές. Θα έπρεπε ο αρµόδιος Υπουργός να σας ενηµερώσει ότι αυτό το έργο του το δώσαµε
σχεδόν έτοιµο. Το Ελληνικό είχε έντεκα αναβλητικές αιρέσεις µε
µία σύµβαση απαράδεκτη. Απαράδεκτες αναβλητικές αιρέσεις.
Τη διορθώσαµε. Ούτως ή άλλως, προβλέπεται στον προϋπολογισµό. Για το 51%, στη δεύτερη επέτειο αλλαγής των µετοχών
θα δώσει λεφτά ο επενδυτής. Αυτό δεν προβλεπόταν. Θα τα
έδινε όποτε ήθελε και είναι ένα κέρδος, πέρα από τα άλλα.
Πολύ ενδεικτικά αναφέρω. Προεδρικό διάταγµα: Το κάναµε
εµείς. Εµείς πήραµε οικόπεδο χωρίς τοπογραφικό. Το Κτηµατολόγιο πουθενά. Όρια δεν υπήρχαν. Οριοθέτηση ρεµάτων, αρχαιολογικών χώρων, δασικών, αιγιαλού, όπως σε όλη τη χώρα. Γιατί
αυτό ήταν το κόλπο, να µην υπάρχουν εργαλεία. Προεδρικό διάταγµα, εξήντα εννιά φορείς ιδιωτικού και δηµόσιου φορέα µέσα,
που έπρεπε να φύγουν από το 2012, τους βγάλαµε πολύ δύσκολα γιατί ήταν ΥΠΑ, ήταν τα λεωφορεία. Κάναµε τον Φορέα
Διαχείρισης Κοινοχρήστων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Θέλω ένα λεπτό και εγώ ακόµα.
Και βεβαίως, ο διακανονισµός για το καζίνο, ένας διαγωνισµός
παγκόσµια πρωτοτυπία. Εµείς τον βγάλαµε στον αέρα, διότι
έπρεπε να κάνει διαγωνισµό το ελληνικό δηµόσιο, αλλά εκεί µέσα
πρέπει να φανεί πώς θα πάρει ο επενδυτής λεφτά από τον «καζινά» µετά που θα είναι αυτός ιδιοκτήτης, γιατί τώρα είναι το ελληνικό δηµόσιο. Απίστευτη σύµβαση, όπως οι περισσότερες που
έχει υπογράψει διαχρονικά ο χώρος σας και το ΠΑΣΟΚ. Δεν προασπίζουν το δηµόσιο συµφέρον πουθενά.
Το µόνο που είχε να κάνει αυτή η Κυβέρνηση ήταν οι δύο ΚΥΑ,
οι οποίες είναι η εξειδίκευση του προεδρικού διατάγµατος που
έχουµε βγάλει και οι οποίες ένα χρόνο δουλεύονται -έχει τελειώσει και η δηµόσια διαβούλευση, άρα είναι στο Κεντρικό Συµβούλιο Διοίκησης- και να ολοκληρώσουν τον διακανονισµό για
το καζίνο που είναι στον αέρα. Αυτά ήταν. Ο κ. Μητσοτάκης είχε
πει ότι θέλει επτά µέρες. Γελάσαµε τότε και είπαµε ότι δεν ξέρει
από διαδικασίες. Πού είναι; Αλλά αρχίζουν µετά τα κόλπα. Τώρα
αρχίζουν τα κόλπα και τα παρακολουθούµε.
Και κάτι ακόµα. Μπορεί εµείς –και γι’ αυτό λέτε για ιδεοληψίεςνα τα βασανίσαµε παραπάνω τα περιβαλλοντικά. Όµως, εκτός
από το ότι προάσπισαν το δηµόσιο συµφέρον, έχουν και κάτι
καλό για την επένδυση, έχουν ασφάλεια δικαίου. Γιατί αν κάνεις
χωροταξία µε τροπολογίες όπως έγινε ή αν κάνεις ΠΝΠ για το
πού θα δώσεις τα κοινόχρηστα σε ένα έργο που έχει προσφυγές,
δεν έχεις ούτε ασφάλεια δικαίου.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα πάντως όποιος Βουλευτής
ξανααναφέρει «έχει τελµατώσει το έργο και το ξεµπλοκάραµε
εµείς», να έρθει να κάνουµε µια κουβέντα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Μπίζου από τη Νέα Δηµοκρατία και µετά ο
κ. Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) ΜΠΙΖΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι εντός του χρονικού ορίου.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησής µας τον οποίο καλούµαστε να
υπερψηφίσουµε έχει ένα ειδικό βάρος. Είναι ο πρώτος προϋπολογισµός µετά την πρώτη καταστροφική δεκαετία της ελληνικής
κρίσης και σηµατοδοτεί τη δυνατότητα της χώρας να πραγµατοποιήσει την υπέρβαση. Είναι το εργαλείο για να κάνει η Ελλάδα
το βήµα στο µέλλον. Είναι ένας προϋπολογισµός που τονώνει τις
επενδύσεις και την ανάπτυξη, παρέχοντας, ταυτόχρονα, προστασία στα µικρά και µεσαία εισοδήµατα. Είναι ένας προϋπολογι-
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σµός ευκαιριών που δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης στις διεθνείς αγορές και αισιοδοξία στις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν µιλάµε για προϋπολογισµό
µέσα σε αυτή την Αίθουσα έχουµε συνηθίσει να ταυτίζουµε µε
λέξεις όπως «πρωτογενές πλεόνασµα», «δηµοσιονοµικός χώρος», «δαπάνες», «υπερπλεόνασµα». Πώς αγγίζουν, όµως, όλα
αυτά τον Έλληνα πολίτη; Πώς τα αντιλαµβάνεται και πώς τα µεταφράζει ο επαγγελµατίας, η νοικοκυρά και ο εργαζόµενος; Σηµαίνουν κάτι για αυτούς τα νούµερα αυτά που ψηφίζουµε σήµερα;
Επιτρέψτε µου να σας διηγηθώ µία σύντοµη ιστορία της κρίσης: Η Χρύσα είναι µία γυναίκα ούτε καν τριάντα ετών, µητέρα
δύο παιδιών. Διατηρεί στη Λάρισα µία µικρή επιχείρηση, ένα κατάστηµα της γειτονιάς, την οποία άνοιξε το 2014, πιστεύοντας
ότι έτσι θα βοηθήσει στο εισόδηµα της οικογένειας της και στο
µέλλον των παιδιών της. Το καλοκαίρι που µας πέρασε, όµως,
µετά από πέντε χρόνια σκληρής φορολόγησης και εξαντλητικών
ασφαλιστικών εισφορών έφτασε σε αδιέξοδο. Αναγκάστηκε να
εγκαταλείψει την οικογένειά της για να εργαστεί σε τουριστικές
επιχειρήσεις στα ελληνικά νησιά. Για πέντε µήνες, έβλεπε το
µωρό της µόνο από την εφαρµογή µέσα στο κινητό. Η Χρύσα
ήταν έτοιµη να κλείσει την επιχείρηση της και να στραφεί στο ταµείο ανεργίας. Μου είπε ότι είναι προτιµότερο από τη σκληρή καθηµερινότητα, αφού λόγω της υπερφορολόγησης το καθαρό της
εισόδηµα έφτασε να ανταγωνίζεται το επίδοµα ανεργίας.
Για τη Χρύσα, λοιπόν, που φορολογείται από το πρώτο ευρώ,
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µείωσε τον εισαγωγικό συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος από το 22% στο 9%, δίνοντάς
της µία σηµαντική ανάσα. Και µε αυτό τον προϋπολογισµό, η
Χρύσα θα αρχίσει να βλέπει η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών που κατέτρωγαν το εισόδηµα της, ήδη, από φέτος.
Και είναι σηµαντικό, κύριε Υπουργέ, να µειώσουµε κι άλλο τις
εισφορές του χρόνου, όπως έχουµε δεσµευτεί. Για ανθρώπους,
όπως η Χρύσα, µικρούς επιχειρηµατίες και καταστηµατάρχες, η
µείωση του εταιρικού φόρου φέτος στο 24% και του χρόνου στο
20%, η µείωση του φόρου στα µερίσµατα στο 5%, η µείωση της
προκαταβολής φόρου, αλλά και η δέσµευση για σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµατος
είναι πραγµατικό οξυγόνο. Είναι µία πολιτική που επιτρέπει στους
ανθρώπους της παραγωγής να αναπνεύσουν και να δηµιουργήσουν.
Πριν δύο εβδοµάδες, µου είπε πως θα δώσει µία ευκαιρία στην
επιχείρηση της, γιατί τώρα έχει ελπίδα. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο στοιχείο του φετινού προϋπολογισµού, ότι αλλάζει τις ζωές
των ανθρώπων, γεννάει ελπίδα για το αύριο. Ο φετινός προϋπολογισµός δεν είναι νούµερα και δυσνόητες έννοιες. Είναι η καθηµερινότητά µας, όπως τη ζούµε.
Στη θέση της Χρύσας βρέθηκαν χιλιάδες Έλληνες τα τελευταία χρόνια, Έλληνες όλων των ηλικιών που είδαν το µέλλον τους
να προδιαγράφεται σκοτεινό, Έλληνες που έχασαν ξαφνικά τη
δουλειά τους και την ελπίδα να βρουν µία άλλη προοπτική.
Η ιστορία της Χρύσας δεν είναι η µοναδική. Είναι η ιστορία του
γείτονά µας, του συγγενή µας, του νέου επαγγελµατία, του αγρότη της υπαίθρου. Ο φετινός προϋπολογισµός είναι διαφορετικός. Είναι η αποτύπωση των ρυθµίσεων που έχουµε ήδη νοµοθετήσει. Είναι ένας προϋπολογισµός που πριν καν ψηφιστεί έχει
δείξει τα σηµάδια του στην καθηµερινότητα των Ελλήνων. Υπάρχουν µέτρα που δίνουν ελπίδα και αισιοδοξία σε κάθε µία γυναίκα
και µέλλουσα µητέρα που θέλει να εργαστεί, αλλά, ταυτόχρονα,
να κάνει και η οικογένεια. Περισσότεροι άνθρωποι θα επιστρέψουν και πάλι στον στίβο της εργασίας. Σηµαντικοί τοµείς της οικονοµίας, όπως η οικοδοµή, ξαναζωντανεύουν και οι µισθοί αρχίζουν να αυξάνονται.
Επιτρέψτε µου, να κάνω µία ειδική σηµείωση για τον τοµέα που
καλύπτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθότι προέρχοµαι από έναν νοµό κατ’ εξοχήν αγροτικό.
Με τη διασφάλιση σταθερών πόρων από τη νέα ΚΑΠ, µε το νέο
νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς, κατόπιν της µείωσης της
φορολογίας στο 10% για όλες τις οµάδες παραγωγών και τα συνεργατικά σχήµατα και της αντιµετώπισης των παράνοµων ελληνοποιήσεων στα αγροτικά προϊόντα µε εντατικοποίηση των
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ελέγχων επιτυγχάνεται ένα πραγµατικό αναπτυξιακό σοκ, που θα
δώσει νέα προοπτική στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
Είµαστε δίπλα στον Έλληνα παραγωγό, τον µαχητή της ελληνικής γης, τον άνθρωπο που µατώνει καθηµερινά, προσδίδοντας
στην ελληνική οικονοµία µεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Είµαστε δίπλα στους νέους ανθρώπους που θέλουν να ζωγραφίσουν το µέλλον τους στην Ελλάδα µε χρώµατα αισιοδοξίας,
ελπίδας και πίστης. Είµαστε δίπλα σε όλους αυτούς που πληγώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και τώρα, ήρθε η ώρα να
επουλώσουµε τις πληγές τους. Είµαστε δίπλα σε όλους αυτούς
που δεν ανέχονται η χώρα µας να είναι µία χώρα παρίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για τον λόγο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να
υπερψηφίσετε τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησης µας για να
στείλουµε ένα ηχηρό µήνυµα σε όλα τα µήκη και πλάτη του πλανήτη, πως η Ελλάδα είναι εδώ και στέκεται όρθια µε τις δικές της
δυνάµεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κυρία Μπίζιου.
Τον λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
Στη συνέχεια, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Υφυπουργό τον
κ. Δήµα.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020 είναι και άδικος και ταξικά µεροληπτικός υπέρ των οικονοµικά ισχυρών. Είναι προϋπολογισµός φοροαπαλλαγών και κινήτρων για τους λίγους και
προϋπολογισµός φορολεηλασίας για τους πολλούς. Ο προϋπολογισµός δεν µπορεί να ικανοποιεί και αυτούς που παράγουν τον
πλούτο, που είναι οι εργαζόµενοι, και ταυτόχρονα, τους λίγους,
που κερδίζουν από τον ιδρώτα των εργαζοµένων.
Ο προϋπολογισµός αυτός απέχει, όπως φυσικά και οι προηγούµενοι άλλων κυβερνήσεων, έτη φωτός από την κάλυψη των
σύγχρονων αναγκών του λαού µας για δηµόσια και δωρεάν παιδεία, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και πρόνοια, για αντιπληµµυρική, αντιπυρική, αντισεισµική προστασία, για κοινωνικές
δοµές προσχολικής ή τρίτης ηλικίας και των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες. Δεν έχει µέτρα ενίσχυσης του λαϊκού εισοδήµατος, των
ανέργων, των συνταξιούχων, των µονογονεϊκών, πολυτέκνων και
τριτέκνων οικογενειών.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, φιλικό στις επενδύσεις, την επιχειρηµατικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηµατιών, δεν µπορούν να µείνουν απ’ έξω οι δήµοι και οι περιφέρειες. Βασικές
υποδοµές και υπηρεσίες, που αφορούν τον λαό, προσαρµόζονται στη λογική της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηµατικότητας. Ολοκληρώνεται η διαδικασία µετατροπής των δήµων σε
ελεγκτικούς φοροµπηχτικούς µηχανισµούς, διευρύνοντας τα
τέλη και τους φόρους, ενώ προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση της
καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισµού, στο πράσινο µε την απλή
πλειοψηφία των παρόντων στο δηµοτικό συµβούλιο.
Η πετσοκοµµένη χρηµατοδότηση που φτάνει στο 60%, σε
σχέση µε το 2009 -και θα συνεχιστεί µειωµένη και τα υπόλοιπα
χρόνια- σε συνδυασµό µε την απαγόρευση προσλήψεων µόνιµου
προσωπικού έχει οδηγήσει σε τεράστιες ελλείψεις σε υποδοµές
και προσωπικό. Αποδεικνύεται ότι η λεγόµενη «αποκέντρωση λειτουργιών του κράτους» µε την οποία είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένα όλα τα κόµµατα και οι δυνάµεις τους στους δήµους και
τις περιφέρειες, πλην του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
δεν ήταν παρά µία συστηµατική προσπάθεια αναδιοργάνωσης
της τοπικής διοίκησης σε αντιδραστική, αντιλαϊκή κατεύθυνση,
ώστε να ευθυγραµµιστεί στις νέες συνθήκες και τις ανάγκες τις
επιδιώξεις του κεφαλαίου. Πρόκειται για επεξεργασµένη στρατηγική, δροµολογηµένες εξελίξεις και αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα µας διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, από τη δεκαετία του ’90 µε τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ», στη συνέχεια, µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µέχρι και σήµερα, µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και πάει λέγοντας. Ξεκίνησαν µε πρόσχηµα την καπιταλιστική κρίση και κλιµακώνονται στη φάση της καπιταλιστικής οι-
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κονοµικής ανάκαµψης.
Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού για το 2020, τα οποία
προσδιορίζονται πάνω από 54.000.000.000 ευρώ προέρχονται
κατά 93% από τα εργατικά λαϊκά στρώµατα, το εισόδηµα των
οποίων έχει τσακιστεί στην κυριολεξία. Οι δήµοι θα εισπράξουν
µόλις ένα 1.857.000.000 ευρώ για το 2020 και οι περιφέρειες
µόλις 657.000.000 ευρώ, όταν µόνο η µισθοδοσία του προσωπικού τους υπολογίζεται περίπου στα 2.500.000.000 ευρώ.
Είναι καθαρή πρόκληση για τον λαό και τις ανάγκες του, όταν
έχουν προηγηθεί τα τραγικά γεγονότα σε Μάτι και Μάνδρα, στην
Κρήτη, στην Εύβοια, στη Θάσο ως αποτέλεσµα απουσίας αντιπληµµυρικής και αντιπυρικής προστασίας, όταν το 80% των δηµοσίων κτηρίων και σχολείων παραµένουν ανέλεγκτα και ο προσεισµικός έλεγχος να έχει σταµατήσει στο 2005, όταν χιλιάδες
παιδιά µένουν εκτός παιδικών σταθµών, όταν χιλιάδες εκπαιδευτικοί είναι αδιόριστοι.
Είναι πρόκληση να µιλούν για ελλείµµατα και την ίδια στιγµή
να νοµοθετούν την εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών, νέα
κρατική εγγύηση των τραπεζών µε 12.000.000.000 ευρώ, στο
ΝΑΤΟ 4.500.000.000 ευρώ ετησίως για τις αµυντικές δαπάνες υποτίθεται- πακτωλό δισεκατοµµυρίων σε κατασκευαστικούς και
ενεργειακούς κολοσσούς, ιδιωτικοποιήσεις λιµανιών, αεροδροµίων, αυτοκινητοδρόµων, µε φοροαπαλλαγές και προκλητικά κίνητρα στο µεγάλο κεφάλαιο.
Εκτός όλων των άλλων, καλούνται αυτά τα µόνιµα «υποζύγια»,
τα εργατικά λαϊκά στρώµατα να σηκώσουν επιπλέον και το 70%
των συνολικών λειτουργικών πόρων στους δήµους. Στον ενοποιηµένο προϋπολογισµό της τοπικής διοίκησης αυτά τα ποσά είναι
τα µόνα που καταγράφονται διακριτά αυξηµένα µε την πρόβλεψη
να ανέλθουν σε 2.750.000.000 ευρώ αυξηµένα κατά 135 εκατοµµύρια σε σχέση µε πέρυσι για να υπερκαλύψει η Κυβέρνηση τη
συνεισφορά της στα «µατωµένα πλεονάσµατα» που ανέρχονται
σε 201 εκατοµµύρια ευρώ.
Επιβεβαιώνεται και από τα έσοδα των προηγούµενων οικονοµικών ετών, τα οποία από 559 εκατοµµύρια που υπολογίζονταν
για το 2019, εισέπραξαν τελικά 840 εκατοµµύρια, δηλαδή αύξηση 50%. Για το 2020, οι επιδιώξεις θα είναι ακόµα µεγαλύτερες, φτάνοντας, όπως προβλέπεται, τα 869 εκατοµµύρια ευρώ.
Αποτυπώνει, όµως, µε αυτόν τον τρόπο, την αποτελεσµατικότητα του κυνηγητού, που έχουν εξαπολύσει µαζί κράτος και
δήµοι, ενάντια στα λαϊκά νοικοκυριά για να εισπράξουν τα οφειλόµενα και όχι από τις µεγάλες επιχειρήσεις, που χρωστούν τα
περισσότερα στους δήµους.
Αφορά το πλέγµα των κατασταλτικών και απειλητικών µέτρων
µε κατασχέσεις λογαριασµών, µπλοκάρισµα φορολογικού µητρώου, µε την απειλή των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών για
χρέη πάνω από 500 ευρώ. Επιβεβαιώνεται και από τις επιχορηγήσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων οι οποίες αυξάνονται µε µόλις 4 εκατοµµύρια ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος
του προγράµµατος αυτού διοχετεύεται για τις ανάγκες των επιχειρηµατικών σχεδιασµών και οµιλών. Αυτό γίνεται ακόµα πιο
αποκαλυπτικό στο επίπεδο των περιφερειών που διαχειρίζονται
κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα ΠΕΠ, και που µόνο ένα ελάχιστο µέρος
τους τελικά πάει σε ανάγκες υποδοµών και έργων µε στόχο την
εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών.
Οι προϋπολογισµοί, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνουν µε τον πιο
κυνικό και αποκρουστικό τρόπο τον σηµαντικό ρόλο της τοπικής
διοίκησης στον σχεδιασµό της καπιταλιστικής ανάπτυξης και
κάνει καθαρό ότι ούτε ισόρροπη ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί,
ούτε µπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή, τοπική και περιφερειακή πολιτική όταν η γενικότερη πολιτική παραµένει αντιλαϊκή.
Για το ΚΚΕ είναι επείγουσα ανάγκη σήµερα: Η πάλη για κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών µε κρατική χρηµατοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών όλων των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και µισθοδοσίας των εργαζοµένων
σε δήµους και περιφέρειες, να αποδοθεί το σύνολο των πόρων
που έχουν θεσπιστεί για την τοπική διοίκηση και τον οφειλόµενων
σε αυτή, να καταργηθεί όλο το αντιδραστικό θεσµικό πλαίσιο που
κατευθύνει τους δήµους, να βρουν ανταποδοτικά και επιχειρηµατικά, να προχωρήσουν γρήγορα και να χρηµατοδοτηθούν από
τον κρατικό προϋπολογισµό έργα αντιπληµµυρικής και αντιπυρι-
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κής προστασίας, αντισεισµικής θωράκισης, πέρα και έξω από τη
λογική κόστους - οφέλους, τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που προωθούν η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση,
να εξασφαλιστεί η λειτουργία και η ανάπτυξη νέων δοµών δηµόσιων και κοινωνικών µε σύγχρονες και δωρεάν παροχές και υπηρεσίες για όλους, µε επαρκή στελέχωση της λειτουργίας τους,
µε εργαζόµενους όλων των επιστηµονικών και άλλων ειδικοτήτων, µε µόνιµη σταθερή δουλειά και πλήρη µισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.
Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασµού και αναµονής,
λέµε εµείς, καµιά αυταπάτη για τον ρόλο της τοπικής διοίκησης
ότι µπορεί να λειτουργήσει γενικά προς όφελος των πολιτών. Η
καπιταλιστική ανάπτυξη απαιτεί θυσίες και για αυτό χρειάζεται
και την τοπική αυτοδιοίκηση βασικό αγκωνάρι που να την εξυπηρετεί και η οποία δεν θα συµβαδίζει µε την καλυτέρευση της
ζωής των εργαζοµένων.
Άρα, είναι µονόδροµος η οργάνωση της πάλης απέναντι στον
πραγµατικό αντίπαλο, τους µονοπωλιακούς οµίλους και το κέρδος τους, το κράτος τους, το πολιτικό προσωπικό τους, τον ίδιο
τον καπιταλισµό και απαιτείται από τον ίδιο τον λαό να οργανώσει την αντεπίθεση για την τελική νίκη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κύριε Συντυχάκη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήµας, για επτά λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού του 2020, του πρώτου κρατικού προϋπολογισµού της νέας Κυβέρνησης ο οποίος θα ψηφιστεί σε µία
δύσκολη συγκυρία και ένα ρευστό εξωτερικό περιβάλλον.
Δίχως αµφισβήτηση η ελληνική οικονοµία κάνει στιβαρά βήµατα αποδεικνύοντας πως έχει αφήσει πίσω της τις εποχές της
αστάθειας και της αβεβαιότητας. Ενσωµατώνοντας διεθνείς εκτιµήσεις και προβλέψεις, ο φετινός προϋπολογισµός υπηρετεί
συγκεκριµένους στόχους:
Αποτυπώνει την υλοποίηση προγραµµατικών δεσµεύσεων της
Κυβέρνησης, ακολουθεί τους στόχους της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, είναι αισιόδοξος για τις επιδόσεις της χώρας, πλην,
όµως, διέπεται από ρεαλισµό. Είναι στην ουσία ένα µέσο προσπάθειας για ανάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης µε το βλέµµα
κυρίως στο αύριο και τη µεσοπρόθεσµη βελτίωση του οικονοµικού προφίλ της χώρας.
Κρίσιµο ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση έχει η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόµαστε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ήδη µε το νοµοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα» απαλείψαµε σηµαντικά εµπόδια, που καθήλωναν τη χώρα και τους διεθνείς δείκτες, και συνεχίζουµε στην ίδια φιλοσοφία µε πολιτικές
στοχευµένες στην επόµενη µέρα της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο η έµφαση πολιτικής ενίσχυσης της έρευνας
και της καινοτοµίας δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες και τοποθετεί την Ελλάδα στην οµάδα των κρατών εκείνων που σχεδιάζουν και το αύριο, µε την επιστήµη στην προµετωπίδα του σχεδιασµού τους.
Πρέπει όχι µόνο να καλύψουµε το χαµένο έδαφος των τελευταίων χρόνων, αλλά να δούµε πώς µπορούµε να ηγηθούµε στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουµε ανοίξει πολλά ζητήµατα.
Ξεκινήσαµε πριν από πέντε µήνες, χωρίς να βρούµε έτοιµη
ατζέντα, ξεκινήσαµε σχεδόν από µηδενική βάση, ειδικά στο κοµµάτι της καινοτοµίας και βήµα-βήµα προσπαθούµε να βελτιώσουµε το περιβάλλον µέσα στο οποίο εργάζονται οι Έλληνες και
οι Ελληνίδες ερευνητές. Γι’ αυτό και σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία Παιδείας και Οικονοµικών προχωράµε άµεσα
στη µείωση της γραφειοκρατίας στην έρευνα, ειδικότερα στο καθεστώς λειτουργίας των ΕΛΚΕ µε τις αλλαγές οι οποίες νοµοθετούνται το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.
Η έρευνα και η καινοτοµία είναι ζητήµατα που θα έπρεπε να
µας απασχολούν πολύ περισσότερο, διότι διαµορφώνουν την κα-
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θηµερινότητα όλων µας στο σπίτι µας, στην εργασία, στο σύνολο
της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής. Όλοι αναγνωρίζουµε πως
η ελληνική επιστηµονική κοινότητα έχει σηµαντικές δυνατότητες.
Είναι χαρακτηριστικό πως, ενώ στις ακαδηµαϊκές δηµοσιεύσεις είµαστε στην κορυφή, δυστυχώς, όταν µετουσιώνεται το
αποτέλεσµα στην καινοτοµία, είµαστε πολύ χαµηλά και τα αποτελέσµατα είναι σχεδόν απογοητευτικά. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα στο European Innovation Scoreboard βρίσκεται στην
εικοστή θέση από τα είκοσι οκτώ κράτη-µέλη.
Άρα ένας βασικός µας στόχος είναι η αποτελεσµατικότερη
σύνδεση της παραγόµενης έρευνας στη χώρα µε την καινοτοµία,
µε την επιχειρηµατικότητα, µε την αγορά. Η µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας από τις δοµές του
Υπουργείου Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
προσπαθεί να επιτύχει και αυτό το αποτέλεσµα. Άρα είναι ένα
πρώτο βήµα.
Πιστεύουµε πως η έρευνα που χρηµατοδοτείται από το κράτος
πρέπει να προσφέρει προστιθέµενη αξία στην οικονοµία και την
κοινωνία. Κατά συνέπεια η σύνδεση των ερευνητικών κέντρων µε
την επιχειρηµατικότητα µόνο θετικά οφέλη µπορεί να προσφέρει.
Για να υπάρξει αποτέλεσµα, όµως, σε αυτή την προσπάθεια,
χρειαζόµαστε µία ολιστική προσέγγιση, µια εθνική στρατηγική,
γι’ αυτόν τον λόγο δηµιουργήσαµε και το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, το ΕΣΕΤΕΚ. Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούµενοι που διακεκριµένοι Έλληνες
δέχθηκαν να συµµετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Στη σύνθεση, µάλιστα, του ΕΣΕΤΕΚ για πρώτη φορά δεν συµµετέχουν
µόνο ακαδηµαϊκοί, αλλά και άνθρωποι από την αγορά, που στη
διαδροµή τους έχουν πετύχει αξιόλογα πράγµατα.
Όµως, δεν θα µείνουµε µόνο εκεί. Ήδη κάναµε το πρώτο βήµα
για τηνµετατροπή ενός αναξιοποίητου δηµόσιου ακινήτου σε
«Πολιτεία Καινοτοµίας». Το για δεκαετίες αναξιοποίητο ακίνητο
της «ΧΡΩΠΕΙ» στον Δήµο Πειραιώς φιλοδοξούµε να εξελιχθεί σε
µία κυψέλη εξέλιξης ανατρεπτικών ιδεών προς όφελος της κοινωνίας, µία κυψέλη που θα φέρει κοντά ανθρώπους από την επιστήµη, την καινοτοµία, την τεχνολογία, ακόµα και τις τέχνες και
θα δηµιουργήσει ένα οικοσύστηµα καινοτοµίας, µε βασικό προσανατολισµό, πέρα από την επιχειρηµατική ανάπτυξη, την προσφορά και στο κοινωνικό σύνολο.
Αντίστοιχη προσπάθεια εξελίσσεται και για ένα κέντρο καινοτοµίας στη Θεσσαλονίκη.
Επιπλέον στόχος µας είναι η έρευνα που γίνεται µε δηµόσιες
δαπάνες να συµβάλλει στο µέτρο του δυνατού και στη βελτίωση
της δηµόσιας διοίκησης και προφανώς της εθνικής άµυνας και
ασφάλειας.
Για δεκαετίες ολόκληρες το ελληνικό κράτος δαπανά εκατοντάδες εκατοµµύρια για τη χρηµατοδότηση της έρευνας, ουδέποτε όµως επιχείρησε να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα της
έρευνας για να καλύψει ανάγκες της δηµόσιας διοίκησης. Αυτή
είναι µια στρέβλωση την οποία προσπαθούµε να διορθώσουµε.
Ήδη τρέχουµε ένα πρόγραµµα σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ένα πρόγραµµα πιλότο, προκειµένου για
πρώτη φορά να συνδεθεί στην πράξη ο ερευνητικός ιστός µε τις
στρατιωτικές δοµές, αλλά και τις επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχµής.
Δεν θα µείνουµε, όµως, µόνο σε αυτά. Έχουµε ανοίξει µια ενδιαφέρουσα ατζέντα θεµάτων, µε στόχο να µεγιστοποιήσουµε
το όφελος από το κάθε ένα ευρώ που δαπανά το κράτος. Ενδεικτικά και µόνο αναφέρω πως ήδη σχεδιάζουµε µία νέα διµερή
συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής για την έρευνα και την καινοτοµία, που στόχο έχει να διευρύνει τις διατλαντικές συνεργασίες της εγχώριας ερευνητικής κοινότητας και ελπίζουµε ότι στο πρώτο τρίµηνο του 2020 θα την έχουµε υπογράψει.
Τη µετακίνηση της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας σε νέο ιδιόκτητο κτήριο, το οποίο να αρµόζει στην αποστολή της, δίχως την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού.
Τη σηµαντική αύξηση του προϋπολογισµού στη δράση «Ερευνώ, Δηµιουργώ, Καινοτοµώ» µε στόχο τη διεύρυνση του αριθµού
των επωφελούµενων.
Και πριν από λίγες ηµέρες ανακοινώσαµε τη χρηµατοδότηση
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διακοσίων έξι συµπράξεων ερευνητικών κέντρων µε επιχειρήσεις. Ευελπιστούµε σύντοµα ότι αυτός ο αριθµός θα αυξηθεί.
Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προκήρυξη για τη χρηµατοδότηση δηµιουργίας συνεργατικών σχηµατισµών clusters καινοτοµίας. Αντίστοιχα επεξεργαζόµαστε σχέδιο για την αλλαγή της
νοµοθεσίας, ώστε τα µέλη ΔΕΠ των πανεπιστηµίων αλλά και οι
ερευνητές να µπορούν πολύ πιο εύκολα και γρήγορα να δηµιουργούν spin-off εταιρείες και να µεταφράζουν συνεπώς την
ερευνητική τους δραστηριότητα σε καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες.
Αλλά συζητάµε και ένα νέο σχέδιο στήριξης των επενδύσεων
σε έρευνα και καινοτοµία, µεγαλύτερη έκπτωση της φορολογίας
για επιχειρήσεις που επενδύουν σε νέους ερευνητές.
Σε ό,τι αφορά το κοµµάτι ενίσχυσης της καινοτοµίας, είµαστε
αποφασισµένοι για προφανείς λόγους να τη στηρίξουµε. Έχουµε
ανακοινώσει και υλοποιούµε το πρώτο εξάµηνο του 2020 τη δηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας για το οικοσύστηµα καινοτοµίας της χώρας. Στόχος είναι να µπορέσουµε όχι µόνο να καταγράψουµε αριθµό, τοµείς, επίπεδο και µέγεθος νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά να µπορέσουµε να προσφέρουµε κοστολογηµένα κίνητρα σε φορολογικά, εργασιακά και άλλα ζητήµατα.
Και παράλληλα, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών,
οργανώνουµε ακόµα και τη θεσµική εκπροσώπηση των επιτευγµάτων τους. Εκκινούµε από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
προσπάθεια λειτουργίας δοµών ερευνητικής επιστηµονικής διπλωµατίας στο πρότυπο προηγµένων χωρών, ώστε να παρακολουθούµε από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις και να έχουµε παρουσία και λόγο στα διεθνή κέντρα αποφάσεων.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επένδυση στην
έρευνα είναι µονόδροµος. Υπάρχουν σήµερα προκλήσεις στον
κόσµο και τη χώρα -όπως η κλιµατική αλλαγή, η αντιµετώπιση
ζητηµάτων υγείας-, που η έρευνα έχει κρίσιµο ρόλο. Μόνο µέσα
από την έρευνα θα βρούµε τις κατάλληλες απαντήσεις στα µεγάλα προβλήµατα και µέσα από την εµπέδωση της καινοτοµίας
θα µπορέσουµε να έχουµε στη διάθεσή µας τα κατάλληλα εργαλεία. Η επένδυση, λοιπόν, στην έρευνα και την καινοτοµία δεν
είναι πολυτέλεια. Είναι ζωτική ανάγκη, προκειµένου η χώρα να
επιβιώσει στο διεθνές σύστηµα και να γίνει ανταγωνιστική.
Η παγκόσµια οικονοµία µετασχηµατίζεται ταχύτατα, µε µοχλό
τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες ανατρέπουν τις υπάρχουσες
δοµές και δηµιουργούν ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης µε συνολική
επίδραση στην ισχύ των κρατών. Οι χώρες που τα επόµενα χρόνια θα διαθέτουν πλεόνασµα καινοτοµικών δυνατοτήτων θα είναι
εκείνες που θα πρωταγωνιστήσουν, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση και το µέγεθός τους. Σε αυτή την πραγµατικότητα θα πρέπει να προσαρµοστούµε και στη χώρα µας.
Άρα σας καλώ να υπερψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του
2020, που είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισµός, που στοχεύει
σε υψηλούς και βιώσιµους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί ο κ. Φλαµπουράρης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 22 Ιουλίου, αµέσως µετά την ψήφο εµπιστοσύνης της
Κυβέρνησης, ο νέος Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
έθεσε ως κεντρικό στόχο «να κάνουµε τις ζωές των Ελληνίδων
και των Ελλήνων καλύτερες». Αν τις υπολογίσουµε, µετά βίας πέρασαν από τότε εκατό εργάσιµες ηµέρες και µέσα σε αυτές η
νέα Κυβέρνηση πέτυχε οµολογουµένως πολλά.
Κατά γενική παραδοχή η παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου
αυτής της περιόδου µάλλον δεν έχει προηγούµενο. Μέσα σε
αυτές τις πρώτες εκατό ηµέρες ψηφίστηκαν τριάντα περίπου νοµοσχέδια, ολοκληρώθηκε η συνταγµατική Αναθεώρηση και υλοποιήθηκε ένα µεγάλο µέρος των προεκλογικών δεσµεύσεων της
νέας Κυβέρνησης. Παράλληλα η χώρα επέδειξε υπεύθυνη και
στιβαρή στάση στα εθνικά, ευρωπαϊκά και ευρύτερα ζητήµατα,
ανακτώντας την αξιοπιστία και τον σεβασµό των συνοµιλητών
της.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ούτε λόγος, βέβαια, για οποιαδήποτε σύγκριση µε τα έργα και
τις ηµέρες της αντίστοιχης περιόδου κατά τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Πράγµατι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θυµηθούµε πού βρισκόταν η χώρα το πρώτο πεντάµηνο της προηγούµενης διακυβέρνησης θα βρεθούµε εκεί κοντά στην 5η Ιουλίου.
Ήταν τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ και η Χρυσή Αυγή ψήφιζαν
υπέρ της διενέργειας δηµοψηφίσµατος και ένα ετερόκλητο πλειοψηφικό ρεύµα, που είχε εκτραφεί µε ψέµα και λαϊκισµό, έδινε
µία ασαφή εντολή-απάντηση στο τραγελαφικό εκείνο ερώτηµα.
Ήταν η περίοδος των κλειστών τραπεζών και των ουρών στα
ATM, τότε που πολλές επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε ξαφνικό θάνατο και άλλες εγκατέλειπαν βιαστικά τη χώρα.
Ήταν η εποχή που το «όχι» έγινε «ναι» και η Ελλάδα υποχρεώθηκε σε ένα τρίτο, αχρείαστο µνηµόνιο.
Ήταν η περίοδος που η τότε Πρόεδρος της Βουλής απ’ αυτό
εδώ το Βήµα κατήγγειλε το δηµόσιο χρέος ως παράνοµο και επονείδιστο και την ίδια ώρα ο τότε Πρωθυπουργός το αναγνώριζε
και διακανόνιζε την αποπληρωµή του. Ήταν η εποχή που τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας υποθηκεύονταν για ενενήντα εννιά
χρόνια.
Έχουν, όµως, κάποια σχέση όλα αυτά µε τον προς ψήφιση
προϋπολογισµό; Απόλυτη, είναι η απάντηση. Όχι µόνο γιατί η πολιτική αντιπαράθεση έχει ως κανόνα της τη σύγκριση, αλλά, κυρίως, επειδή η πολιτική και η οικονοµία διέπονται από την αρχή
της συνέχειας. Κάθε νέα κυβέρνηση δεν ξεκινάει από το µηδέν,
αλλά παραλαµβάνει µία συγκεκριµένη κατάσταση, την οποία συνεχίζει προς τη µία ή την άλλη κατεύθυνση.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τον προϋπολογισµό του κράτους.
Κάθε νέος προϋπολογισµός έχει ως αφετηρία του το κλείσιµο
του προηγούµενου. Γι’ αυτό τα απολογιστικά στοιχεία αποτελούν
συχνά πεδίο αντιπαράθεσης ανάµεσα στις κυβερνήσεις. Κατά
µείζονα λόγο ισχύει αυτό όταν η αλλαγή σκυτάλης συµβαίνει µεσούσης της χρονιάς, όπως εν προκειµένω. Ποιος χρεώνεται την
αποτυχία και ποιος πιστώνεται την επιτυχία σε µια τέτοια περίπτωση;
Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται ότι σηµαντικές παροχές της νέας Κυβέρνησης αποτελούν δικό της επίτευγµα. «Αν έχετε να δώσετε, τότε
το οφείλετε στη δική µας πολιτική», µας λένε. Είναι, όµως, έτσι;
Όχι, είναι η απάντηση.
Αλλά πριν από αυτή πρέπει να λύσουµε µια προφανή αντίφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη µία καταλογίζει την υπερφορολόγηση
στις µνηµονιακές πολιτικές και από την άλλη οικειοποιείται τα
πλεονάσµατα. Δηλαδή αποκηρύσσει τα µνηµόνια και επιχαίρει
για τα αποτελέσµατά τους. Όµως στην πραγµατικότητα η αφαίµαξη της οικονοµίας έχει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ.
Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και η αλλαγή πολιτικής και τελικά η
βελτίωση της οικονοµίας, στο δεύτερο µισό του τρέχοντος
έτους, η οποία επέτρεψε τις σηµαντικές κοινωνικές παροχές. Στο
γεγονός, δηλαδή, ότι η Νέα Δηµοκρατία, αντί να στραγγαλίζει
την οικονοµία µε φορολογικές επιβαρύνσεις, δίνει ελαφρύνσεις
και δηµιουργεί ένα περιβάλλον φιλικό στις επενδύσεις και στην
επιχειρηµατικότητα, που έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη της
οικονοµίας, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τελικά την
άντληση περισσότερων εσόδων για το κράτος.
Αυτή είναι η βασική εξίσωση. Οι λιγότεροι φόροι σε συνδυασµό µε την άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων φέρνουν ανάπτυξη, ενώ η διεύρυνση της φορολογικής βάσης φέρνει περισσότερα έσοδα για το κράτος. Και αυτή η βασική εξίσωση συµπληρώνεται από την πολιτική αποφασιστικότητα και την αξιοπιστία,
την εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος, την πρόσβαση στις
αγορές.
Όλα αυτά δηµιουργούν συνθήκες σταθερότητας και εµπιστοσύνης και αντανακλώνται στο χαµηλό κόστος δανεισµού, τη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος και την αναβάθµιση της χώρας
στις διεθνείς κατατάξεις.
Αυτή είναι η διαφορά, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη
µία οι ιδεοληψίες σας και από την άλλη τα 30 δισεκατοµµύρια
ευρώ φόρων, πάνω από τα πλεονάσµατα, που επιβάλατε στους
πολίτες µέσα σε µια τριετία και καθήλωσαν την οικονοµία.
Η µείωση του ΕΝΦΙΑ, των φορολογικών συντελεστών και επι-
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λεκτικά του ΦΠΑ, οι επιχειρηµατικές ελαφρύνσεις, τα κίνητρα, οι
παροχές στις πιο ευάλωτες οµάδες και τις νέες οικογένειες, η
ευνοµία και η ευταξία έχουν δηµιουργήσει συνθήκες ανάτασης
και αισιοδοξίας στην κοινωνία.
«Τα πάτε καλά», µας λέει ο κόσµος. Ο πήχης µπαίνει κάθε µέρα
και ψηλότερα. Την ίδια στιγµή, όµως, που δηµιουργούνται συνθήκες ενθάρρυνσης και αισιοδοξίας στην υπόλοιπη χώρα, στη
δυτική Μακεδονία η µετάβαση στη µεταλιγνιτική εποχή φέρνει
µαζί της αβεβαιότητα και ανασφάλεια.
Ο Νοµός Κοζάνης από τον οποίο προέρχοµαι και του οποίου
η οικονοµία βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση από τη λιγνιτική
δραστηριότητα, αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα για την αντιστάθµιση των συνεπειών, κινδυνεύει µε οικονοµικό µαρασµό. Γνωρίζω
ότι το επιχειρησιακό και αναπτυξιακό σχέδιο που ετοιµάζει η Κυβέρνηση για την περιοχή είναι αναλόγως φιλόδοξο προς τους
στόχους που έχουν τεθεί για την απεξάρτηση από τον λιγνίτη.
Εξάλλου, µετά και τις πρόσφατες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης, που µε τη µόχλευση
µπορεί να φτάσει τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, δικαιώνεται η
αποφασιστικότητα για την αλλαγή του ενεργειακού µείγµατος,
αφού είναι προφανή τα σηµαντικά οφέλη που µπορούν να αντλήσουν όσες περιοχές αποδειχθούν πιο έτοιµες σε αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό έχω την πεποίθηση ότι, µε την ολοκλήρωση
του σχεδιασµού για τη δυτική Μακεδονία, την ανησυχία θα διαδεχθεί η αισιοδοξία για µια νέα αναπτυξιακή πορεία.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, επειδή η ψήφιση του προϋπολογισµού εξοµοιώνεται µε ψήφο εµπιστοσύνης, σας την παρέχουµε, µε την πίστη ότι το 2020 θα είναι µια καλύτερη χρονιά για
τη χώρα, ελπιδοφόρα για τη δυτική Μακεδονία και δηµιουργική
για τον Νοµό Κοζάνης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Φλαµπουράρης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί ο κ. Δαβάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, επειδή
διαδέχοµαι στο Βήµα τον κ. Κωνσταντινίδη, θα ήθελα να του πω
ότι δεν χρειάζεται να αναφέρεται κανείς στο 2015, γιατί, όπως
γνωρίζετε, αυτό που παραδώσατε εσείς δεν έχει καµµία σχέση
µε αυτό που παραδώσαµε εµείς.
Μας παραδώσατε µειωµένο κατά 25% το εισόδηµα των Ελλήνων, µας παραδώσατε 28% ποσοστό ανεργίας, µας παραδώσατε
πάνω από ένα εκατοµµύριο κάτω από το όριο της φτώχειας και
µας παραδώσατε και άδεια ταµεία. Και προσπαθήσαµε µέσα από
τη δύσκολη περίοδο που ζήσαµε να φέρουµε τη χώρα και να τη
στήσουµε στα πόδια της, να µείνει όρθια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Και ανάπτυξη 0,7%.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Για την ανάπτυξη θα µιλήσουµε, ναι.
Άρα νοµίζω ότι δεν βολεύει για τη δική σας παράταξη να αναφέρεστε σε αυτή την περίοδο. Αλλά, επειδή προκλήθηκα λίγο,
γι’ αυτό σας απάντησα έτσι. Θα προχωρήσω, λοιπόν, στη γραπτή
οµιλία που έχω.
Κατ’ αρχάς, θέλω να αποφύγω να µιλήσω µε τη γλώσσα των
αριθµών, για το άλφα ή βήτα κονδύλιο και το πολιτικό του πρόσηµο. Όχι πως το θεωρώ περιττό, αλλά γιατί η επιχειρηµατολογία έχει εξαντληθεί. Όµως είµαι σίγουρος ότι έξω οι συµπολίτες
µας δίνουν µάχη για µια αξιοπρεπή ζωή και νιώθουν σιγά-σιγά
τις επιπτώσεις των δικών σας ανάλγητων πολιτικών. Κι έτσι, µέρα
µε τη µέρα, πιστεύω ότι οι προσδοκίες τους από την Κυβέρνηση
Μητσοτάκη θα διαψεύδονται.
Η Κυβέρνησή µας, όπως είπα και προηγουµένως, µαζί µε τις
θυσίες του ελληνικού λαού, οδήγησε τη χώρα εκτός µνηµονίου,
µε την κοινωνία στα πόδια της, µε κατεκτηµένη την αξιοπιστία
της στις αγορές και τη µνηµονιακή µέγγενη απούσα.
Άφηνε, όµως -και δεν το ξεχνάµε- πίσω της το πλεόνασµα, για
το οποίο είχαµε δροµολογήσει τις αξιώσεις µας, που οδηγούσαν
σε µείωση κατά 1% µε εγγύηση ενός µέρους των 37 δισεκατοµµυρίων.
Ο κ. Μητσοτάκης, αντί να συνεχίσει την προσπάθεια της
χώρας, µεταχρονολόγησε τη διεκδίκηση αυτή για µετά το 2021.
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Αν αυτό ήταν δειλία προς την Ευρώπη ή υπακοή ή ιδεολογική
ταύτιση, δεν ενδιαφέρει. Το αποτέλεσµα µετράει. Δηλαδή, το
πλεόνασµα του 3,5% παραµένει και για τον δεύτερο και τρίτο
χρόνο µετά τη λήξη των µνηµονίων και παγιώνεται ως βάση για
την οικονοµία της χώρας.
Με την πολιτική που έχει επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης συντελούνται δύο πολιτικά κακουργήµατα. Το πρώτο είναι η παγίωση της
ιδεολογίας των µνηµονίων, µε αιχµή τη συνέχιση των πολιτικών
λιτότητας. Το δεύτερο είναι η ολική επαναφορά της κουλτούρας
που µας οδήγησε στη χρεοκοπία.
Η επιλογή σας, κύριοι και κυρίες της Κυβέρνησης, να αποδεχτείτε αµαχητί το πλεόνασµα ελπίζω να µην αποβεί καταστροφική για τη χώρα.
Με αυτά τα δεδοµένα, προκύπτει η ανάγκη να κρίνουµε ως σύνολο τον προϋπολογισµό, τον αναπτυξιακό νόµο, τον φορολογικό νόµο και τον νόµο για τα κόκκινα δάνεια, γιατί όλοι αυτοί οι
νόµοι διέπονται από ενιαία φιλοσοφία, σκληρά νεοφιλελεύθερη
και όχι ταξικά ουδέτερη, όπως προσπαθείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό.
Για να γίνω σαφέστερος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον
προϋπολογισµό που καταθέσατε και τους τρεις νόµους που ήδη
ψηφίσατε, παρεµβαίνετε µεροληπτικά υπέρ των λίγων στα κρίσιµα πεδία της ανάπτυξης, της εργασίας, της κοινωνικής πολιτικής και της αναδιανοµής.
Ειδικότερα, όσον αφορά την ανάπτυξη, άκουσα πάλι τον προηγούµενο οµιλητή. Μίλησε για ακίνητα, τουρισµό. Νοµίζω ότι
πρέπει να διαπιστώσουµε τα εξής:
Πρώτον, ότι δεν υπάρχει στόχευση βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας µέσα από κλάδους, προϊόντα και υπηρεσίες έντασης γνώσης, που ενσωµατώνουν την
έρευνα και την καινοτοµία.
Δεύτερον, ότι απέχει από τους στόχους της βιώσιµης και δίκαιης ανάπτυξης, που ενσωµατώνουν την οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση.
Τρίτον, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ενώ είναι εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων, διαπιστώνουµε ότι καθηλώνεται στο ποσό των 6,750 δισεκατοµµυρίων, στο ίδιο ύψος, δηλαδή,
που υπήρχε το 2019, παρ’ όλο που η Κυβέρνησή σας εκτιµά ανάπτυξη 2,8%, αν και ο στόχος αυτός αµφισβητείται και από τους
διεθνείς οργανισµούς, αλλά ακόµα και από τον Σύλλογο Ελλήνων
Βιοµηχάνων.
Επίσης, παρατηρούµε ότι στο τέλος του χρόνου θα υπάρξει
µείωση των δαπανών του ΠΔΕ της τάξης των 600 εκατοµµυρίων
ευρώ, ενώ µείωση θα υπάρξει και στα έσοδα από τους ευρωπαϊκούς πόρους κατά 320 περίπου εκατοµµύρια ευρώ.
Ταυτόχρονα, στον νόµο για τα κόκκινα δάνεια παρατηρούµε
ότι απουσιάζουν παντελώς τα αναπτυξιακά κριτήρια, δεν θεσπίζεται η υποχρέωση των τραπεζών για τη χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων έναντι των εγγυήσεων που δίνει το δηµόσιο. Δεν αποκλείεται το κλείσιµο χιλιάδων επιχειρήσεων, οι
οποίες, ενώ δεν είναι ζηµιογόνες, δεν µπορούν προσωρινά να
εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Τέλος, κινδυνεύουν και δεκάδες
χιλιάδες ιδιοκτήτες να χάσουν τα σπίτια τους. Και όλα αυτά, γιατί
δεν προβλέπεται τίποτα στον νόµο για τα κόκκινα δάνεια.
Τέλος, και τα δύο φορολογικά νοµοσχέδια ευνοούν µε κραυγαλέο τρόπο τις µεγάλες επιχειρήσεις, σε αντίθεση µε τις µικροµεσαίες, που αποτελούν πάνω από το 90% του συνόλου των
ελληνικών επιχειρήσεων.
Ως προς το πεδίο της εργασίας και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, πιστοί όπως είστε στη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία
σας και ταυτισµένοι µε το ΔΝΤ, διαµορφώνετε έναν νέο και
ακόµα εφιαλτικότερο εργασιακό µεσαίωνα για τους εργαζόµενους, µε την υπονόµευση των κλαδικών συµβάσεων χάριν των
επιχειρησιακών και των ατοµικών.
Με τις ειδικές οικονοµικές ζώνες που θέλετε να δηµιουργήσετε δεν θα είναι δυνατή η σύναψη κλαδικών συµβάσεων των εργαζοµένων, µε αποτέλεσµα να υπερισχύουν οι επιχειρησιακές.
Συγχρόνως, µε την υπογραφή τοπικών συµβάσεων θα µπορούν
να µειώνονται οι µισθοί των εθνικών κλαδικών συµβάσεων.
Συνέπεια των πολιτικών αυτών θα είναι η συρρίκνωση εισοδηµάτων, που οδηγεί σε µείωση της αγοραστικής δύναµης και άρα
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της ζήτησης, µε αποτέλεσµα να πληγούν πληθώρα µεσαίων και
το σύνολο σχεδόν των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων.
Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής εισάγετε αντιασφαλιστική
πολιτική, µε µείζονες παρεµβάσεις: Πρώτον, την ιδιωτικοποίηση
της επικουρικής. Δεύτερον, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται στο 85% των ασφαλισµένων.
Άρα οι ελπίδες των συνταξιούχων για αύξηση των συντάξεών
τους, οι οποίες είναι πολύ µικρές, θα εξαφανιστούν από την περικοπή του µερίσµατος στο οποίο προβαίνετε για τρία εκατοµµύρια δικαιούχους, µε την κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πρέπει να ολοκληρώσετε. Θα παρεξηγηθώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, παρ’ όλες τις προεκλογικές σας εξαγγελίες για την
ενίσχυση της µεσαίας τάξης και τη µείωση των φόρων, δεν βλέπουµε καµµία πρόοδο. Αντίθετα, προχωράτε σε µέτρα που έχουν
έναν στόχο: τη συρρίκνωση του εισοδήµατος και των κοινωνικών
παροχών για τη συντριπτικά µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολούµενων, των αγροτών, των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, από τη µία, και την
αύξηση των κερδών των µεγάλων και πολύ µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, από την άλλη.
Δείχνουν ολοφάνερα στον ελληνικό λαό ότι όλη η εκστρατεία
της Νέας Δηµοκρατίας και των φιλικών της µέσων στηρίζονταν
στα ψέµατα, γιατί είχε στόχο µόνο την Κυβέρνηση. Δυστυχώς,
συνεχίζεται ακόµα και σήµερα.
Ολοκληρώνω, λέγοντας ότι εµείς, η Αριστερά, πασχίζουµε καθηµερινά για την προστασία των αδυνάτων και της µεσαίας
τάξης από τη λαίλαπα της αντιλαϊκής νεοφιλελεύθερης επέλασης. Ταυτόχρονα, πρωτοστατούµε στη δηµιουργία του δηµοκρατικού προοδευτικού µετώπου, που θα αντιστέκεται στην καταστροφική σας πολιτική και, µε τη συµµετοχή του λαού και της νεολαίας, θα την ανατρέψουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τριάµισι λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήθελα να πάρω τον λόγο για να
ξεκαθαρίσω ένα-δύο θέµατα, µε την ευκαιρία και της τοποθέτησης του κ. Φλαµπουράρη.
Ξεκινάω από το περίφηµο θέµα των πρωτογενών πλεονασµάτων και του λογαριασµού που υποτίθεται ότι θα άνοιγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να πούµε µερικές αλήθειες.
Πρώτον, δεν το θέσατε ποτέ αυτό το θέµα ούτε στο Euro
Working Group ούτε στο Eurogroup. Μόνοι σας το λέγατε, µόνοι
σας το ακούγατε. Ούτε εγγαστρίµυθοι να ήσασταν στο Eurogroup.
Δεύτερον, δεν τον ανοίξατε τον λογαριασµό τον περίφηµο. Και
αυτό στα λόγια ήταν.
Τρίτον, και να τον ανοίγατε, δεν είχε καµµία σηµασία, διότι η
όποια εγγύηση δεν παίζει δηµοσιονοµικό ρόλο. Τα δηµοσιονοµικά είναι συγκεκριµένα. Πρέπει να ακολουθούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες και δεν βρήκατε τρόπο να κάνετε µία πρόταση που
να ακολουθεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
Η αλλαγή των πρωτογενών πλεονασµάτων, πράγµατι, πρέπει
να γίνει και πιστεύουµε ότι θα γίνει, αλλά στηρίζεται σε ένα πολύ
απλό επιχείρηµα. Βελτιώνεται η ανάλυση βιωσιµότητας του χρέους. Αυτό είναι που κάνει την αλλαγή.
Τον Ιούνιο όταν ήρθαν οι θεσµοί, στην έκθεση της ενισχυµένης
εποπτείας µάς είπαν, στην έκθεσή τους, στο τέλος, στο διάγραµµα που υπάρχει, ότι η Ελλάδα θα φτάσει στο 100% του ΑΕΠ
χρέος το 2048. Τον Νοέµβριο, όταν ξαναήρθαν και το µόνο που
είχε αλλάξει ήταν η κυβέρνηση, είπαν ότι αυτό θα συµβεί το
2042. Σε λιγότερο από έξι µήνες βελτίωση έξι χρόνια. Και αυτή
είναι η µισή δουλειά. Θα ακολουθήσει και η υπόλοιπη, πριν πάµε
να διεκδικήσουµε τη µείωση των πλεονασµάτων. Αλλά θα το κάνουµε µε µια σοβαρότητα και µια αποτελεσµατικότητα, όχι µε
λόγια εγγαστρίµυθων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερον, για τις πολιτικές λιτότητας. Άκουσα να λέγεται «πολιτικές λιτότητας» από τον ΣΥΡΙΖΑ; Καλά, εσείς δεν βάλατε 11,4
δισ. λιτότητα παραπάνω από ό,τι σας ζήταγε ο Σόιµπλε και δεν βάλατε και άλλα 18 δισ. επιπλέον φορολογικό βάρος την περίοδο
2016 - 2018, πέραν της λιτότητας που επιβάλατε και εισπράξατε;
Τριάντα δισ. λιτότητα! Πόση λιτότητα παραπάνω θα έκανε κάποιος
από 30 δισ. πάνω από αυτό που ζήταγε ο Σόιµπλε; Αναρωτιέµαι.
Και να δώσω και µερικές πληροφορίες στη Βουλή για το θέµα
της εισπραξιµότητας του ΕΝΦΙΑ, που έγινε συζήτηση χθες.
Φέτος θα πάµε σε συνολικούς φόρους στην περιουσία 2.799 εκατοµµύρια, έναντι 2.805 εκατοµµυρίων που υπολόγιζε ο προϋπολογισµός πριν από τη δική µας µείωση κατά 200 εκατοµµύρια
του ΕΝΦΙΑ. Είναι η βελτίωση της εισπραξιµότητας τέτοια στους
φόρους ακίνητης περιουσίας, µόνο στον ΕΝΦΙΑ είναι 110 εκατοµµύρια ευρώ καλύτερα η βελτίωση φέτος, που δεν χρειάζεται
να επιβάλλεται αυτός ο ΕΝΦΙΑ. Και του χρόνου θα είναι ακόµα
καλύτερα τα πράγµατα. Προετοιµαστείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Λιβανός, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
Σας δίνω δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Θα σεβαστώ απολύτως τον Κανονισµό, γιατί δεν θέλω να µπω στην ουσία
αυτών που είπε ο κ. Φλαµπουράρης. Άλλωστε ο κ. Σκυλακάκης
τού απάντησε και όλοι όσοι είµαστε εδώ µέσα και όσοι παρακολουθούν απέξω αντιλαµβάνονται ότι ο κ. Φλαµπουράρης είναι
εκτός πραγµατικότητας. Το κακό για τη χώρα είναι ότι ήταν εκτός
πραγµατικότητας και όταν ήταν κορυφαίος Υπουργός της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα ως Υπουργός Επικρατείας. Άρα είχε και έχει
απόλυτη την ευθύνη για το πού έφτασε η χώρα στις µέρες τους.
Όµως εγώ ζήτησα τον λόγο απευθυνόµενος προς εσάς, κύριε
Πρόεδρε, και θα ήθελα αν έχετε την καλοσύνη, µε σεβασµό στον
συνάδελφο Βουλευτή, να τον ανακαλέσετε στην τάξη και αν θέλετε να διαγραφεί από τα Πρακτικά, διότι κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι διαπράττει κακουργήµατα. Μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κριτική θέλει ο κάθε Βουλευτής και αυτός είναι ο λόγος
που βρισκόµαστε εδώ, να έχουµε διαφορετικές απόψεις, αλλά,
όταν κατηγορούµε έναν Πρωθυπουργό και δη για κακουργήµατα, ή ήταν αφελές και του ξέφυγε ή έχει κάτι άλλο στον νου
του. Σε κάθε περίπτωση, αν έχετε την καλοσύνη, να τον ανακαλέσετε στην τάξη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Λιβανέ, η υπερβολή στον πολιτικό λόγο είναι αρκετά συνηθισµένο γεγονός, δηλαδή υπάρχει ο ευφηµισµός από τη µια µεριά, υπάρχει και ο
δυσφηµισµός -ας το ονοµάσουµε έτσι. Όταν λέει κάποιος «κακουργήµατα», δεν εννοεί ότι κάνει κάποιος εγκληµατική πράξη,
δεν εννοεί ότι θα τον πάµε και φυλακή ή θα τον πάνε φυλακή. Αν
δείτε τις οµιλίες του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα ή, πολύ παλιότερα, του κ. Παπανδρέου και του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
ή, ακόµα παλιότερα, τις οµιλίες, στον προϋπολογισµό ειδικά, του
Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραµανλή, θα δείτε
ότι υπάρχουν τέτοιες υπερβολές. Δεν έχει νόηµα. Θα δώσω τον
λόγο στον κ. Φλαµπουράρη, αν θέλει να το αποσύρει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ απλά το λέω µε απόλυτο σεβασµό
στον κ. Φλαµπουράρη,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Το καταλαβαίνω, αλλά…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: …αλλά αν
έχετε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε, µη συνδέετε προσωπικότητες όπως του Ανδρέα Παπανδρέου ή του Κωνσταντίνου Καραµανλή ή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη µε τον κ. Φλαµπουράρη,
διότι θα µας πάρουν µε τις πέτρες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τώρα είπατε δύο πράγµατα, µε συγχωρείτε τώρα, δεν το λέω κοµµατικά…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Τα λέω και
τα εννοώ.
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(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πώς τολµάτε να απαξιώνετε τον κ.
Φλαµπουράρη; Τι κύρος έχετε εσείς να υποτιµάτε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κι έχετε
εσείς, που καταστρέψατε τη χώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτάκι. Δεν το
λέω κοµµατικά, κύριε Λιβανέ.
Παρακαλώ, κύριε Δρίτσα.
Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του. Σας παρακαλώ. Εδώ
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει φυλακή, έχουν διαδραµατίσει µια ιστορία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ και τους δύο, κύριε Δρίτσα και κύριε Λιβανέ!
Κύριε Λιβανέ, είδατε ότι και εσείς κάνατε µία υπερβολή αυτή
τη στιγµή. Δεν φαντάζοµαι να θέλατε να θίξετε τον κ. Φλαµπουράρη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ο κ. Φλαµπουράρης έθιξε τον κ. Μητσοτάκη και στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη την παράταξή µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Φλαµπουράρης έχει
για ένα λεπτό τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Πρώτα-πρώτα είπα «πολιτικά κακουργήµατα», δεν ξέρω αν το ξεχάσατε αυτό. Πολιτικά
κακουργήµατα, πολιτικά ατοπήµατα µπορεί να γίνονται. Αν αναλογιστείτε τι λέγατε εσείς επί τέσσερα χρόνια εναντίον της κυβέρνησης, τότε πρέπει να ζητήσετε συγγνώµη για αυτό που
είπατε προηγουµένως. Αυτό είναι το ένα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Για ποιο;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Από µένα, για αυτό που είπατε προηγουµένως. Και η σύγκριση µε τα πολιτικά πρόσωπα
µπορεί να γίνεται, αλλά όχι µε αυτόν τον τρόπο. Εξάλλου έχουµε
και διαφορετική άποψη για το πώς κρίνονται κάποια πολιτικά
πρόσωπα και τι ρόλο έπαιξαν στη χώρα και αν τη βοήθησαν τη
χώρα να βγει από τα αδιέξοδα ή την οδήγησαν στα αδιέξοδα.
Δεν λέω συγκεκριµένα, αλλά είναι δεδοµένο αυτό. Άρα οι πολιτικές διαφορές δεν πρέπει να φτάνουν σε αυτό το κατώτατο επίπεδο που τις φέρατε εσείς. Και φαίνεται ότι συνεχίζετε αυτό που
κάνατε επί τέσσερα χρόνια, να βρίζετε, να λέτε ψέµατα, για να
προσπαθείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό να σας κάνει κυβέρνηση. Δυστυχώς, σας έκανε. Λοιπόν, από τη στιγµή που γίνατε
Κυβέρνηση θα µπορούσατε πραγµατικά ευπρεπέστερα να προσπαθείτε να ασκήσετε την πολιτική µε τη δική σας άποψη, αλλά
και µε τη δική µας να υφίσταται, να θεωρούµε, δηλαδή, ότι αυτή
η πολιτική βλάπτει τα στρώµατα τα οποία εµείς υπερασπιζόµαστε και φαίνεται αυτό. Αυτό λέω, λοιπόν.
Και έρχοµαι σε αυτά που είπε ο κ. Σκυλακάκης τώρα.
Κύριε Σκυλακάκη, το 1%, δηλαδή 2 δισεκατοµµύρια δηµοσιονοµικού χώρου, εµείς το είχαµε συζητήσει. Εσείς δεν το διεκδικήσατε. Δεν το είχαµε κατοχυρώσει µέσα από Eurogroup. Εσείς
όµως δεν το διεκδικήσατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει το δικαίωµα τώρα να τα λέει αυτά, να απαντάει
στον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Φλαµπουράρη,
αυτή η συζήτηση και σε σχέση µε αυτά που είπε ο κ. Σκυλακάκης
θα ολοκληρωθεί µέσα από τη διαδικασία του διαλόγου. Θα πάρει
κι άλλος οµιλητής τον λόγο, θα απαντήσει στον κ. Σκυλακάκη…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Άρα δεν
ανακαλεί για το «κακουργήµατα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας παρακαλώ, κύριε Λιβανέ.
Άρα έκλεισε αυτή η συζήτηση. Να έρθει στο Βήµα ο κ. Δαβάκης.
Ένας Λάκωνας θα φέρει την ηρεµία! Θα το δούµε, βέβαια.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Δαβάκη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
µπορώ να πω ότι ο κ. Φλαµπουράρης είναι εκτός πραγµατικότητος, διότι πράγµατι ανέφερε ορισµένα πράγµατα ως επιτεύγµατα
της κυβερνήσεως των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, αλλά θα πω, κύριε
Φλαµπουράρη, µε όλη την εκτίµηση που τρέφω στο πρόσωπό
σας, ότι δεν αναφέρατε όλη την πραγµατικότητα, κάτι που ση-
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µαίνει ότι δεν είπατε στον κατάλογο των έργων τι επακολούθησε.
Και το επακολουθήσαν γεγονός είναι οι εκλογές της 7ης Ιουλίου,
που ο ελληνικός λαός, δηµοκρατικώ δικαιώµατι, δεν ενέκρινε την
πολιτική σας -µε απόλυτο σεβασµό σάς µιλώ- και έδωσε την ευκαιρία σε αυτή την παράταξη να διαχειριστεί τις τύχες αυτού του
τόπου για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Πιστεύω, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι κάθε
προϋπολογισµός, αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα και το οποίο, όπως όλοι γνωρίζουµε και ιδιαίτερα οι νέοι
συνάδελφοι γνωρίζουν, έχει διάρκεια ενός µόνον έτους, είναι ο
µόνος νόµος που κρατάει έναν χρόνο, αποτυπώνει κάθε φορά
την προσδοκία, τη στρατηγική, τις πολιτικές αναφορές, τις πολιτικές κατευθύνσεις, την ιδεολογία της εκάστοτε κυβέρνησης
πάνω στα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την οικονοµία.
Είναι σαφές, κατά την άποψή µου, ότι αυτός ο προϋπολογισµός δείχνει την επιστροφή σε µία κανονικότητα, που τόσο έχει
ανάγκη ο τόπος µετά από δέκα χρόνια ισχυρής οικονοµικής αλλά
και κοινωνικής κρίσης.
Εάν µπορούµε να πούµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, τελευταία στιγµή, λίγο πριν από την
εκπνοή της θητείας του, σκέφτηκε την κανονικότητα, που όπως
πολύ εύστοχα είχε αναφέρει -και τον βλέπω απέναντί µου- ο κ.
Παπαδηµητρίου σε ένα άρθρο του ως «απατηλή κανονικότητα»,
εξαιτίας των τεράστιων προβληµάτων τα οποία υπήρχαν, επικαλούµενος την τότε κανονικότητα, θα πούµε ότι αυτή η Κυβέρνηση µε σταθερά -όχι εντυπωσιακά, αλλά σταθερά- και θα έλεγα
ουσιαστικά και αποτελεσµατικά βήµατα προχωρεί στην καθιέρωση µιας κανονικότητας. Αυτή η κανονικότητα φαίνεται µέσα
από τις σελίδες του προϋπολογισµού, τον οποίο σε λίγες µέρες
θα ψηφίσουµε.
Νοµίζω, όµως, ότι και εδώ συγκρούεται η µεγάλη υπόθεση της
Αριστεράς απέναντι στην κανονικότητα και η άρνηση της Αριστεράς να αποδεχθεί την κανονικότητα, µαχόµενη κατά της καθηµερινότητας και κατά της πραγµατικότητας.
Εάν κατά την Αριστερά η κανονικότητα, έναντι ηµών των συντηρητικών -και κακών συντηρητικών και δεξιών- είναι η µονολιθικότητα, ο συντηρητισµός και, θα έλεγα, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την άρνηση της Αριστεράς, για µας η κανονικότητα -και
θέλω να το πω αυτό- είναι το απαιτούµενο περιβάλλον, προκειµένου να προχωρήσουµε στην πρόοδο, στον νεωτερισµό, στον
εκδηµοκρατισµό του τόπου µας, στον εκσυγχρονισµό του τόπου
µας. Και αυτό, δυστυχώς, επί µία δεκαετία το στερήθηκαν οι γενιές των Ελλήνων, ένα µεγάλο µέρος των οποίων έφυγε και στο
εξωτερικό.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτό το νοµοσχέδιο, αυτός ο προϋπολογισµός είναι µία προσπάθεια προς την κανονικότητα. Και πιστεύω
ότι κατά τούτο οι συνάδελφοι και της Νέας Δηµοκρατίας, ενδεχοµένως και άλλων πλευρών, άλλων πτερύγων, θα τον στηρίξουν. Αυτό δείχνει την αλλαγή και του ψυχολογικού κλίµατος το
οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, που δεν υπήρχε για πολύ
καιρό -και µη µας λέτε για µη επαλήθευση των προσδοκιών ή των
εξαγγελιών µας- κάτι που δείχνει, επίσης, την εργώδη προσπάθεια της Κυβερνήσεως προκειµένου να υπάρξουν συγκεκριµένες
αλλαγές πάνω στα ζητήµατα που έχουν να κάνουν και µε τη δοµή
του κράτους -τα είδαµε τα νοµοσχέδια που ήρθαν για το «επιτελικό κράτος»- και µε τη δοµή ή την απλοποίηση άλλων, σοβαρών
προβληµάτων, τα οποία, δυστυχώς, ακόµη ταλανίζουν τον τόπο,
όπως η γραφειοκρατία, όπως ο συγκεντρωτισµός, όπως το
ακριβό και πολυδάπανο δηµόσιο, το οποίο αυτή τη στιγµή, σε
διάφορες εκφάνσεις του, ακόµα βρίσκεται στα όρια της δεκαετίας του ’50 και του ’60.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι, εάν πούµε σαν έναν βασικό άξονα αναπτύξεως του τόπου µας τον πρωτογενή τοµέα, προάξουµε τον
πρωτογενή τοµέα και δούµε αυτό το οποίο κάνει αυτός ο προϋπολογισµός και µε τη µείωση των δαπανών και µε τη µείωση
των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογιών απέναντι στον
αγροτικό τοµέα, δείχνει ότι προχωράει σε µία ανταγωνιστικότητα
αυτού του τοµέα.
Και νοµίζω ότι ως εκπρόσωπος µιας περιοχής αγροτικού ενδιαφέροντος δικαιούµαι να πω ότι αυτή τη στιγµή ο Έλληνας
αγρότης, παρά τα τεράστια προβλήµατα τα οποία ακόµα και σή-
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µερα έχει, παρά τις διάφορες εναλλαγές συνθηκών που υπάρχουν, όπως, επί παραδείγµατι, το ζήτηµα της απορροφητικότητας του ελαιολάδου ή η τιµή του ελαιολάδου -αντιλαµβάνεστε
πού βρισκόµαστε σήµερα- ή τα θέµατα των βρώσιµων ελαιών της ελιάς Καλαµών- που µε τις αθρόες εισαγωγές -τις παράνοµες, θα έλεγα, εισαγωγές και των ελιών Καλαµών, αλλά και του
γάλακτος- υπονοµεύεται το προϊόν, απαλύνει και δηµιουργεί, µε
την προσπάθεια της Κυβερνήσεως, µία ευοίωνη προοπτική για
το µέλλον του.
Υπάρχουν θέµατα, κυρία και κύριοι της Κυβερνήσεως -και χαίροµαι που είναι εδώ και η κ. Μενδώνη, γιατί θα αναφερθώ και σε
ένα θέµα της δικής της αρµοδιότητος-, τα οποία έχουν να κάνουν
µε αυτή καθαυτή τη δοµή της ελληνικής περιφέρειας. Πρέπει µε
εργώδεις ρυθµούς, µε σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα και κυρίως
µε αποτελεσµατικότητα, να κοιτάξουµε την «περιφερειακότητα»,
την οποία έχει ανάγκη το περιφερειακό κράτος, το οποίο είχε
ανάγκη ο Έλληνας πολίτης και ιδιαίτερα ο πολίτης της ελληνικής
περιφέρειας.
Έχουµε το νοσοκοµείο της Σπάρτης και, µάλιστα, τη µεγάλη
εξαγγελία του Ιδρύµατος Νιάρχου, το οποίο θα φτιάξει νέο νοσοκοµείο στη Σπάρτη, κάτι που, από την άλλη µεριά, µας κάνει
να αισθανόµαστε την ίδια πικρία που αισθανθήκαµε από αυτή τη
θέση, όταν µε τον νόµο του κ. Γαβρόγλου πήραν τη Νοσηλευτική
Σχολή από τη Σπάρτη και την πήγαν στην Τρίπολη. Ήταν ο τελευταίος νόµος του κ. Γαβρόγλου. Και έρχεται το Ίδρυµα Νιάρχου και φτιάχνει νέο νοσοκοµείο, απαντώντας στην έλλειψη κλινικής εκπαίδευσης που επεκαλείτο το νοµοθέτηµα του κ. Γαβρόγλου.
Αυτά γίνονται συνέχεια και αυτά κάνουν κυρίως τους νέους ανθρώπους να απαρνούνται και να γυρίζουν την πλάτη τους στην
πολιτική.
Έχουµε ζητήµατα, όπως είναι το µουσείο της Σπάρτης, κυρία
Μενδώνη, το νέο µουσείο της Σπάρτης. Η Σπάρτη δεν µπορεί να
περιµένει άλλο όσον αφορά την πολιτιστική της πολιτική. Υπάρχει το παλαιό µουσείο της Σπάρτης, το οποίο θα ανακαινιστεί µε
δαπάνες του Ιδρύµατος Νιάρχου και το οποίο πιστεύω ότι έχει
µπει σε έναν καλό δρόµο, αλλά υπάρχει και το νέο µουσείο της
Σπάρτης, το οποίο ακόµα βρίσκεται στα χαρτιά. Και θα έλεγα και
κάτι το οποίο θέλω να το ακούσει η κυρία Υπουργός. Θα έλεγα,
λοιπόν, ότι καλοί είναι οι ευεργέτες οι οποίοι έχουν προσφερθεί
να βοηθήσουν για το νέο µουσείο της Σπάρτης, αλλά νοµίζω ότι
και η ελληνική πολιτεία οφείλει να συνδράµει και οικονοµικά για
το νέο µουσείο της Σπάρτης.
Υπάρχουν ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τους δασικούς
χάρτες, υπάρχουν θέµατα που έχουν να κάνουν µε την υποστελέχωση των δηµοσίων υπηρεσιών, όπως οι ΔΑΟΚ, όλων των
νοµών µας. Δεν υπάρχουν γεωπόνοι, δεν υπάρχουν γεωτεχνικοί,
δεν υπάρχουν εκτιµητές. Με µεγάλη, θα έλεγα, αισιοδοξία ακούσαµε τις εξαγγελίες του κυρίου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
περί εισαγωγής ιδιωτικών κριτηρίων στον ΕΛΓΑ. Δεν µπορεί ο
Έλληνας αγρότης αναγκαστικά, υποχρεωτικά, να πληρώνει εισφορές ΕΛΓΑ και, όταν χρειάζεται τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις να µην τις βρίσκει ή να γίνονται εκτιµήσεις των ζηµιών
που υπάρχουν τρεις, τέσσερις και πέντε µήνες µετά.
Όλα αυτά συνθέτουν µία προβληµατική κατάσταση. Και πιστεύω ότι αυτό που αποτυπώνεται από αυτόν τον προϋπολογισµό, δηλαδή η επάνοδος στην κανονικότητα, µε σκληρή δουλειά,
µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, θα δώσει µία ευοίωνη προοπτική και µια µεγάλη λύση για την ελληνική περιφέρεια, αλλά
και τον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κύριε
Δαβάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Βέττα από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό αποτελεί κορυφαία στιγµή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, καθώς αξιολογείται η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της
Κυβέρνησης για την επόµενη χρονιά. Παράλληλα, όµως, αποτε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λεί και τη λυδία λίθο για τη σύγκριση των πολιτικών εξαγγελιών
της Νέας Δηµοκρατίας, σε σχέση µε τα κυβερνητικά µέτρα αλλά
και µε τα επιτεύγµατα των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να µην
ξεχνάµε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ και στις θυσίες των πολιτών οφείλεται
η δυνατότητα να καταθέτουµε έναν προϋπολογισµό χωρίς µνηµονιακές δεσµεύσεις έπειτα από χρόνια επιτροπείας, επιτήρησης
και φτωχοποίησης, που προήλθαν από τις πράξεις και τις παραλείψεις των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Για τον προϋπολογισµό το 2020, πριν εστιάσω σε συγκεκριµένα σηµεία του, θα αναφέρω τα εξής: Παρά τις φιλότιµες εξαγγελίες, είναι ανεδαφικός, θα έλεγα ουτοπικός, µε ισχυρή νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση και περιορισµό των κρατικών δαπανών
σε µία σειρά από τοµείς πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής. Και,
βέβαια, καµµία προσπάθεια προς κανονικότητα, όπως είπε ο κ.
Δαβάκης πριν.
Θα εστιάσω τώρα σε µερικά παραδείγµατα σε ορισµένους
µόνο κλάδους, ακριβώς για να αναδείξω την παραπειστική και
παραπλανητική πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, τόσο προεκλογικά όσο και µε τη σηµερινή κατάθεση του προϋπολογισµού.
Στα ζητήµατα ανάπτυξης, πρώτα, προβλέπεται αύξηση του
ΑΕΠ κατά 2,8%, παρά τις εκτιµήσεις όλων των διεθνών οργανισµών για σηµαντικά χαµηλότερη αύξηση. Η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά έχετε αποδείξει από κοινού πολλές φορές µε το ΔΝΤ, το
οποίο, επίσης, συστηµατικά έπεφτε έξω στις εκτιµήσεις του, ότι
η πρόβλεψη για την οικονοµική επέκταση της χώρας δεν είναι το
δυνατό σας σηµείο. Θυµίζω ότι οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εκτιµούσαν ακόµη και τις χρονιές που το
ΑΕΠ καταβαραθρωνόταν, µε µειώσεις έως και 7%, ότι θα υπήρχε
ελάχιστη µείωση του.
Έστω όµως, για την οικονοµία της συζήτησης, ότι θα επιτευχθεί αυτός ο δείκτης. Θα περίµενε κανείς ότι θα προβλέπεται αύξηση του κατώτατου µισθού κατά 5,6% ο ελληνικός λαός θυµάται
-παρά την πλύση εγκεφάλου που επιχειρούν τα φιλικά σας ΜΜΕότι είχατε εξαγγείλει αύξηση διπλάσια του ρυθµού ανάπτυξης.
Δυστυχώς για τους ανθρώπους που σας πίστεψαν, πουθενά δεν
υπάρχει στον προϋπολογισµό αυτή η πρόβλεψη.
Σε ένα άλλο πεδίο, που µε ενδιαφέρει ιδιαίτερα, στα ζητήµατα
περιβάλλοντος και ενέργειας, βλέπουµε την εξελισσόµενη ιδιωτικοποίηση φορέων και δικτύων ΔΕΠΑ και ΕΛΠΕ, ενώ το κράτος
παραχωρεί χρήσιµα εργαλεία για την άσκηση ενεργειακής πολιτικής. Χαρακτηριστικό είναι ότι το µόνο στοιχείο που αφορά την
επένδυση είναι οι δαπάνες και οι επιχορηγήσεις για ιδιωτικές
επενδύσεις. Εδώ, απόν πάλι το δηµόσιο. Για τη ΔΕΗ, που µε το
καινούργιο ΕΣΕΚ την ξεπουλάτε σταδιακά και δηµιουργείτε ανασφάλεια σε όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών όπως η Κοζάνη, από όπου προέρχοµαι, δεν έχετε καµµία
πρόβλεψη για ενίσχυση µέσω του κρατικού προϋπολογισµού των
περιοχών αυτών. Και, βέβαια, δεν φτάνουν µόνο τα ευχολόγια
που ακούσαµε προηγουµένως. Επίσης, δεν προβλέπονται έργα
ενεργειακής αναβάθµισης των δηµοσίων κτηρίων. Δεν υπάρχει
καµµία µνεία για το πρόγραµµα «ΗΛΕΚΤΡΑ». Δεν υπάρχει δαπάνη για την επανασύνδεση καταναλωτών µε χαµηλά εισοδήµατα, που είχαµε εµείς εισαγάγει το 2018.
Τώρα στο ζήτηµα της πρόνοιας και των κοινωνικών παροχών
έχουµε: κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης, µείωση της
συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 192.000.000 ευρώ, µείωση των
επιδοµάτων κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή είναι τα επιδόµατα
για: ΑΜΕΑ, τα οικογενειακά επιδόµατα, τα επιδόµατα ενοικίου,
κατά 367.000.000 ευρώ. Έχουµε µείωση των Προγραµµάτων Δηµοσίων Επενδύσεων για τον ΟΑΕΔ, µείωση της κρατικής επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ, ενώ η πολυπόθητη µείωση των εισφορών για κάθε εργαζόµενο θα ανέλθει στο υψηλότατο ποσό των
τεσσάρων ευρώ τον µήνα.
Για τους νέους επιστήµονες τελευταία βλέπουµε ότι προβαίνετε σε επικοινωνιακά µέτρα που αφορούν µόλις πεντακόσια
άτοµα, την ώρα που οι πολιτικές σας είχαν αποµακρύνει από τη
χώρα δεκάδες χιλιάδες. Και δεν ασχολείστε καθόλου ούτε καν
ενηµερώνετε για το τι θα κάνετε µε τις τέσσερις χιλιάδες επιστήµονες που είχαν ενταχθεί σε εργασιακά προγράµµατα. Αγνοείτε
δηλαδή τις συστάσεις ακόµα και οργανισµών που δεν φηµίζονται
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για την αριστερή τους µάτια, όπως ο ΟΟΣΑ, που υποστηρίζουν
ότι οι κοινωνικές ανισότητες είναι τροχοπέδη για την οικονοµική
ανάπτυξη και πρέπει να αµβλύνονται µε στοχευµένα µέτρα.
Για τους αγρότες επίσης δεν προβλέπεται καµµία ελάφρυνση
στη φορολογία των συνεταιρισµών, ενώ ο προϋπολογισµός του
αρµόδιου Υπουργείου είναι µειωµένος κατά 50.000.000 ευρώ.
Στον πολιτισµό ο φετινός προϋπολογισµός, δυστυχώς, επιβεβαιώνει την παντελή έλλειψη προτάσεων και µακρόπνοου σχεδιασµού στον πολιτισµό και την απαξίωση του ρόλου του Υπουργείου Πολιτισµού στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.
Εκτός του γεγονότος ότι ο συνολικός προϋπολογισµός είναι
µειωµένος, σε σχέση µε τον αντίστοιχο του 2019 κατά 14.000.000
ευρώ, υπάρχει µεγάλη ασάφεια για τις δαπάνες, που δηµιουργεί
πολλά ερωτηµατικά για τις προθέσεις σας. Για παράδειγµα, προβλέπονται 70.000.000 ευρώ τακτικής χρηµατοδότησης και
19.000.000 ευρώ από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για
µία νέα, απροσδιόριστη, κατηγορία, τον «επιτελικό συντονισµό»,
δαπάνες δηλαδή, που αγγίζουν το 1/3 του συνολικού προϋπολογισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο λεγόµενος «επιτελικός συντονισµός» κοστίζει περισσότερο
από τις δαπάνες για τις τέχνες και τα γράµµατα, ενώ απορροφά
διπλάσιους πόρους από το ΠΔΕ σε σχέση µε τους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία. Πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως
σε ποιες συγκεκριµένες δαπάνες θα διοχετευτούν αυτά τα ποσά,
τη στιγµή, λόγου χάριν, που ο σύγχρονος πολιτισµός παρουσιάζει σηµαντική µείωση. Για παράδειγµα, στον «επιτελικό συντονισµό» εντάσσονται τα περίπου 5.000.000 ευρώ για τα έξοδα
γραφείων των Υπουργών και των Γενικών Γραµµατέων; Είναι
σαφές ότι αυτή η υπερσυγκέντρωση πόρων του Υπουργείου βρίσκεται στον άµεσο έλεγχο των πολιτικών γραφείων, χωρίς λογοδοσία και σχεδιασµό.
Η χθεσινή µη απάντηση, άλλωστε, της κ. Μενδώνη -που δυστυχώς, έφυγε αυτή τη στιγµή- επί του συγκεκριµένου αφορούσε ένα
µέρος των κονδυλίων αυτών και µιλάω συγκεκριµένα ότι αφορούσε µόνο για τον κωδικό 501, δηλαδή µόνο για τα 23.000.000
ευρώ περίπου του τακτικού προϋπολογισµού, συν 20.000.000
ευρώ, δηλαδή αφορούσε µόνο 43.000.000 ευρώ από τα 89.000.000
ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στον αθλητισµό παρατηρείται και εδώ µείωση του προϋπολογισµού. Ενώ για τα Προγράµµατα Δηµοσίων Επενδύσεων η µείωση είναι 9.000.000 ευρώ, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι βρισκόµαστε µία προολυµπιακή χρονιά. Φαίνεται ότι δόθηκε δωράκι
προς τις ανώνυµες εταιρείες για τη µείωση της φορολόγησης
που υπήρχε στους υψηλά αµειβόµενους αθλητές και δεν αφήνει
παραπάνω χρήµατα για τη βάση του αθλητισµού, στις εκατοντάδες χιλιάδες αθλητές και προπονητές σε όλη την Ελλάδα.
Εν κατακλείδι, κατορθώσατε ώστε ο προϋπολογισµός, εκτός
από ανεδαφικός και ο ουτοπικός, να µην είναι ούτε αναπτυξιακός
ούτε κοινωνικός. Είναι ένας προϋπολογισµός ταξικός, που µεροληπτεί υπέρ των λίγων, µειώνει τα εργαλεία του κράτους και τις
δυνατότητες άσκησης προνοιακής πολιτικής. Είναι ένας µνηµονιακός προϋπολογισµός, χωρίς να υπάρχουν πλέον µνηµόνια.
Μάλλον, τελικά, οι µνηµονιακές δεσµεύσεις δεν ήταν τόσο ξένες
για εσάς και για αυτό τις επαναφέρετε. Και αν η ιστορία επαναλαµβάνεται σαν τραγωδία την πρώτη φορά, σας υπενθυµίζω ότι
τη δεύτερη επαναλαµβάνεται ως φάρσα, µία φάρσα και µία συµπαιγνία ενάντια στον ελληνικό λαό, που και αυτή τη φορά θα κληθεί να πληρώσει τα σπασµένα σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας έχει τον λόγο.
Έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συµπληρώθηκαν ήδη πέντε
µήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη νέα Κυβέρνηση και σε
λίγες µέρες, για την ακρίβεια σε δύο ηµέρες από σήµερα, ψηφίζεται ο πρώτος προϋπολογισµός της. Είναι ένας προϋπολογισµός, ο οποίος έχει ξεκάθαρο αναπτυξιακό αποτύπωµα, µε
σταθερό προσανατολισµό στην περαιτέρω βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος και στην προσέλκυση των νέων παραγωγικών
επενδύσεων, που αυξάνουν το εγχώριο προϊόν και δηµιουργούν
νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες πολίτες.
Τα άµεσα µέτρα φορολογικής ελάφρυνσης, που εφαρµόζονται
ήδη από το καλοκαίρι του 2019, και η επιτάχυνση στην υλοποίηση µεγάλης κλίµακας επενδυτικών σχεδίων είναι λίγο-πολύ γνωστά στους πολίτες. Κρίσιµος παράγοντας, όµως, για την επίτευξη
των στόχων της οικονοµικής πολιτικής είναι η προσήλωση στις
βαθιές διαρθρωτικές τοµές, µεταρρυθµίσεις οι οποίες στον
τοµέα της δικαιοσύνης έχουν δυο κυρίως σκέλη: την ταχύτητα
στην απονοµή της δικαιοσύνης και την εµπέδωση κανόνων διαφάνειας στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και της οικονοµίας.
Πράγµατι, η αποτελεσµατική απονοµή δικαιοσύνης, κυρίως
στο επίπεδο του χρόνου, µπορεί να γίνει ένα σηµαντικό εργαλείο
σε µία οικονοµία που ψάχνει να βρει ξανά ισχυρούς αναπτυξιακούς ρυθµούς, ενώ η έλλειψη διαφάνειας και η διαφορά συνιστούν την ισχυρότερη -ίσως- απειλή για τον ανταγωνισµό
αποθαρρύνοντας την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και γίνονται, εν τέλει, τροχοπέδη για την ανάπτυξη της οικονοµίας.
Στην ίδια, άλλωστε, κατεύθυνση κινούνται οι προτάσεις του
παγκόσµιου οικονοµικού φόρουµ, στις οποίες υποδεικνύονται
τόσο δράσεις για την ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας,
όσο και µέτρα για την καταπολέµηση της διαφθοράς ως βασικούς όρους επίτευξης µακροχρόνια βιώσιµων ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση προχώρησε στη
σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, µία νέα ανεξάρτητη
δοµή στην οποία ενσωµατώθηκαν όλες οι µέχρι τότε διάσπαρτες
δοµές, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας σύγχρονος και ευέλικτος ελεγκτικός µηχανισµός, ικανός να ενσωµατώσει όλες τις
βέλτιστες πρακτικές που εφαρµόζονται διεθνώς, για την καταπολέµηση της διαφθοράς. Ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης το Υπουργείο Δικαιοσύνης προέβη
στις αναγκαίες τροποποιήσεις του νέου Ποινικού κώδικα και του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, τροποποιώντας τις σχετικές µε το
αδίκηµα της ενεργητικής δωροδοκίας διατάξεις, που η προηγούµενη κυβέρνηση είχε υποβαθµιστεί σε πληµµέληµα, ρυθµίσεις
που αποθάρρυναν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και βεβαίως, νοµίζω ότι το ξέρετε όλοι πλέον, αµαύρωναν διεθνώς την
εικόνα της χώρας αφήνοντας στην πατρίδα µας έκθετη, τόσο
έναντι του ΟΟΣΑ όσο και έναντι της Οµάδας Χωρών Κατά της
Διαφθοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Επιπλέον, µε τον ν.4624 του 2019 για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθιερώθηκαν από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης υψηλές απαιτήσεις αυξηµένης πληροφόρησης και
διαφάνειας από τις εταιρείες, καθώς η προστασία των προσωπικών δεδοµένων έχει αναγνωριστεί από τα διεθνή πρότυπα βιωσιµότητας ως ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα βιώσιµης
ανάπτυξης, για την οικονοµία, για τις επιχειρήσεις.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται το νοµοθέτηµα για τη διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, που αποτελεί πλέον
νόµο του κράτους, ένας καινοτόµος, ελπιδοφόρος θεσµός, που
επιτρέπει την εξοικονόµηση χρόνου και πόρων για τους εµπλεκόµενους και αυξάνει τις πιθανότητες να επιλυθεί ταχύτερα µια
διαφορά, επιτρέποντας τη γρηγορότερη επιστροφή στην οµαλή
οικονοµική δραστηριότητα.
Παράλληλα, πέρα από τις ρυθµίσεις που ενσωµατώθηκαν στο
αναπτυξιακό νοµοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στα διοικητικά δικαστήρια, προωθούµε ένα
ευρύ πλέγµα µεταρρυθµίσεων για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, µέσω της επέκτασης του ολοκληρωµένου συστήµατος
διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικονοµίας σε όλη την επικράτεια, ενώ, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, ενεργοποιούµε νέες έξυπνες ηλεκτρονικές
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εφαρµογές, που διευκολύνουν την καθηµερινότητα των πολιτών
και εξοικονοµούν πόρους, χρήµατα και χρόνο υπέρ των επιχειρήσεων, άρα και υπέρ της οικονοµίας.
Παρακολουθώντας, µάλιστα, τις εξελίξεις που σηµειώνονται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον χώρο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης,
το Υπουργείο θα συνεχίσει να συµµετέχει ενεργά σε δράσεις που
στοχεύουν στη βέλτιστη αξιοποίηση συστηµάτων πληροφορικής
και επικοινωνιών για την επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης, την αύξηση της διαφάνειας, την απλούστευση των διαδικασιών και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, δροµολογείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η
δέσµευση της Κυβέρνησης για τη σύσταση ειδικών τµηµάτων
στα δικαστήρια, όπου θα εκδικάζονται ειδικές υποθέσεις συµβάσεων και ανταγωνισµού, ενώ στους άµεσους στόχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα συµβάλουν στην τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας είναι η ταχύτερη εκκαθάριση φορολογικών εκκρεµοτήτων των πολιτών και των νοµικών προσώπων,
ώστε να αποσυµφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια, ενισχύοντας παράλληλα το σκέλος των εσόδων του κρατικού µας προϋπολογισµού.
Τέλος, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του το Υπουργείο Δικαιοσύνης συµβάλλει από την πλευρά του στην καθιέρωση νέων
ευέλικτων εργαλείων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους,
προκειµένου η οικονοµία µας και το τραπεζικό µας σύστηµα να
µπορέσουν να απαλλαγούν από τον βραχνά των «κόκκινων» δανείων και να ενισχυθεί η πιστοληπτική ικανότητα, ώστε να επανέλθει στην επενδυτική βαθµίδα που θα επιτρέψει τη συµµετοχή
της οικονοµίας µας στο πρόγραµµα της ποσοτικής χαλάρωσης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από δέκα χρόνια βαθιάς
οικονοµικής κρίσης, η πατρίδα µας έχει µια νέα ευκαιρία. Σ’ αυτή
τη νέα περίοδο το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να είναι -και
πραγµατικά είναι- ένα παραγωγικό, ένα αναπτυξιακό Υπουργείο,
που δηµιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάµεων του τόπου, διασφαλίζοντας παράλληλα ισχυρούς κανόνες διαφάνειας στη λειτουργία
της δηµόσιας διοίκησης, της αγοράς και της οικονοµίας. Ένα
Υπουργείο που καλείται να αντιµετωπίσει και να αποµακρύνει
στρεβλώσεις που προκαλεί η κακή οργάνωση του δικαστικού συστήµατος, το οποίο σήµερα οδηγεί -το ξέρουµε όλοι µας- σε απίστευτες καθυστερήσεις στον χρόνο απονοµής της δικαιοσύνης,
ταλαιπωρώντας τους Έλληνες πολίτες και καθυστερώντας την
αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας µας.
Η εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σαφής και είχε διατυπωθεί ήδη από την προεκλογική περίοδο: Να
αποκαταστήσουµε το αίσθηµα της εµπιστοσύνης της ελληνικής
κοινωνίας απέναντι στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αλλά και
στην ίδια τη δικαιοσύνη, να σαρώσουµε όλα τα εµπόδια που κρατούν καθηλωµένη την οικονοµία µας σε αναιµικούς ρυθµούς ανάπτυξης, εµπόδια που όχι µόνο δεν εξασφαλίζουν, αλλά αντίθετα
διακινδυνεύουν νέες επενδύσεις και µαζί τους χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πραγµατοποιείται ένα σπουδαίο µεταρρυθµιστικό έργο, που σαν σκοπό έχει
να απεµπλέξει µικρές και µεγάλες επενδύσεις, οι οποίες µέχρι
σήµερα κολλούσαν στον ιστό της αράχνης που εξύφαινε η πολυνοµία και η κακονοµία. Ήδη υλοποιούµε αυτό το πρόγραµµα,
που θα επιτρέψει στην οικονοµία µας να κάνει τα επόµενά της
βήµατα µε σταθερότητα αλλά και αισιοδοξία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η στιγµή που πρέπει να
σταθούµε µε ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία και να προσπαθήσουµε µε κάθε τρόπο να θεραπεύσουµε τις παθογένειες
του χθες, δίνοντας την ευκαιρία σ’ όλους αυτούς που πιστεύουν
ότι αξίζουµε µια καλύτερη πραγµατικότητα και µια καλύτερη κοινωνία να δουν µε τα ίδια τους τα µάτια ότι το πολιτικό σύστηµα
µε ευθύνη και σοβαρότητα µπορεί επιτέλους να κάνει τα απαραίτητα βήµατα. Νοµίζω ότι αυτή είναι µια προσπάθεια την οποία µε
µεγάλη ευκολία µπορεί να δει κανείς στις υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει αυτούς τους πέντε µήνες η σηµερινή Κυβέρνηση.
Σας καλώ, λοιπόν, από την πλευρά µου να στηρίξετε µε την
ψήφο σας αυτή τη µεγάλη προσπάθεια. Σας καλώ να υπερψηφίσετε τον πρώτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης του Κυριάκου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ολοκληρώθηκε και ο ένατος κύκλος οµιλητών.
Εισερχόµαστε στον δέκατο κύκλο οµιλητών. Η σειρά που έχω
µπροστά µου είναι η εξής: Καραγκούνης, Αγαθοπούλου, Ζωή
Ράπτη, Μουλκιώτης, Βασιλειάδης, Μάρκου, Φωτήλας, Καλαµατιανός, Ελένη Ράπτη, Δραγασάκης, Μαρκόπουλος, Κάτσης.
Ξεκινάµε µε τον κ. Καραγκούνη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε τον πρώτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και επιτέλους αφήνουµε
πίσω τη ζοφερή οικονοµική πραγµατικότητα των προηγούµενων
ετών, της προηγούµενης κυβέρνησης.
Άκουσα όλους τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που λένε τα
όσα λένε για τα «επιτεύγµατα» της προηγούµενης τετραετίας,
αλλά µάλλον λησµονούν τα όσα δυστυχώς έπραξαν, διότι η αλήθεια είναι ότι φέρανε προϋπολογισµούς –σάς τα είπαν σχεδόν
όλοι οι συνάδελφοί µας- που τα κρατικά έσοδα και τα περίφηµα
πλεονάσµατα προέρχονταν από τον «φοροµπηχτισµό», τη φοροληστεία και από την εισπρακτική τροµοκρατία, µε τα εκατοµµύρια των αυθαίρετων κατασχέσεων ακόµα και για µερικές εκατοντάδες ευρώ. Ήταν µία κυβέρνηση που έφερε φτώχεια, ακρίβεια, συντάξεις πείνας, κατασχέσεις, κατάρρευση δυστυχώς της
µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας και αυτό τελικά ραγδαία
έφερε τη συρρίκνωση της µεσαίας τάξης.
Είχαµε µείνει µόνοι στον κόσµο που εξακολουθούσαµε να
εφαρµόζουµε κεφαλαιακούς ελέγχους και φυσικά οι τράπεζες,
που σε κάθε οικονοµία αποτελούν τον µοχλό της ανάπτυξης,
στην πραγµατικότητα δεν ασκούσαν τραπεζικό έργο, αλλά απλώς υποβοηθούσαν και λειτουργούσαν ως µηχανισµός υποβοήθησης της είσπραξης φόρων.
Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ –άκουσα και τον κ.
Φλαµπουράρη νωρίτερα- φορολογήσατε οτιδήποτε κινείται. Τελικά οι πολίτες πριν τέσσερις µήνες έκαναν το «πολιτικό ταµείο»
και αξιολόγησαν, έκριναν και τελικά απάντησαν µε την ψήφο
τους για τα πεπραγµένα της προηγούµενης κυβέρνησης. Ο λαός
άφησε πίσω τον διχαστικό και ταξικό λαϊκισµό του ΣΥΡΙΖΑ και
αποφάσισε να ξεκινήσει µια πορεία πραγµατικής ανόρθωσης της
οικονοµίας χωρίς εικονικότητες, χωρίς ανευθυνότητες, αλλά
όπως την περιέγραψε και ο Πρωθυπουργός, µε µια συµφωνία
αλήθειας µε τις παραγωγικές δυνάµεις του τόπου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω πει πολλές φορές ότι στην
Ελλάδα µιλάµε για τον προϋπολογισµό, αλλά δεν µιλάµε και δεν
κάνουµε ποτέ απολογισµό. Ο λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις διαχρονικά θεωρούν ότι οι προϋπολογισµοί είναι φυσικό να µην τηρούνται.
Όµως, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στον πρώτο προϋπολογισµό της
Κυβέρνησης Μητσοτάκη και αυτό είναι ότι αυτός ο απολογισµός,
που πάντα λείπει, στην περίπτωση αυτή έχει ήδη επιτευχθεί. Δεν
είναι ένας τεχνικός απολογισµός, αλλά ένας πολιτικός απολογισµός, γιατί αυτό που έχει συµβεί -και το έχουν παρατηρήσει όλοιείναι ότι η επιτυχία του οικονοµικού προγράµµατος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές, από
τους παράγοντες της οικονοµίας, από το Χρηµατιστήριο, από τις
δηµοσκοπήσεις και πρωτίστως από την ίδια την κοινωνία.
Εµείς οι Βουλευτές, ειδικά όταν ερχόµαστε σε επαφή µε τον
κόσµο, το βλέπουµε καθαρά.
Συνέβη επιτέλους αυτό που είχε πολλά χρόνια να συµβεί: Άλλαξε η ψυχολογία, όπως είπα προεξοφλήθηκε η επιτυχία, γιατί
φυσικά είναι γνωστό ότι η οικονοµία είναι πρωτίστως ψυχολογία.
Είναι αυτή η ψυχολογία η οποία είχε καταρρεύσει στα χρόνια της
κυβέρνησης Τσίπρα, τότε που ο πολίτης ζούσε σε καθεστώς
διαρκούς οικονοµικού φόβου, ότι κάθε µέρα που ξηµέρωνε θα
του ζητούσαν και κάτι περισσότερο από τα ελάχιστα που είχαν
αποµείνει σε αυτό το πογκρόµ υπερφορολόγησης, υπανάπτυξης,
φτωχοποίησης και απελπισίας, ειδικά στη µεσαία τάξη κι αυτό
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είναι ακριβώς που έχει αλλάξει σήµερα, το είπα και πριν, το δείχνουν όλες οι δηµοσκοπήσεις. Αντίθετα µε το παρελθόν τού φόβου και τού «κάθε µέρα και χειρότερα», οι πολίτες δηλώνουν σε
συντριπτικές πλειοψηφίες ότι πιστεύουν ότι η ζωή τους θα πάει
καλύτερα, ότι η οικονοµία θα πάει καλύτερα, ότι υπάρχει σε
αυτόν τον τόπο επιτέλους ελπίδα.
Αυτή η ψυχολογική ανατροπή, αυτή η επαναφορά του αφηγήµατος της ελπίδας, αυτή η προσδοκία για καλύτερες µέρες είναι
κυριολεκτικά πολιτικά και οικονοµικά αδιατίµητη. Με αυτή την έννοια αυτός ο προϋπολογισµός έχει ήδη πετύχει. Γιατί οι πολιτικές
και οι οικονοµικές επιτυχίες είναι κάτι περισσότερο από το άθροισµα επιµέρους µέτρων και πρωτοβουλιών. Δεν χρειάζεται να σας
τα αναφέρω. Τα γνωρίζετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Μειώνουµε τη φορολογία σε επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Παύουµε να χρησιµοποιούµε τις ασφαλιστικές εισφορές
ως δούρειο ίππο δήµευσης του διαθέσιµου εισοδήµατος. Μπορούµε να βγούµε σήµερα και να δανειστούµε στις αγορές µε
όρους πρωτόγνωρους. Μας επιστρέφουν τα κέρδη από τη διακράτηση των ελληνικών οµολόγων. Επανεκκινούµε τον χώρο της
οικοδοµής, που αποτελεί µοχλό συνολικής επανεκκίνησης όλης
της οικονοµίας. Ο διεθνής τύπος γράφει ότι στα σοβαρά πλέον
σκέφτονται οι ευρωπαίοι εταίροι µας να µειώσουν επιτέλους τα
υπερβολικά δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα, τα οποία η κυβέρνηση
Τσίπρα τόσο πρόθυµα και τόσο –δυστυχώς- δουλοπρεπώς αποδεχόταν. Δεν χρειάζεται να σας τα πω. Τα ξέρετε, τα γράφουν
όλες οι εφηµερίδες, τα αποδέχεται ο διεθνής τύπος, τα γνωρίζουν πάνω από όλα οι πολίτες.
Εγώ είπα -και σε αυτό θέλω να µείνω- στο οικονοµικό και πολιτικό πλεόνασµα που δηµιουργείται από την αλλαγή της ψυχολογίας, την επαναφορά της εµπιστοσύνης και την αίσθηση ότι
επιτέλους η χώρα κυβερνάται.
Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, οικονοµία δεν είναι µόνο οι αριθµοί. Μια χώρα στην οποία µέχρι πριν µερικούς µήνες κυβερνούσε
το παρακράτος των Εξαρχείων, µια χώρα στην οποία οι καθηγητές φοβόντουσαν να πάνε στα πανεπιστήµια µην τους δείρουν
και µια χώρα στην οποία, όπως ήδη σας ανέφερα, είχαµε κεφαλαιακούς ελέγχους παρέα µε τριτοκοσµικά κράτη, δεν µπορούσε
να έχει οικονοµική προοπτική. Τι επενδύσεις να έρθουν σε µια
τέτοια χώρα; Τι ασφάλεια δικαίου να υπάρχει σε µια τέτοια χώρα;
Τι θέση στον διεθνή καταµερισµό εργασίας να έχει µια τέτοια
χώρα;
Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, άλλαξε σήµερα, έχουµε γυρίσει
σελίδα και ο προϋπολογισµός αυτός είναι το πρώτο δείγµα µιας
πολιτικής που θα επιτύχει, όχι γιατί το θέλουµε εµείς, όχι γιατί
το θέλει η Νέα Δηµοκρατία, αλλά γιατί το έχει ανάγκη η κοινωνία,
η οικονοµία και η Ελλάδα, που επιτέλους αξίζει καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): 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 εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Καστριτσίου Αχαΐας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Αγαθοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και αµέσως
µετά η κ. Ράπτη Ζωή από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µετά από δέκα χρόνια
σκληρής λιτότητας και µνηµονίων είχατε φέτος για πρώτη φορά
την ευκαιρία να είστε η κυβέρνηση που θα καταρτήσει έναν προϋπολογισµό εκτός των στενών δηµοσιονοµικών ορίων των προηγούµενων ετών.
Αντί να λέτε ευχαριστώ που σας παραδόθηκε µια χώρα εκτός
µνηµονίων, έρχεστε εδώ και πρώτα απ’ όλα συκοφαντείτε συναδέλφους µε ιστορία στον χώρο αυτό και αντί να έρχεστε εδώ για
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να λέτε ευχαριστώ και να φτιάχνετε και έναν αναπτυξιακό και κοινωνικό προϋπολογισµό, φτιάχνετε έναν προϋπολογισµό που καµµία σχέση δεν έχει µε το όφελος του µεγαλύτερου µέρους της
κοινωνίας.
Ο προϋπολογισµός του 2020 επικυρώνει το πλαίσιο πολιτικών
που ήδη εφαρµόζεται αυτούς τους πρώτους µήνες της διακυβέρνησής σας: απαξίωση του δηµόσιου τοµέα, συρρίκνωση του
κοινωνικού κράτους και ταυτόχρονα διόγκωση του επιτελικού
κράτους και των ανεξέλεγκτων διορισµών και εµµονική σχεδόν
προσήλωση σε φοροαπαλλαγές –αλλά τι φοροαπαλλαγές;- των
µεγάλων και πολύ µεγάλων επιχειρήσεων.
Ας τα πάρουµε, όµως, ένα-ένα. Αυτές τις µέρες, διαβάζοντας
το κεφάλαιο -όχι του Μαρξ- του 21ου αιώνα, του Πικετί, -το οποίο,
αν δεν το έχετε διαβάσει, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα- έµεινα
σε κάτι το οποίο λέει σε κάποιο σηµείο του: «Το κοινωνικό κράτος
αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της οικονοµίας για κάθε
προηγµένη χώρα. Εάν, όµως, οι ίδιοι οι πολίτες δεν πειστούν ότι
το κοινωνικό κράτος λειτουργεί σωστά, δεν µπορούν να πειστούν
και για την περαιτέρω στήριξή του».
Κατευθείαν µου ήρθε στο µυαλό –φυσικά- η δική σας πολιτική
την οποία πάγια ασκείτε όλα τα τελευταία χρόνια. Η συκοφάντηση και η απαξίωση των δηµόσιων δοµών µε σκοπό την πλήρη
συρρίκνωσή τους προς όφελος του ιδιωτικού τοµέα. Για παράδειγµα, στον χώρο της υγείας είναι εµφανής η πρόθεση συρρίκνωσης του ΕΣΥ προς όφελος των ιδιωτών, αφού αναστείλατε
τις προσλήψεις που είχε δροµολογήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
σε διάφορα πεδία του τοµέα της υγείας για τη στήριξη της δηµόσιας περίθαλψης, ανοίγετε ταυτόχρονα την κουβέντα για συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες και δίνοντας χώρο σε επιχειρηµατίες υγείας και
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Είδαµε αυτή την κουβέντα πώς θα µπουν τα ΣΔΙΤ στα νοσοκοµεία και πως τα νοσοκοµεία
θα γίνουν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου- να ανοίγει από στελέχη του χώρου σας αυτές τις µέρες και οφείλετε µία απάντηση
σε αυτό.
Από τη µια, λοιπόν, κόβετε τις προσλήψεις στην υγεία, από την
άλλη, όµως, προχωράτε σε διορισµούς ηµετέρων στο επιτελικό
κράτος και γύρω από τον Πρωθυπουργό, µε παχυλούς µισθούς.
Δεν επαρκούσαν, όµως, οι θέσεις γύρω από το Γραφείο του
Πρωθυπουργού και έτσι συνεχίσατε τους διορισµούς ηµετέρων
και σε άλλες πολύ κοµβικές θέσεις ευθύνης της δηµόσιας διοίκησης, όπως για παράδειγµα στις διοικήσεις των δηµόσιων νοσοκοµείων. Βέβαια, ο όρος «παιδιά» δεν ταιριάζει και πολύ στις
επιλογές που κάνατε εκεί, γιατί είδαµε να διορίζονται συνταξιούχοι πολιτευτές σας, κάποιοι εκ των οποίων µε µοναδικό προσόν
στο βιογραφικό τους, όχι πτυχία φυσικά, αλλά τη στήριξη στο
κόµµα σας.
Από την άλλη τους πραγµατικούς νέους επιστήµονες αυτής
της χώρας επιλέγετε να τους απαξιώσετε, αφού βλέπουν διορισµούς σε επιτελικές θέσεις χωρίς αξιοκρατικές διαδικασίες,
χωρίς προσόντα, απλά και µόνο µε την κοµµατική ταυτότητα.
Κάτι τέτοιο σας θυµίζω ότι καταλογίζατε στον ΣΥΡΙΖΑ την προηγούµενη περίοδο. Σας θυµίζω, όµως, επίσης ότι εσείς είστε
αυτοί που καταργήσατε αµέσως µόλις αναλάβατε το µητρώο επιτελικών στελεχών για την κάλυψη των επιτελικών θέσεων στο δηµόσιο µε αξιοκρατικά κριτήρια που ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τον νόµο Βερναρδάκη, είχε φτιάξει. Δεν σταµατάτε, όµως, εκεί. Εµπαίζετε τη
νεολαία. Υποσχεθήκατε τις προηγούµενες µέρες πεντακόσιες
ολόκληρες θέσεις υψηλά αµειβόµενες για νέους επιστήµονες.
Από την άλλη, δεν έχετε καµµία πρόθεση να συνεχίσετε το
πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ για την επιστροφή των νέων επιστηµόνων, που ξεκίνησε µε τις τρεις χιλιάδες επτακόσιες προσλήψεις
νέων µε µεταπτυχιακά και διδακτορικά σε φορείς του δηµοσίου,
αλλά και των προσλήψεων σε υγεία και παιδεία. Γιατί, να σας θυµίσω ότι οι νέοι που µεταναστεύουν στο εξωτερικό τα χρόνια της
κρίσης είναι περισσότεροι από τετρακόσιες χιλιάδες. Και εσείς
ισχυρίζεστε ότι σχεδιάζετε προγράµµατα για να επαναφέρετε
πεντακόσια άτοµα. Θερµά συγχαρητήρια!
Τι κάνετε, είναι το ερώτηµα. Τιµωρείτε τους νέους, επειδή δεν
σας ψήφισαν, επειδή δεν είναι το target group που σας στηρίζει;
Θα ήταν µία πολύ απλοϊκή εξήγηση και δεν σας ταιριάζει. Επίσης,
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τη διαψεύσατε και µόνοι σας, γιατί ακόµα και τους συνταξιούχους, που σας ψήφισαν, τους εµπαίζετε και τους απαξιώνετε κάνοντας περικοπές περίπου 200 εκατοµµύρια ευρώ στις συντάξεις
και καταργώντας τη δέκατη τρίτη σύνταξη, που εσείς είχατε χαρακτηρίζει προεκλογικό δωράκι του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εσείς δεσµευόσασταν για τη µονιµότητα του µέτρου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Άρα δεν είναι θέµα τιµωρίας. Όπως θα έλεγε και ο Μικρούτσικος «µα, είναι κάτι πιο βαθύ που σας λερώνει». Είναι η εµµονή
σας στη στήριξη των λίγων µε πολλά και των πολλών µε πολύ
λίγα.
Αντί να χρησιµοποιήσετε τον δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίξετε αυτούς που
έβαλαν περισσότερο πλάτη στα χρόνια της κρίσης από το υστέρηµά τους, αντί να στηρίξετε, λοιπόν, τη µεσαία τάξη, όπως λέγατε προεκλογικά, τα 1,18 δισεκατοµµύρια που προκύπτουν για
θετικά µέτρα τα επενδύετε στις µειώσεις φόρων των επιχειρήσεων.
Σχεδόν το 40% από το όφελος θα το καρπωθούν περίπου διακόσιες επιχειρήσεις, µε ετήσια κέρδη πάνω από 7,5 εκατοµµύρια
ευρώ. Εγώ δεν ξέρω προσωπικά πόσο θα χαρούν οι συντοπίτες
µου στο Κιλκίς, για παράδειγµα, µε αυτό το µέτρο, γιατί δεν ξέρω
πολλούς που να έχουν επιχειρήσεις µε τέτοιου είδους κέρδη. Συνολικά λοιπόν από τα 1,18 δισεκατοµµύρια, 123 εκατοµµύρια
πάνε στο κοινωνικό κράτος και τα υπόλοιπα σε µειώσεις φόρων,
κυρίως των µεγάλων επιχειρήσεων.
Με τους αγρότες συµβαίνουν τα ίδια. Τους κοροϊδέψατε και
αυτούς. Ποια είναι η έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο; Πού είναι
η έκπτωση που υποσχεθήκατε και πού είναι και οι φοροελαφρύνσεις που υποσχεθήκατε; Εκτός και αν εννοείτε ότι τα 173 ευρώ
φοροελάφρυνσης τον χρόνο θα είναι αυτό που θα σώσει τους
αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό θα χρειαστώ.
Το 173, σαν νούµερο, το συναντήσαµε και σε άλλο σηµείο του
προϋπολογισµού, 173 εκατοµµύρια ευρώ είναι η µείωση των επιδοµάτων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µε αναπηρία, που προβλέπεται στον προϋπολογισµό του 2020, άλλα 139 εκατοµµύρια
η µείωση για οικογενειακά επιδόµατα, άλλα 50 εκατοµµύρια η
µείωση για το επίδοµα ενοικίου και άλλα 30 εκατοµµύρια η µείωση για τα σχολικά γεύµατα.
Αυτά τα επιδόµατα µαζί µε το κοινωνικό µέρισµα, που τόσο το
λοιδορήσατε τα προηγούµενα χρόνια, ήταν για τη στήριξη της
µεσαίας τάξης και κυρίως των νέων ανθρώπων, των νέων ζευγαριών που προσπαθούν τώρα να στήσουν τη ζωή τους. Ήταν κάτι
πάρα πολύ χρήσιµο.
Επίσης, ήταν χρήµατα που έπεφταν στην αγορά και στην
πραγµατική οικονοµία και όποιος αµφιβάλλει γι’ αυτό, θα έχει
πάρα πολύ ενδιαφέρον φέτος, που το κοινωνικό µέρισµα θα
δοθεί σε πολύ περιορισµένο αριθµό ωφελούµενων, να δούµε
πως θα κινηθεί η αγορά τις µέρες των γιορτών. Και µετά γυρίστε
να πείτε σε αυτούς τους µικρούς καταστηµατάρχες «εµείς όµως
σας ρίξαµε τη φορολογία 4%».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, συντοµεύετε, σας παρακαλώ.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Αντί όλων των παραπάνω, υποσχεθήκατε 2.000 ευρώ για κάθε
παιδί που γεννιέται. Και προσπαθούµε να καταλάβουµε, έτσι θα
πείσετε τους νέους να κάνουν παιδιά; Ή έτσι θα τους πείσετε να
µπουν στην αγορά εργασίας; Εσείς είστε αυτοί που στηρίζετε ότι
η ισότητα των φύλων έρχεται µέσα από την αποκατάσταση των
γυναικών στην αγορά εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ. Έχετε ξεπεράσει πολύ τον χρόνο σας.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: …για αυτό και µετακινήσετε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας. Είχατε την ευκαιρία, αλλά δεν
το κάνετε, να αποτυπώσετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ, έχετε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φτάσει ήδη στα εννιάµισι λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το λέτε εδώ και αρκετή
ώρα.
ΕΙΡΗΝΗ -ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω µε µία φράση. Είχατε λοιπόν την ευκαιρία να αποτυπώσετε σε αυτό τον προϋπολογισµό τα µέτρα ενίσχυσης της εργασίας και της στήριξης των
γυναικών, που τέθηκαν εκτός λόγω κρίσης και που θέλουν να
δουλέψουν, αλλά δεν µπορούν, γιατί λείπουν οι χώροι φύλαξης
παιδιών, η πρόνοια για τους ηλικιωµένους, τα προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης, τα µέτρα συµφιλίωσης οικογενειακής
και επαγγελµατικής ζωής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Και είχε όλος αυτός ο κόσµος µία ελπίδα ότι και αυτός ο προϋπολογισµός θα είναι κοινωνικός. Κατά τα άλλα βλέπει πάλι οι φοροελαφρύνσεις να έρχονται σε αυτούς που έχουν και κατέχουν.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλούν οι Υπουργοί
στον χρόνο τους και δεν µιλούν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ…
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Για τους Βουλευτές είναι
αυτή η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Από το πρωί γίνεται
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ. Μόλις
ανέβηκα στην Έδρα. Ξέρετε ότι έχω τη σχετική ανοχή για όλους.
Θα σας παρακαλέσω όµως να κρατάτε τον χρόνο, γιατί υπάρχει
µία πάρα πολύ µεγάλη λίστα συναδέλφων. Αν νοµίζετε ότι κάποιοι πρέπει να µιλήσουν και κάποιοι να µείνουν έξω από αυτή
τη διαδικασία, θεωρώ ότι ο καθένας θα πρέπει να πάρει την ευθύνη του. Για αυτό θα σας παρακαλέσω να κρατήσετε αυστηρά
τον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Ράπτη από τη Νέα Δηµοκρατία και
αµέσως µετά ο κ. Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής.
Κυρία Ράπτη, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ιδιαίτερη χαρά συµµετέχω σήµερα στη συζήτηση του πρώτου προϋπολογισµού της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενός προϋπολογισµού που θέτει τις βάσεις για να αντιµετωπιστεί το µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας των τελευταίων ετών, δηλαδή
το αναπτυξιακό και επενδυτικό κενό που διατηρεί τη χώρα µας
σταθερά στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
πλευράς επενδύσεων και δυστυχώς στην πρώτη θέση από πλευράς ποσοστών ανεργίας.
Με τον προϋπολογισµό του 2020 βάζουµε τέλος στην πολιτική
των υπερπλεονασµάτων και στην ανυπολόγιστη και αναιτιολόγητη υπέρβασή τους την περίοδο 2016 - 2018, στην οποία µας καταδίκασε η ανεύθυνη και ιδεοληπτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι αλήθεια ότι την περίοδο εκείνη, µε την ανερµάτιστη οικονοµική τους πολιτική, οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ αφαίρεσαν από
την οικονοµία µας 11,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, πέραν και επιπλέον των υπέρογκων πρωτογενών πλεονασµάτων που είχαν
συµφωνηθεί µε τους δανειστές, υπερφορολογώντας τους πολίτες και ειδικότερα τη µεσαία τάξη, κατά κυνική οµολογία του κ.
Χουλιαράκη εδώ, µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Το αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής ήταν ότι βύθισαν τους πολίτες στα χρέη,
αφού την ίδια περίοδο οι οφειλές των Ελλήνων φορολογουµένων
προς το κράτος εκτοξεύτηκαν στα 18,6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αντίθετα εµείς, µε συνετή δηµοσιονοµική διαχείριση, αφού καλύψαµε το δηµοσιονοµικό κενό που κληρονοµήσαµε από τον ΣΥΡΙΖΑ για το τρέχον και το επόµενο έτος, δηµιουργήσαµε ταυτόχρονα δηµοσιονοµικό χώρο και προχωρήσαµε ήδη από φέτος
στην πλήρη κατάργηση των capital controls, που είχαν εφαρµοστεί από το καλοκαίρι του 2015, µε την υπογραφή Αλέξη Τσίπρα
και Γιάνη Βαρουφάκη, καθώς και στην επιτυχή έξοδο της χώρας
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στις αγορές, όπου δανειζόµαστε πλέον µε εξαιρετικά χαµηλά επιτόκια, της τάξεως του 1% αντί για 3%, µε το οποίο δανειζόταν η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Περαιτέρω, προχωρήσαµε στη µείωση του ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά για όλους τους ιδιοκτήτες κατά 22%, στη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων για τα νοµικά πρόσωπα και τη διευκόλυνση
των συµπολιτών µας για την αποπληρωµή των οφειλών τους
προς το κράτος, την πληρωµή αυξηµένου επιδόµατος για το πετρέλαιο θέρµανσης και µάλιστα εµπροσθοβαρώς, στη µείωση
της προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων κατά 5%, στην αύξηση
των αναγκαίων δαπανών προµήθειας καυσίµων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και στην έκτακτη επιχορήγηση των νοσοκοµείων
για την αντιµετώπιση των δαπανών άµεσου και αναγκαίου χαρακτήρα για την υγεία των πολιτών.
Τι αλλάζει, όµως, για τους πολίτες µε τον προϋπολογισµό του
2020 που ψηφίζουµε σήµερα; Με αυτόν κατ’ αρχάς δίνεται στήριξη στην ελληνική οικογένεια, η οποία δοκιµάστηκε όλα αυτά τα
χρόνια, µε αποτέλεσµα τη ραγδαία επιδείνωση των δηµογραφικών δεικτών από το 2014, οι οποίοι οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στον αφανισµό του ελληνικού γένους, αν δεν στηριχθεί ο
θεσµός.
Για τον λόγο αυτό χορηγούµε επίδοµα ύψους 2.000 ευρώ για
κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2020, µε
εξαιρετικά διευρυµένα εισοδηµατικά κριτήρια, που καλύπτουν
τουλάχιστον το 90% των οικογενειών. Περαιτέρω µειώνουµε στο
13% από το 24%, που ίσχυε επί ΣΥΡΙΖΑ, τα είδη βρεφικής ηλικίας,
όπως µειώνουµε τον εισαγωγικό συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος από το 22%, που ίσχυε, στο 9% για τα φυσικά πρόσωπα.
Αυξάνουµε κατά 1.000 ευρώ -και εδώ είναι η έµπρακτη πολιτική στήριξης της οικογένειας- το αφορολόγητο όριο για κάθε
παιδί, αποδεικνύοντας µε πράξεις και όχι µε λόγια, ότι στηρίζουµε όλες τις οικογένειες, τόσο τις µονογονεϊκές όσο και τις
πολυτεκνικές.
Όσον αφορά στις επιχειρήσεις ενισχύουµε έµπρακτα το επιχειρείν στη χώρα µας τόσο για τις µικροµεσαίες όσο και για τις
µεγαλύτερες και µειώνουµε τον φόρο εισοδήµατος των νοµικών
προσώπων από το 28% στο 24% ήδη από τη χρήση του 2019. Περαιτέρω, µειώνουµε τη φορολογία των µερισµάτων από το 10%
στο 5% το 2020 και στηρίζουµε τους εργαζόµενους, µειώνοντας
τις ασφαλιστικές εισφορές εκείνων που απασχολούνται µε πλήρη
απασχόληση κατά περίπου µία µονάδα βάσης.
Όσον αφορά στην ενίσχυση της οικοδοµικής δραστηριότητας
που κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε τα προηγούµενα χρόνια, αναστέλλουµε τον ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές για τρία έτη και ήδη δόθηκε στις οικοδοµές περαιτέρω ανάπτυξη, αναστέλλουµε τον
φόρο υπεραξίας ακινήτων και περαιτέρω επιστρέφουµε στους
ιδιοκτήτες ακινήτων εκείνο το µέρος των δαπανών που απαιτούνται για ενεργειακή και αισθητική αναβάθµιση των κτιρίων.
Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και
την ενίσχυση των δηµοσίων επενδύσεων, ενισχύουµε την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών που είναι αποδεδειγµένα
το πιο αποτελεσµατικό µέτρο για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και µεταφέρουµε 250 εκατοµµύρια ευρώ από το εθνικό
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων στο συγχρηµατοδοτούµενο, ενισχύοντας έτσι τα αναµενόµενα αναπτυξιακά
οφέλη.
Όµως, ο προϋπολογισµός του 2020 εκτός από φοροελαφρύνσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ προβλέπει και
πρόσθετη διάθεση κονδυλίων για αναγκαίες δαπάνες στους κρίσιµους και ευαίσθητους τοµείς της υγείας, της παιδείας και της
κοινωνικής ασφάλισης, σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του ΣΥΡΙΖΑ, του έτους 2019.
Για την προάσπιση της υγείας των πολιτών αυξάνουµε σηµαντικά τους πόρους που διατίθενται από τα νοσοκοµεία, καθώς
προβλέπουµε 289 εκατοµµύρια περισσότερα για τα δηµόσια νοσοκοµεία και το εθνικό σύστηµα της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας, σε σχέση µε το 2019, αποδεικνύοντας έµπρακτα ποιος
νοιάζεται για τη δηµόσια υγεία και ποιος χύνει κροκοδείλια δάκρυα. Το ίδιο και στον ΕΟΠΥΥ, που προβλέπονται αυξηµένα κονδύλια κατά 108 εκατοµµύρια σε σχέση µε το 2019, διότι είναι
προφανές ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ τα κονδύλια αυτά είναι ψιλά γράµ-
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µατα, αφού τα αγνοεί ακόµα και η γενική εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Περαιτέρω σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο προϋπολογισµός των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης αυξάνεται φέτος, σε σχέση µε τον αρχικό προϋπολογισµό του 2019, µε ένα πρόσθετο κονδύλι 1 δισεκατοµµυρίου 119
εκατοµµυρίων ευρώ.
Συνεπώς καµµία µείωση δαπανών ούτε στον τοµέα αυτό, όπως
για µια ακόµα φορά ψευδώς ισχυρίζεστε. Αντίθετα, εµείς σεβόµαστε τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους και επιταχύνουµε την καταβολή των εκκρεµών συντάξεων, τις οποίες εσείς καθυστερούσατε, µαζεύοντας υπερπλεονάσµατα, κάνοντας
σταδιακά ηλεκτρονική -από τον ερχόµενο Ιούνιο- την καταβολή
τους.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο προϋπολογισµός του 2020 είναι και εδώ αυξηµένος κατά
102 εκατοµµύρια ευρώ, καθώς προβλέπει κονδύλια για τον διορισµό τεσσεράµισι χιλιάδων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή
και περισσότερων καθηγητών στα δηµόσια πανεπιστήµια, παρά
τα fake news για το αντίθετο που και πάλι διαδίδετε. Στηρίζουµε
και εδώ λοιπόν, τη δηµόσια εκπαίδευση και το µέλλον των παιδιών µας µε έργα και όχι µε λόγια, µε την αλήθεια και όχι µε το
ψέµα, όπως άλλοι συνηθίζουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως όλοι γνωρίζουµε η υπερψήφιση του προϋπολογισµού ισοδυναµεί παραδοσιακά µε ψήφο
εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση. Είναι όµως, η πρώτη φορά
τα τελευταία χρόνια, που µια Κυβέρνηση και υπερέβη, µέσα σε
χρονικό διάστηµα µόλις πέντε µηνών, τις προσδοκίες των πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας, που λειτούργησε µε πρωτόγνωρους ρυθµούς το νοµοθετικό και το κοινοβουλευτικό της έργο
και παρέµεινε πιστή στις προεκλογικές της δεσµεύσεις, µακριά
από λαϊκισµούς και ιδεοληψίες. Γι’ αυτό και η υπερψήφιση αυτού
του προϋπολογισµού είναι πάνω από όλα ψήφος εµπιστοσύνης
στην αισιόδοξη και δηµιουργική Ελλάδα, στην Ελλάδα που κοιτάζει µπροστά και ανεβαίνει ψηλότερα. Εµείς, στη Νέα Δηµοκρατία αυτή την Ελλάδα αγαπούµε, αυτή την Ελλάδα εκφράζουµε
και αυτή την Ελλάδα θα υπηρετούµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Μουλκιώτης έχει τον λόγο. Σας επαναλαµβάνω ότι θα κρατήσετε αυστηρά τον χρόνο σας. µε µια µικρή ανοχή. Παρακαλώ
πολύ να µην ξεπερνάµε αυτόν τον χρόνο.
Ορίστε, κύριε Μουλκιώτη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε τον προϋπολογισµό του έτους 2020 µέσα σε µια εξαιρετικά κρίσιµη στιγµή για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Από
τη µια µεριά λόγω της ιδιαίτερης προκλητικότητας της Τουρκίας,
η οποία επιχειρεί να παραβιάσει τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα
και από την άλλη πλευρά λόγω του προσφυγικού προβλήµατος
που πραγµατικά «πνίγει» τη χώρα. Αν η Κυβέρνηση δεν διαµορφώσει και εφαρµόσει ένα ολοκληρωµένο ανθρωπιστικό και δίκαιο
πρόγραµµα φιλοξενίας των προσφύγων, υπολογίζοντας τις κρατούσες συνθήκες κάθε περιοχής και την κατανοµή στην περιφέρεια, τότε πολύ φοβάµαι ότι αυτή η ωρολογιακή βόµβα, αργά ή
γρήγορα, θα τιναχτεί στον αέρα. Στη Βοιωτία παραδείγµατος
χάριν, ήδη λειτουργούν δοµές, στη Λιβαδειά, στη Θήβα, στα Οινόφυτα, αλλά και ακριβώς δίπλα στα όρια στη Ριτσώνα, ενώ τα
σχέδια για περαιτέρω διερεύνηση τέτοιων δοµών προκαλούν
αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός µιας χώρας
σε µεγάλο βαθµό δείχνει το στίγµα της ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής. Από τη σκοπιά αυτή ο προϋπολογισµός που κατέθεσε η Κυβέρνηση φαίνεται ότι στερείται ενός ολοκληρωµένου
σχεδίου και φαίνεται να µην είναι ρεαλιστικός.
Με τον συγκεκριµένο προϋπολογισµό η Κυβέρνηση συνεχίζει
την επικοινωνιακή προπαγάνδα µε την απόλυτη στήριξη των φιλικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και επιµένει σε µια παραπλάνηση του ελληνικού λαού. Μετά την «ελπίδα» του κ. Τσίπρα, που
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δεν ήρθε ποτέ και το «µέλλον» του κ. Μητσοτάκη δεν φαίνεται να
αρχίσει ποτέ. Το 2020 είναι ίδιο µε το 2019 και οι ελπίδες µετατίθενται για το 2021.
Ο προϋπολογισµός κινείται στην πεπατηµένη. Παραµένει δηµοσιονοµικά δεσµευµένος από τον στόχο των πρωτογενών πλεονασµάτων -αυτό είναι αδιαµφισβήτητο-, χωρίς να αλλάζει κρίσιµες πλευρές της οικονοµικής πολιτικής. Βασίζεται, όπως και το
2019, σε εξωπραγµατικές υποθέσεις για την οικονοµική µεγέθυνση. Γενικώς, µοιάζει µε ένα κακό ανέκδοτο ο προβλεπόµενος
ρυθµός µεγέθυνσης µιας περιφερειακής οικονοµίας σε κρίση,
όπως είναι η ελληνική, να είναι δηλαδή υπερδιπλάσιος του προβλεπόµενου ρυθµού µεγέθυνσης της Ευρωζώνης.
Κύριοι Υπουργοί, ο καθρέφτης των κοινωνικών ευαισθησιών
µιας κυβέρνησης είναι οι δαπάνες που διατίθενται στο κοινωνικό
κράτος. Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ως στόχο να στηρίξει την κοινωνία, τους αγρότες, τους εργαζόµενους, τους µικροµεσαίους, να στηρίξει τους αδυνάτους.
Ως προς τα εργασιακά δικαιώµατα, τα βήµατα της πεντάµηνης
διακυβέρνησης είναι αποκαλυπτικά. Τον Αύγουστο µε µία τροπολογία τελευταίας στιγµής, µε την οποία αναιρέσατε τις διακηρύξεις σας περί καλής νοµοθέτησης -που σηµαίνει ήδη έχει γίνει
κανόνας η τροποποίηση ψηφισµένων προ ηµερών νοµοσχεδίων
και έχει τελειώσει πλέον η καλή νοµοθέτηση-, αφαιρέσετε σηµαντικά δικαιώµατα από τους εργαζόµενους ευνοώντας την αυθαιρεσία των εργολάβων, όπως επίσης καταργήσατε και τις
περιπτώσεις της καταγγελίας των συµβάσεων χωρίς αιτιολογία.
Τον Οκτώβρη στο περίφηµο αναπτυξιακό νόµο, προχωρήσατε
ένα βήµα παραπέρα. Πηγαίνετε σταδιακά. Επαναφέρατε τη λογική της εσωτερικής υποτίµησης στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, οδηγώντας στην απαξίωση των συλλογικών συµβάσεων και
στην ενίσχυση της εργοδοτικής ασυδοσίας. Νοµιµοποιήσατε τις
ενώσεις προσώπων, σαν να είναι δηλαδή πρωτοβάθµια συνδικάτα, ενώ προβλέψατε ότι οι τοπικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας υπερισχύουν των επιχειρησιακών. Αυτό, όχι µόνο δεν
σώζει τις επιχειρήσεις, αλλά εξοντώνει οικονοµικά τους εργαζόµενους. Ενισχύσατε επικίνδυνα τον ρόλο του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας, νοµοθετήσατε τον περιορισµό της µονοµερούς
προσφυγής στη διαιτησία, της οποίας οι προϋποθέσεις οδηγούν
στην ουσιαστική κατάργηση της.
Τώρα, τον Δεκέµβρη παρά το βάρος των ευθυνών, αντιµετωπίζετε τον πρώτο προϋπολογισµό σας σαν ένα όχηµα της δεξιάς
νεοφιλελεύθερης αντίληψής σας, όπου η κοινωνική πολιτική µετατρέπεται σε επιχείρηση κοινωνικής εκκαθάρισης. Αντί οι αδύναµοι να ενισχύονται, εξουθενώνονται περισσότερο. Αντί οι
µικροµεσαίοι να πάρουν µια ανάσα, επεκτείνονται τα δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη που επέβαλε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Η υπερφολογηση σε συνδυασµό µε τις αρνητικές οικονοµικές
επιδόσεις συνεχίζουν να καθιστούν αδύνατο σε πολλούς πολίτες
να εξοφλούν τις οφειλές προς το δηµόσιο, µολονότι το θέλουν.
Και το κυριότερο, δεν απαντάτε, κύριοι Υπουργοί, στο βασικό
ερώτηµα του κρατικού προϋπολογισµού για το 2020: Τι θα κάνει
η Κυβέρνηση µε τα αναδροµικά στις κύριες και επικουρικές συντάξεις; Η αναφορά στο συγκεκριµένο θέµα στον προϋπολογισµό
είναι γενική και µάλλον ασαφής. Ουσιαστικά, δεν προβλέπετε
χρήση κάποιων συγκεκριµένων κονδυλίων για το θέµα, παρά
µόνο ότι θα καλυφθούν οι οποίες ανάγκες προκύψουν από τον
ειδικό προϋπολογισµό που υπάρχει για το Υπουργείο Εργασίας.
Το ταµειακό ισοζύγιο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης,
όπως παρουσιάζεται στον προϋπολογισµό είναι πλασµατικό. Θα
χρησιµοποιηθεί για να καλύψει υποχρεώσεις των ασφαλιστικών
ταµείων από τις αποφάσεις του Οκτωβρίου του Συµβουλίου της
Επικρατείας και από την υποεκτίµηση δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων. Η µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 192
εκατοµµύρια δεν θα υλοποιηθεί.
Παρά τις υποτυπώδεις διακηρύξεις στην εισηγητική έκθεση
του προϋπολογισµού για την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης εκκρεµουσών διατάξεων, η πραγµατικότητα είναι τελείως διαφορετική. Οι εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης
δεν µειώνονται. Αυξάνονταν τόσο επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ όσο και κατά τη διάρκεια της δικής σας διακυβέρνησης.
Αυξάνονται επίσης και οι ληξιπρόθεσµες οφειλές, αυξάνονται και
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οι ληξιπρόθεσµες αιτήσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή, αυτές που
εκκρεµούν για πάνω από τρεις µήνες. Τούτο επιβεβαιώνεται και
από την τέταρτη έκθεση ενισχυµένης επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Νοεµβρίου του 2019. Επικαλούµαι τη σελίδα
63 της έκθεσης.
Παράλληλα, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης για το έτος 2019
έχουν αυξηθεί σε σχέση µε τα προηγούµενα δύο χρόνια και η
αύξηση των εκκρεµών αιτήσεων συνεχίζεται και αυτό το ξέρει ο
κύριος Υπουργός. Η µη δηµιουργία νέων εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει σηµαντική αύξηση του αριθµού έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Και τα δύο παραπάνω σηµαίνουν αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης και όχι µείωση.
Ειδικά η αύξηση των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης το τελευταίο διάστηµα σηµαίνει ότι τα αναδροµικά δεν θα µειωθούν,
αλλά αντίθετα θα αυξηθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα είναι πρώτη στον δείκτη ανεργίας ανάµεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουµε νέες θέσεις εργασίας, αλλά αφορούν κυρίως µερική απασχόληση και χαµηλούς µισθούς. Στους πρώτους τρεις
µήνες ισχύος της ρύθµισης για ασφαλιστικές εισφορές, τέθηκαν
ήδη εκτός ρύθµισης των εκατόν είκοσι δόσεων είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιοι ογδόντα εννιά οφειλέτες, οι οποίοι δεν µπόρεσαν
να ανταποκριθούν. Στη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων για
οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία ρυθµίστηκαν µόλις 4,5 δισεκατοµµύρια σε σύνολο 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι πλέον στον αέρα και
οδηγούµαστε σε ακραίες καταστάσεις, που η Κυβέρνηση θα βρει
µπροστά της. Καµµία πρόβλεψη δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό για το αφορολόγητο των ενισχύσεων και των αποζηµιώσεων
των ανθρώπων του πρωτογενούς τοµέα. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για τις οµάδες παραγωγών, καµµία µέριµνα για την ελάφρυνση της φορολογίας των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Κατά τα άλλα, οι δείκτες στους κωδικούς του προϋπολογισµού
καλά κρατούν, πλην, όµως, δεν αντιµετωπίζουν την αδυσώπητη
καθηµερινή πραγµατικότητα.
Στη Βοιωτία τα χαρακτηριστικά που «διαπρέπουν» είναι η ανεργία και η έλλειψη επενδύσεων, είναι η ακρίβεια και τα χαµηλά εισοδήµατα, είναι, όµως, πολύ περισσότερο και πιο σηµαντικό, η
έλλειψη αισθήµατος αναπτυξιακής προοπτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασική αρχή του Κινήµατος Αλλαγής είναι η υπεράσπιση και διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωµάτων, του κοινωνικού κράτους, το οποίο αντιλαµβανόµαστε όχι
σαν βαρίδι, όπως η δεξιά νεοφιλελεύθερη αντίληψη της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά σαν επένδυση στον άνθρωπο, την κοινωνική συνοχή και την ίδια την οικονοµική ανάπτυξη, µε όρους δικαιοσύνης
και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι η χώρα, αυτή την
εποχή των απειλών και των προκλήσεων, για να βρει αναπτυξιακό
βηµατισµό έχει ανάγκη από όραµα, από σχέδιο και βαθιές αλλαγές και ανατροπές. Αυτό προϋποθέτει έναν άλλο προϋπολογισµό, έναν προϋπολογισµό που δεν εστιάζεται σε κωδικούς
απλούς, έναν προϋπολογισµό που προβλέπει µια νέα κατανοµή
πόρων. Με όλα αυτά το Κίνηµα Αλλαγής έχει µία και µοναδική
επιλογή: να τον καταψηφίσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βασιλειάδης από την Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλούµαστε να ψηφίσουµε τον πρώτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, κατά την άποψή µου,
διέπεται από τις αρχές και αξίες της Νέας Δηµοκρατίας όπως
αυτές εκφράστηκαν κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά και
πρόσφατα στο δέκατο τρίτο συνέδριο του κόµµατος µας.
Μετά από αρκετά χρόνια έχουµε έναν προϋπολογισµό χωρίς
περικοπές που κύριο στόχο έχει να καλύψει το αναπτυξιακό και
επενδυτικό κοινό. Φεύγουµε µακριά από τη λογική των υπερπλε-
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ονασµάτων και προχωρούµε σε µειώσεις των φορολογικών συντελεστών και ταυτόχρονη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Προβλέπεται εξορθολογισµός των δαπανών και των εσόδων
της γενικής κυβέρνησης και αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας, µε έµφαση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και
τη δηµιουργία νέου πλούτου. Ήδη παρατηρούµε αναθέρµανση
της οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία φαίνεται και στα θετικά µηνύµατα του δείκτη οικονοµικού κλίµατος.
Ήρθε η ώρα να φύγουµε από τη λογική του κράτους-ελεήµονα
και να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες εκείνες που τα πολλά επιδόµατα θα είναι αχρείαστα. Θέλουµε ένα κράτος εγγυητή του δίκιου, υγιούς ανταγωνισµού που προστατεύει τον εργαζόµενο, το
περιβάλλον, την ελεύθερη οικονοµική δραστηριότητα. Σίγουρα
υπάρχει περιθώριο επέκτασης προς την πλήρη κάλυψη των προεκλογικών µας δεσµεύσεων. Εδώ θα είµαστε και θα εγκρίνουµε
την ορθή εφαρµογή του.
Ωστόσο, ο προϋπολογισµός του 2020 µάς επιτρέπει να είµαστε αισιόδοξοι ως προς την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Και
επειδή βασικός ρόλος του Βουλευτή είναι να παρουσιάσει στο
Σώµα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τον τόπο του, στο υπόλοιπο της οµιλίας µου θα αναφερθώ στην Πέλλα.
Άποψή µου είναι πως η Πέλλα πρέπει να είναι στον πυρήνα του
εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασµού για δύο λόγους. Πρώτον, είναι αρκετά αποκοµµένη και βιώνει έναν άδικο αναπτυξιακό έλλειµµα σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα. Και δεύτερον, οι δυνατότητες οι οποίες διαθέτει είναι τεράστιες, καθώς µπορεί να
αποτελέσει διεθνή οικονοµικό, πολιτιστικό και τουριστικό πόλο
έλξης.
Συγκεκριµένα, στον τοµέα των υποδοµών το βασικό πρόβληµα
εντοπίζεται στην οδική σύνδεση µε το εθνικό δίκτυο. Ο εθνικός
οδικός άξονας Θεσσαλονίκη - Έδεσσα, αλλά και η σύνδεση µε
την Εγνατία Οδό, πρέπει να επισπευσθούν. Η Πέλλα παραµένει
η µόνη περιφερειακή ενότητα της Μακεδονίας η οποία είναι
χωρίς πρόσβαση στην Εγνατία. Πρόκειται για έργα εθνικής προτεραιότητας και τόσο ο τακτικός προϋπολογισµός, όσο και το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων θα πρέπει να αποτελέσουν
εργαλεία για την άµεση επίσπευση των διαδικασιών τους.
Ειδικότερα για τις µεταφορές, η ανάπτυξη σύγχρονου σιδηροδροµικού δικτύου θα βοηθήσει τη γρήγορη και οµαλή µετακίνηση ανθρώπων και εµπορευµάτων. Μεγάλα αρδευτικά έργα,
όπως το φράγµα του Αλµωπαίου, θα δηµιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες για αύξηση της παραγωγικότητας σε ανταγωνιστικό
κόστος.
Αναφορικά µε τον ενεργειακό τοµέα στην Πέλλα υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης της γεωθερµίας για οικιακή
χρήση, για δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα, καθώς, επίσης, και στη λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων. Η δηµιουργία πάρκων για αξιοποίηση ηλιακής και αιολικής ενέργειας είναι
ένα ακόµα πεδίο στο οποίο µπορεί να προσφέρει η περιφερειακή
ενότητα στον εθνικό σχεδιασµό. Οφείλουµε να επισπεύσουµε τη
σύνδεση των αστικών κέντρων µε το δίκτυο του φυσικού αερίου.
Ο σχεδιασµός υπάρχει και ήρθε η ώρα να τον υλοποιήσουµε.
Όπως ορθώς παρατηρήσατε οι περισσότερες και οι περισσότεροι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που καλούµαστε να ψηφίσουµε επικεντρώνεται γύρω από την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονοµίας µας. Ο πρωτογενής τοµέας αποτελούσε από συστάσεως του κράτους τη βασική παραγωγική δραστηριότητα της οικονοµίας µας.
Η Πέλλα είναι µια από τις πρώτες σε αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή περιφερειακές ενότητες της χώρας και παρ’ όλα
αυτά δεν διαθέτει ούτε µια σχολή πάνω στη γεωργία και την κτηνοτροφία µε άµεση πρακτική των σπουδαστών, για παράδειγµα
στο Ινστιτούτο της Παραλίµνης, το οποίο θα µπορεί να λειτουργήσει και ως ένα καινοτόµο ερευνητικό κέντρο.
Οι φετινές συνθήκες υπήρξαν καταστροφικές για τους αγρότες. Από τη µία το εµπάργκο της Ρωσίας, από την άλλη τα ολοένα αυξανόµενα, λόγω αλλαγής κλίµατος, ακραία καιρικά φαινόµενα, οδήγησαν σε ανεπίτρεπτη απώλεια εισοδήµατος. Ειδικότερα για τους δενδροκαλλιεργητές οι έκτακτες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας de minimis είναι µονόδροµος.
Θα το επαναλάβω. Είµαστε µακριά από τη λογική των ενισχύ-
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σεων και των αποζηµιώσεων. Θέλουµε να αντικαταστήσουµε
αχρείαστες. Όµως ειδικά φέτος είναι, δυστυχώς, πιο αναγκαίες
από ποτέ. Γι’ αυτό θα πρέπει να επανασχεδιάσουµε εθνικά την
πρωτογενή παραγωγή µας, ώστε να ξαναγίνουµε ανταγωνιστικοί.
Η αναγνωρισµένη ποιότητα των αγροτικών µας προϊόντων µάς
δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που εγγυάται την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, τη δηµιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας το κύριο, αλλά και το συµπληρωµατικό εισόδηµα των κατοίκων.
Οφείλουµε να δώσουµε κίνητρα για πιστοποίηση των µακεδονικών προϊόντων, ώστε να βγουν στη διεθνή αγορά. Τα τελευταία
χρόνια έχουν γίνει αρκετές επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης. Οι δυνατότητες προσέλκυσης νέων και µεγαλύτερων επενδύσεων στην Πέλλα είναι µεγάλες.
Τέλος, ο τοµέας µε τη µεγαλύτερη, κατά την άποψή µου, αναπτυξιακή δυναµική στην Πέλλα είναι ο τουρισµός. Αν και διαθέτει
ένα παγκόσµιο αναγνωρίσιµο brand –αλίµονο, ποιος δεν ξέρει
τον Μέγα Αλέξανδρο και τη γενέτειρά του, η οποία είναι και η
πρωτεύουσα της Μακεδονίας!- για δεκαετίες έχει παραµεληθεί.
Πρόκειται πραγµατικά για τον τόπο των τεσσάρων εποχών.
Το µουσείο της Πέλλας διαθέτει αµύθητους θησαυρούς και
µάλιστα τα πειστήρια της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Μέρη
µε ιδιαίτερη φυσική οµορφιά, όπως ο κάµπος του Λουδία, η λίµνη
Βεγορίτιδα, οι καταρράκτες της Έδεσσας µπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά, πάντα µε σεβασµό στο περιβάλλον. Το χιονοδροµικό κέντρο στο Βόρας και τα Λουτρά Πόζαρ Αλµωπίας αποτελούν καλά παραδείγµατα τουριστικών επιχειρήσεων µε µεγάλο
περιθώριο ανάπτυξης.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια έχω
βιώσει και προσωπικά την µεγάλη φυγή συνοµήλικών µου στο
εξωτερικό. Δυστυχώς τα επιδόµατα δεν τους κράτησαν στον
τόπο τους. Αυτοί οι λίγοι που επέλεξαν να επιστρέψουν, δραστηριοποιούνται σε νέες µορφές επιχειρηµατικότητας. Οφείλουµε
να τους στηρίξουµε και να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες να επιστρέψουν περισσότεροι και όλοι µαζί να κτίσουµε την ελληνική
οικονοµία του 21ου αιώνα.
Πιστεύω πως ο προϋπολογισµός αυτός κινείται στη σωστή κατεύθυνση και σας καλώ να τον υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε, γιατί κρατήσατε και τον χρόνο σας.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά
λεπτά.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από ένα πεντάµηνο επίδειξης έκτακτης, άτακτης και κατεπείγουσας νοµοθέτησης φτάσαµε
να συζητήσουµε τον προϋπολογισµό του 2020. Και φυσικά ήρθε
η ώρα να αποκαλυφθεί η απάτη εις βάρος του ελληνικού λαού.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, συντάξατε έναν προϋπολογισµό µε ρυθµό ανάπτυξης 2,8% για το 2020. Τελικά, η απογείωση
του 4% αναβάλλεται, µαζί φυσικά µε τα σχέδια για µείωση των
πρωτογενών πλεονασµάτων. Νοµίζω ότι ούτε ο κ. Στουρνάρας
εµπιστεύεται πια τα δεδοµένα.
Ο προϋπολογισµός του 2020 είναι ένας προϋπολογισµός, που
αν δώσει κάτι µε το ένα χέρι, µε το άλλο χέρι το παίρνει και το
παίρνει µε τόκο και µάλιστα όχι οποιονδήποτε τόκο. Αν δώσει,
δηλαδή, ένα παίρνει πίσω δέκα. Ας πούµε ένα παράδειγµα: Μάθαµε πως η Κυβέρνηση επιφυλάσσει µισθούς 3 χιλιάδων ευρώ
για πεντακόσιους επιστήµονες. Εννοώ την εξαγγελία του κ.
Βρούτση. Από την άλλη το πρόγραµµα εργασίας των τρεισήµισι
χιλιάδων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ δεν ανανεώνεται. Η αντιστοιχία
εδώ είναι µεγαλύτερη και από το ένα προς δέκα.
Η πολιτική και ο προϋπολογισµός έχουν και διάφορα, τα οποία
είναι οργουελικής έµπνευσης. Εννοείτε «αρεστοί», λέτε «άριστοι». Εννοείτε «πελατειακό και ετσιθελικό κράτος», το λέτε «επιτελικό κράτος». Μια φαραωνική δοµή φτιάξατε αντί για επιτελικό
κράτος, που προορίζεται για αρεστούς, που θα κληθούν να υλοποιήσουν την πραγµατική πολιτική ατζέντα, φυσικά καταστέλλοντας τις εύλογες αντιδράσεις.
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Η λάσπη, όµως, κύριοι συνάδελφοι, που ρίξατε για τους µετακλητούς, δεν έχει στεγνώσει ακόµη. Με αυτή τη λάσπη τίζετε το
«επιτελικό κράτος». Δεν απαιτείται, δηλαδή, να διαθέτουν οι συνεργάτες, οι µετακλητοί τυπικά προσόντα, αλλά ούτε εξηγείτε
πώς εκτοξεύονται οι µισθοί τους.
Στήριξη µεσαίας τάξης: Με τη µείωση του φόρου στο 24% ευνοείται το 2,5% των επιχειρήσεων, δηλαδή έξι χιλιάδες επιχειρήσεις. Όχι, όµως, κυρίως αυτοί. Κυρίως ευνοούνται διακόσιες
επιχειρήσεις µε κέρδη πάνω από 7,5 εκατοµµύρια. Με αυτόν τον
µηχανισµό στερούνται 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον προϋπολογισµό του 2020 που θα µπορούσαν να είναι φοροελαφρύνσεις για πολύ µεγαλύτερα, ευρέα στρώµατα, για τα χαµηλά και
µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα. Ως επιστέγασµα θα έρθει το
ασφαλιστικό, µε το οποίο επαναφέρετε τις κλάσεις και τις επιβαρύνσεις εκατοντάδων ευρώ για ελεύθερους επαγγελµατίες.
Για την κοινωνική προνοιακή πολιτική ο προϋπολογισµός είναι
ζοφερός. Από τους οκτώ που πήραν πέρυσι κοινωνικό µέρισµα,
φέτος θα πάρει ένας. Τα επιδόµατα κοινωνικής αλληλεγγύης που
χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ µειώνονται κατά 369 εκατοµµύρια ευρώ. Οι
συνταξιούχοι πλήττονται και αυτοί. Καταργείται, καθώς δεν θα
καταβληθεί, η µόνιµη δέκατη τρίτη σύνταξη, η οποία νοµοθετήθηκε και καταβλήθηκε επί των ηµερών µας και φυσικά όλο αυτό
ντύνεται και µε τα απαραίτητα ψέµατα προκειµένου να τεκµηριωθεί. Η αδιαφορία για τα χαµηλά και µεσαία στρώµατα επιδεικτική.
Με την ευκαιρία, µιας και στο τέλος διετέλεσα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη -βλέπω µε χαρά ότι και οι Υπουργοί είναι εδώ
σήµερα- θα ήθελα να πω ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής
µας καταβάλαµε µια µεγάλη προσπάθεια να νοικοκυρευτούν τα
οικονοµικά των Σωµάτων. Ήταν πάγια η κριτική του Ελεγκτικού
Συνεδρίου να συσταθεί Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. Με βοήθεια έµπειρων στελεχών, αλλά και αρκετές αντιστάσεις και δυσκολίες, θεσµοθετήσαµε αυτή τη γενική διεύθυνση.
Ενώσαµε υπηρεσίες οικονοµικών προµηθειών, πάγιας προκαταβολής κ.λπ. των Σωµάτων.
Σήµερα αυτό δεν ενεργοποιήθηκε, όπως και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που επίσης δηµιουργήθηκε επί των ηµερών
µας. Επιπλέον, µε δύο νέες γενικές γραµµατείες στο Υπουργείο
δεν φροντίσατε να συνενώσετε τις οικονοµικές υπηρεσίες.
Και βεβαίως η αύξηση στον προϋπολογισµό αφορά τα 5 εκατοµµύρια ευρώ στις παροχές των εργαζοµένων, των συνεργατών
των πολιτικών στελεχών.
Δυστυχώς µε τον προϋπολογισµό του 2020 και την αποκάλυψη
της εξαπάτησης των πολλών -και ιδιαίτερα της µεσαίας τάξηςνοµίζω ότι πολλοί συµπολίτες µας θα δουν κατάµατα την πραγµατικότητα. Τότε έρχεται και η υπέρµετρη καταστολή, µια υπέρµετρη, παράνοµη βία, που δηµοκρατικά στελέχη και της Κυβέρνησης παραδέχτηκαν -και είναι προς τιµήν τους- ότι ασκήθηκε
υπερβολική και παράνοµη και κατά την επέτειο της δολοφονίας
Γρηγορόπουλου και στο Πολυτεχνείο.
Όπως όµως ξέρουµε όλοι, η καταστολή πραγµατώνεται κυρίως µε τον εκφοβισµό και την παθητικοποίηση και νοµίζω ότι
εκεί στοχεύει η όξυνση των τόνων, εκεί στοχεύει ο καθηµερινός
βοµβαρδισµός µε επεισόδια από τα αστυνοµικά δελτία. Κάποιοι
-δεν νοµίζω ότι ισχύει για όλους αυτό- και στην Κυβέρνηση επιδιώκουν συνειδητά την αύξηση του αισθήµατος ανασφάλειας
του πολίτη γιατί τότε µπορούν να δικαιολογούνται ολοένα και περισσότερο έκτακτα και επείγοντα µέτρα ως αναγκαία.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις διαδικασίες πρόσληψης αστυνοµικών εκτός πανελληνίων, προσλαµβάνονται χιλιάδες ειδικοί φρουροί µε δύο, τρεις µήνες εκπαίδευσης. Αυτό οπλίζει το χέρι τους όµως και βγαίνουν στον δρόµο και είναι επικίνδυνοι και για τους άλλους ίσως, αλλά κυρίως στην προκειµένη
περίπτωση για τους ίδιους.
Νοµίζω ότι µπορούµε να αξιώνουµε περισσότερα. Τόσο η Ελληνική Αστυνοµία, όσο και το Πυροσβεστικό Σώµα είναι σε θέση
να ανταποκριθούν. Θυµίζω ότι ενισχύσαµε την Πυροσβεστική και
σε ανθρώπινο δυναµικό και σε υλικοτεχνική υποδοµή. Να θυµίσω
όλα αυτά που έγιναν, για τη µονιµοποίηση των πυροσβεστών, αύξηση των πενταετούς θητείας και εποχικών, αλλά βεβαίως και τη
θωράκιση της χώρας και µε τα εναέρια µέσα τα οποία έχουν αυξηθεί από το 2019, αλλά είναι λυµένο και για την επόµενη πεντα-
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ετία. Έτσι, έγινε και φέτος, όπως και εσείς είπατε, η σοβαρή αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών χάρη στον µηχανισµό
που είχε στηθεί για τα ζητήµατα πολιτικής προστασίας.
Αποδεικνύεται, λοιπόν, πως αρκεί η πολιτική ηγεσία να εγγυάται ότι τα στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας κάνουν τη δουλειά
τους, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τους νόµους και να προστατεύουµε και τους ίδιους τους εργαζόµενους στα Σώµατα, από
αυτούς που προσπαθούν µε ακραίες φωνές και να τους καπηλευτούν, άρα και να τους εξαχρειώσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα γρανάζια της κρατικής µηχανής έχουν ήδη τεθεί σε κίνηση σε άλλη κατεύθυνση, αντίθετη
από αυτή που είχε τεθεί επί της δικής µας κυβέρνησης. Ο προϋπολογισµός το επιβεβαιώνει σε όλες του τις εκδοχές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για πέντε λεπτά, περίπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πέντε λεπτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι. Κάθε
µέρα κάνω µια τοποθέτηση πεντάλεπτη -όχι µεγαλύτερη-, συµπυκνώνω κάποιες απορίες, κάποιους προβληµατισµούς και αναπτύσσω απαντήσεις.
Έξι σηµεία θα ήθελα να θίξω, έξι αυταπάτες που ακούω από
το πρωί.
Πρώτη αυταπάτη: Ακυρώνουµε -το άκουσα από δύο συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ- εµείς, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
τις µειώσεις φόρων που είχε αποφασίσει η προηγούµενη κυβέρνηση.
Μας δίνετε έναν νόµο, µε τον οποίο θεσπίσατε µία µείωση
φόρου και την οποία ακυρώνουµε; Όλα ήταν λόγια του αέρα.
Ήταν προεκλογικές υποσχέσεις, στην περίπτωση που καταφέρνατε να εκλεγείτε και στην περίπτωση που δηµιουργούνταν αυτός ο περίφηµος λογαριασµός. Και θα καταθέσω στα Πρακτικά,
διότι µε προκαλείτε, τη συνέντευξη του κ. Αλέξη Τσίπρα και του
οικονοµικού επιτελείου στο Ζάππειο στις 7 Μαΐου του 2019. Διαβάζω: Αλέξης Τσίπρας: «Σήµερα έδωσα εντολή» όχι θα δώσω
«και ανοίξαµε έναν ειδικό λογαριασµό, έναν escrow account,
στον οποίο θα καταθέσουµε τις επόµενες µέρες 5,550 δισεκατοµµύρια ευρώ για να µειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσµατα».
Τέτοιος λογαριασµός δεν υπάρχει µέχρι και σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερον: Ακούω το επιχείρηµα ότι συνεχώς έχουµε υπεραισιόδοξες εκτιµήσεις. Το σέβοµαι. Εκτιµήσεις κάνουµε και εµείς
και εσείς, προβλέψεις κάνουµε. Σε όλον τον κόσµο έτσι γίνεται η
οικονοµική πολιτική, µε εκτιµήσεις και προβλέψεις.
Εµείς εκτιµούµε 2,8%. Εσείς πόσο εκτιµάτε; Εσείς ισχυρίζεστε
ότι οι εκτιµήσεις των θεσµών είναι σωστές. Άρα πιστεύετε ότι
εµείς είµαστε λάθος και η οικονοµία του 2020 θα τρέξει µε ρυθµό
ανάπτυξης 2,3%.
Συµφωνούµε, συνεπώς, ότι το 2020 η οικονοµία θα πάει καλύτερα από το 2019. Να συµφωνήσουµε στα βασικά. Δεν συµφωνείτε µε τις δικές µας εκτιµήσεις, αλλά αποδέχεστε των θεσµών,
που είναι 2,3%. Το 2,3% είναι πολύ υψηλότερο από το 2%, που
εκτιµούµε ότι θα «τρέξει» η οικονοµία το 2019.
Άρα συµφωνούµε ότι η οικονοµία θα «τρέξει» καλύτερα το
2020 µε Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας απ’ ό,τι το 2019 ή τα
προηγούµενα χρόνια, που κυβερνούσατε εσείς ή και εσείς.
Είπατε ότι ο προϋπολογισµός είναι ταξικός, για να απαντήσω
και σε µια συζήτηση που έγινε χθες. Εγώ δεν ξέρω ταξικό προϋπολογισµό που να απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Το
αντίθετο αντιλαµβάνοµαι εγώ.
Άκουσα την κριτική χθες: «Μειώσατε τον ΕΝΦΙΑ, αλλά τον µειώσατε και στα ανώτερα στρώµατα. Όχι µόνο στα χαµηλά, και στα
ανώτερα». Θέλω να σας πω ότι µέχρι 60.000 ευρώ ακίνητη περι-
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ουσία έχει το 58,6% των πολιτών. Για το άλλο 41,4% δεν σας
απασχολεί τίποτα; Για πάνω από 60.000 ευρώ δεν σας απασχολεί
καθόλου; Αυτοί που έχουν 60% της ακίνητης περιουσίας, πληρώνουν το 60% του ΕΝΦΙΑ, δεν σας απασχολεί τίποτα;
Η σωστή, συνεπώς, πολιτική είναι η µη ταξική πολιτική που
εφαρµόζει αυτή η Κυβέρνηση, δίνοντας, όµως, ιδιαίτερη έµφαση
στα χαµηλότερα και τα µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα. Γι’ αυτό
και η µείωση είναι 30%, 20% και 10%. Αυτό σηµαίνει σωστή µη
ταξική πολιτική. Εσείς ασκούσατε ταξική πολιτική.
Η µείωση του φόρου στα φυσικά πρόσωπα είναι ταξική πολιτική; Από το 22% στο 9% µέχρι 10.000 -και µάλιστα είπατε ότι δεν
είµαστε ακριβείς µε τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις, αυτό,
όµως, είχαµε πει- που είναι κλιµακωτή φορολογία, έχει ταξικό
πρόσηµο; Η µείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις από το
28% στο 24%, που αφορά όλες τις επιχειρήσεις, έχει ταξικό πρόσηµο;
Επειδή µας κατηγορείτε ότι µειώνουµε τον φόρο στις επιχειρήσεις από το 28% στο 24%, εσείς δεν λέγατε ότι θα κάνετε το
ίδιο στην τετραετία; Σας ενοχλεί, συνεπώς, που το κάνουµε σε
µία χρονιά, αλλά θα θέλατε να γίνει σε τέσσερα χρόνια;
Δεν καταλαβαίνω αυτή την επιχειρηµατολογία. Την είπατε και
προχθές, αλλά βλέπω ότι την επαναλαµβάνετε. Τελικά, το πρόβληµά σας είναι ότι έχουµε λίγες κερδοφόρες επιχειρήσεις ή ότι
έχουµε λίγες µεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις;
Διότι και τα δύο είναι αντεπιχειρήµατα για την πλευρά σας.
Αν έχουµε λίγες κερδοφόρες επιχειρήσεις, µας αφήσατε λίγες
κερδοφόρες επιχειρήσεις µε την υπερφορολόγηση που ασκήσατε. Αν µιλάτε για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις πάνω από 7,5
εκατοµµύρια, εσείς τις αυξήσατε κατά 41,77% επί ηµερών σας
αυτές εις βάρος των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων, που
έκλεισαν µαζικά τα προηγούµενα χρόνια, σύµφωνα µε τις επίσηµες δηλώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών.
Πέµπτη αυταπάτη. Λέτε: «Σας αφήσαµε δηµοσιονοµικό χώρο,
που δεν αξιοποιήθηκε». Κατ’ αρχάς, σας έχω δείξει τα Πρακτικά
από την Ολοµέλεια. Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονοµικών τότε έλεγε
ότι δεν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος. Βρήκαµε και δηµοσιονοµικό κενό.
Επίσης, επειδή πολύ εύλογα συνάδελφοί µου µε ρωτούσατε
πώς προέκυψε αυτός ο δηµοσιονοµικός χώρος και, µάλιστα, λέγατε ότι «η αναθεώρηση του ρυθµού ανάπτυξης στο πρώτο εξάµηνο κάλυψε το κενό το δεύτερο εξάµηνο» -αυτά δεν υπάρχουν
που ακούω- το πρώτο εξάµηνο ο ρυθµός ανάπτυξης κάλυψε τα
αυξηµένα έσοδα του δεύτερου εξαµήνου. Προφανώς, δεν είναι
αυτή η αιτία.
Για να µην ξεχνιόµαστε, το δεύτερο τρίµηνο του 2019, που
βελτιώθηκε ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης: Πρώτον, η βάση
του δευτέρου τριµήνου του 2018 ήταν εξαιρετικά χαµηλή. Δείτε
τα στοιχεία. Δεύτερον, υπάρχει κάτι πολύ βασικό στην οικονοµία,
οι προσδοκίες και η προεξόφληση. Και αυτό το ξέρετε ότι πάντα
γίνεται.
Πού βρήκαµε, όµως, τον χώρο;
Κύριε Λοβέρδο, θα είµαι απολύτως ακριβής, διότι µου το είχατε ζητήσει: 869 εκατοµµύρια αυξηµένα έσοδα από τον ΦΠΑ
από τον Ιούνιο και µετά. Βελτίωση µακροοικονοµικών συνθηκών
η αιτία αλλά και το οικονοµικό κλίµα. 410 εκατοµµύρια µείωση
των οροφών δαπανών που δεν θα εκτελούνταν, µε αποτέλεσµα
να κλείσουµε και το κοµµάτι των δαπανών. Τρίτον, πολύ καλύτερη εισπραξιµότητα του ΕΝΦΙΑ.
Τι αποδεικνύεται; Ότι όταν µειώνεις φορολογικούς συντελεστές, περισσότεροι πολίτες µπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Το αποτέλεσµα είναι ότι ενώ µειώθηκε ο ΕΝΦΙΑ
κατά 22%, αυξήθηκε η εισπραξιµότητα από το 80% στο 85%, µε
αποτέλεσµα η απώλεια εσόδων ουσιαστικά να µην υφίσταται καθόλου, εξαιτίας της µείωσης του ΕΝΦΙΑ.
Άρα απάντησα και σε αυτό το ερώτηµα.
Τέλος, το κοινωνικό κράτος και η κοινωνική πολιτική δεν είναι
µία πολιτική. Όπως και η οικονοµική πολιτική δεν είναι µία πράξη,
µία ενέργεια. Δεν είναι ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Ακούω για τη µεσαία τάξη, που ξαφνικά κόπτεστε.
Οικονοµική πολιτική είναι ο ΕΝΦΙΑ, είναι ο φόρος φυσικών
προσώπων, είναι ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων, είναι
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η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το δεύτερο εξάµηνο
του 2020, είναι ένα πλέγµα µέτρων που συγκροτούν την οικονοµική πολιτική, µε συγκεκριµένη κατεύθυνση και στόχευση. Το ίδιο
και η κοινωνική πολιτική.
Η κοινωνική πολιτική έχει στόχο την οικονοµική αποτελεσµατικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση του διαθέσιµου εισοδήµατος. Και πώς το κάνει αυτή η Κυβέρνηση; Σε έξι
πυλώνες. Λέω απλώς τους βασικούς τίτλους, για να µην κάνω κατάχρηση.
Πρώτος πυλώνας. Η διατήρηση του πλέγµατος κοινωνικής
προστασίας µέσω των επιδοµάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ: Επίδοµα παιδιού. Κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, που το νοµοθετήσαµε εµείς το 2014 και του αλλάξατε απλώς όνοµα. Επίδοµα
στέγασης. Συνεισφορά του δηµοσίου για την προστασία της
πρώτης κατοικίας, που εσείς θεσµοθετήσατε πράγµατι και ήρθαµε εµείς να βελτιώσουµε, έτσι ώστε οι πολίτες να µπορέσουν
να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο, γιατί δεν το είχαν αξιοποιήσει
καθόλου µέχρι το καλοκαίρι. Το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι προνοµιακές και οι προνοιακές παροχές σε χρήµα σε
άτοµα µε αναπηρία. Τα σχολικά γεύµατα και µία σειρά από άλλες
πρωτοβουλίες. Αυτός είναι ένας πυλώνας, γιατί ακούω να αναφέρεστε σποραδικά σε κάποιους.
Δεύτερος πυλώνας. Οι ενέργειες µε στόχο την αντιµετώπιση
του δηµογραφικού προβλήµατος. Συγκροτηµένη πολιτική,
πρώτα βήµατα –δεν λέω ότι λύσαµε το θέµα- προς αυτή την κατεύθυνση: Χορήγηση επιδόµατος για κάθε νέο παιδί, χρηµατοδότηση προγραµµάτων εναρµόνισης της επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής της γυναίκας, πρόσθετο αφορολόγητο για
κάθε παιδί, µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 13% για βρεφικά είδη, παιδικά καθίσµατα κ.λπ..
Τρίτος πυλώνας. Μεταρρυθµιστικές ενέργειες στο σύστηµα εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης. Έχουµε µιλήσει επί αυτών, θα
αναφερθεί και ο αρµόδιος Υπουργός.
Τέταρτος πυλώνας. Άσκηση κοινωνικής πολιτικής, δίνοντας
τέλος στον παραλογισµό της υπερφορολόγησης. Διότι και αυτό
είναι κοινωνική πολιτική. Η µείωση του ΕΝΦΙΑ, η καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9%, η βελτίωση του πλαισίου ρυθµίσεων των οφειλών για να ρυθµίσουν τα χρέη τους σε
εφορία και ασφαλιστικά ταµεία, η απαλλαγή από την εισφορά
αλληλεγγύης σε όλα τα ΑΜΕΑ από 80% και πάνω, η χορήγηση
του επιδόµατος θέρµανσης.
Μάλιστα, σήµερα ακούσαµε από τον αρµόδιο Υφυπουργό αυξηµένο κονδύλι και από τα εξήντα οκτώ άλλα δέκα φέτος. Γιατί
υπάρχει πολύ µεγάλη ζήτηση. Πολύ µεγάλη ζήτηση!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Εξήντα εννιάµισι δίναµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έχετε διδακτορικό στο ψέµα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Εξήντα εννιάµισι δίναµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Ευχαριστώ που µε διακόψατε.
Το παραλάβατε διακόσια δέκα και το αφήσατε στα εξήντα
πέντε, στα εξήντα τέσσερα, στα εξήντα οκτώ. Αυτό είναι το πρόβληµά σας ή ότι το πήγατε από τα διακόσια και το πήγατε στα
εξήντα πέντε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Γιατί δεν το κάνατε διακόσια
δέκα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το δίνουµε εµπροσθοβαρώς. Το δίνατε εµπροσθοβαρώς; Πότε το δίνατε; Το δίνατε στο τέλος.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Το 2020 θα το δώσετε εµπροσθοβαρώς;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα το δίνατε το καλοκαίρι του 2020. Το δίνουµε τώρα, ώστε όλα αυτά τα
νοικοκυριά που δεν είχαν τη δυνατότητα να βάλουν πετρέλαιο
θέρµανσης να µπορέσουν να βάλουν πετρέλαιο θέρµανσης µε
το επίδοµα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Για το 2020 δεν το είχατε καν
στον προϋπολογισµό σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, ξέ-
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ρετε ότι µας αρέσουν οι εκπλήξεις και µέχρι τώρα σας αιφνιδιάζουµε δυσάρεστα για εσάς.
Έκτος πυλώνας. Και αυτό είναι κοµµάτι της κοινωνικής προστασίας. Με τον αρµόδιο Υπουργό, ναι, προσλήψεις για την ενίσχυση της ασφάλειας του πολίτη. Διότι και αυτό είναι κοµµάτι
της κοινωνικής πολιτικής. Αυτό είναι συνεπώς το πλέγµα των µέτρων άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Η τελευταία παρατήρηση. Μην επαναλαµβάνετε αυτό που
συγκρίνετε το µέρισµα φέτος µε το µέρισµα πέρυσι. Διότι, όπως
ξέρετε πάρα πολύ καλά, σας διέψευσε προχθές ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος εδώ στη Βουλή, που είπε ότι «δίνοντας τη δέκατη τρίτη σύνταξη ο στόχος ήταν να µειώσουµε το
µέρισµα». Προσοχή τι λέτε! Συνεννοηθείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω στον
κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Σταϊκούρα, όταν αναθεωρήσαµε το Σύνταγµα υπήρξε µια συζήτηση αρκετά σοβαρή για το
αν είναι σκόπιµο να περάσει στο Σύνταγµα η δικιά σας πρόταση
για την πρόβλεψη ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος ή η δική
µας πρόταση για τη διασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου διαβίωσης. Πέρασε η δική σας, είστε η πλειοψηφία. Στο κοµµάτι της
κοινωνικής πολιτικής, στο οποίο αναφερθήκατε, υπάρχει για το
2020 σχετικό κονδύλι κι αν υπάρχει, πόσο είναι αυτό; Γιατί η συζήτηση δεν µπορεί να είναι θεωρητική όταν συζητάµε για το Σύνταγµα. Πρέπει να έχει συγκεκριµένη εφαρµογή στην πράξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα απαντήσετε τώρα,
κύριε Υπουργέ;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είναι πολύ απλό. Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα είχε φέτος
δαπάνη, είχε προϋπολογισµό το 2019 850 εκατοµµύρια. Δεν είχε
επαρκείς δικαιούχους και έτσι φέτος έφτασε η δαπάνη στα 640,
εκεί εκτιµάται, και του χρόνου το βάζουµε στα 850…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι µέσα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ναι, βεβαίως. Του χρόνου, λοιπόν, το βάζουµε στα 850, µε στόχο
να απορροφηθούν και τα 850.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σε ποιον κωδικό, κύριε Υπουργέ;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είναι στη σελίδα 117 της εισηγητικής έκθεσης, Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης για το 2020 προβλέψεις: 850 εκατοµµύρια
ευρώ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Καστριτσίου Αχαΐας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Φωτήλα, έχετε τον λόγο.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχω δε
και την τιµητική µου να βλέπω συντοπίτες µου αυτή τη στιγµή,
τα παιδιά όλα που µας παρακολουθούν από πάνω.
Θα σας ξαφνιάσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί βρίσκοµαι σε απόλυτη σύµπνοια µε την κ. Γεροβασίλη. Συµφωνώ απόλυτα µαζί της όταν λέει -πώς το είπε; Προσπάθησα να το αποτυπώσω- ότι τα γρανάζια της πολιτικής της σηµερινής Κυβέρνησης κινούνται σε αντίθετη τροχιά από αυτά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα µπορούσε να το διατυπώσει καλύτερα κανένας από
εµάς αυτό, σε σύγκριση µε το πώς το διατύπωσε η κ. Γεροβα-
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σίλη. Πράγµατι, κινούνται σε εντελώς αντίθετη τροχιά, γιατί ο
προϋπολογισµός που συζητάµε αυτές τις µέρες στη Βουλή σηµατοδοτεί αλλά και συνιστά µια ριζική στροφή της Κυβέρνησης
στην ασκούµενη οικονοµική πολιτική. Αντί, δηλαδή, της υπερφορολόγησης και της αποεπένδυσης, που επικρατούσε επί ΣΥΡΙΖΑ,
τώρα προβλέπεται ισχυρή ανάπτυξη 2,8%, µείωση της ανεργίας
στο 15,6% και αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος όλων των πολιτών, αύξηση του εισοδήµατος που θα έρθει αφ’ ενός µέσω της
µείωσης των φορολογικών βαρών για τους µισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελµατίες, επιχειρήσεις και αφ’ ετέρου
µέσω των κοινωνικών µέτρων, που θεσπίζονται, ύψους 1,3 δισεκατοµµυρίου ευρώ και που πριν από λίγο αριθµητικά ανέφερε ο
Υπουργός.
Κυρίως, όµως, αυτός ο προϋπολογισµός προβλέπει αυτό που
έλειπε εξ ολοκλήρου από την προηγούµενη τετραετία: αύξηση
δηλαδή των επενδύσεων, ώστε επιτέλους να δηµιουργηθούν
νέες και καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας. Η σύγκριση µε την
περίοδο ΣΥΡΙΖΑ είναι καταλυτική. Δεν είναι µόνο αυτά που προβλέπει αυτός ο προϋπολογισµός, για να τα συγκρίνουµε, είναι
και όλα αυτά που ήδη έχει κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και έχουν οδηγήσει µέσα σε λίγους µόνο µήνες σε ολική
αντιστροφή του κλίµατος.
Και για να µη νοµίζετε ότι τα λέω εγώ που είµαι ένας Βουλευτής της Συµπολίτευσης και που «βλογάω» προφανώς τα γένια
µου, ιδού τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος πριν
από λίγες µόλις ηµέρες, που λέει στη δική της έκθεση τι πραγµατικά έχει συµβεί στο διάστηµα από τον Ιούλιο του 2019 που είµαστε στην Κυβέρνηση µέχρι σήµερα. Λέει λοιπόν -και καταθέτω
τα σχετικά έγγραφα- ότι «το τρίτο τρίµηνο του 2019 για το ελληνικό ΑΕΠ η οικονοµική δραστηριότητα έχει αναπτύξει ισχυρότερη
από την αρχικά εκτιµώµενη δυναµική, βασιζόµενη κυρίως στον
τουρισµό αλλά και στην εξαγωγή αγαθών». Αναφέρει µάλιστα
συγκεκριµένα στοιχεία για την αύξηση στις εξαγωγές αγαθών
κατά 6,2% ετησίως το τρίτο τρίµηνο του 2019 από 1,9% ετησίως
στο πρώτο εξάµηνο της προηγούµενης κυβέρνησης. Και η κατανάλωση των πολιτών και οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου εµφάνισαν αυξήσεις µέσα σε λίγους µόνο µήνες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιάσονας Φωτήλας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όλες αυτές οι εξελίξεις προοιωνίζονται ετήσια ανάπτυξη άνω
του 2% στο σύνολο του 2019. Θέλετε µήπως να συγκρίνω έστω
αυτούς τους πρώτους µήνες µε τους αντίστοιχους πρώτους
µήνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάµηνο του 2015; Δεν
νοµίζω ότι χρειάζεται καµµία ειδική επεξήγηση. Θυµούνται οι Έλληνες πολίτες ποιοι έπαιξαν στα ζάρια τη χώρα και τώρα έχουν
το θράσος να µας κουνάνε το δάχτυλο. Θα ζητήσετε άραγε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ρητορική η ερώτηση- µία συγγνώµη για τα ψέµατα που
λέγατε προεκλογικά για τον δήθεν Αρµαγεδδώνα που θα ερχόταν εάν κέρδιζε τις εκλογές η Νέα Δηµοκρατία; Θέλετε να σας
θυµίσω πως φοβίζατε τον κόσµο ότι δήθεν θα έρθουν απολύσεις,
ότι δήθεν θα ξεζουµίσουµε τον κόσµο; Και αντί αυτού τι προέκυψε από τη νέα Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη;
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ξέρω ότι ενοχλείστε, αλλά θα τα ακούσετε, θέλετε δεν θέλετε!
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Στην Πειραιώς οι απολύσεις…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς είχατε δώσει το πράσινο φως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ πολύ! Φωνάζετε όλοι µαζί και είναι απαράδεκτο
αυτό που κάνετε. Ωραία εικόνα!
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ξέρετε, εµένα µε ευχαριστεί που ο λόγος µου ξυπνάει τα πνεύµατα. Το προτιµώ από το να µη µε άκουγε κανένας.
Ας δούµε, λοιπόν, τι προβλέπει ο προϋπολογισµός γι’ αυτούς
τους πρώτους µήνες και τι έχουµε δει µέχρι σήµερα. Τι είδαµε:
άρση των capital controls που η δική σας κυβέρνηση είχε επιβάλει, νέες δουλειές µέσω ξεκλειδώµατος έργων που είχαν βαλτώ-
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σει λόγω της δικής σας καθυστέρησης αλλά και ιδεοληψίας,
προσλήψεις προσωπικού στα σχολεία, στα νοσοκοµεία, αλλά και
στα σύνορά µας, για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα του προσφυγικού-µεταναστευτικού, προσλήψεις που θα συνεχιστούν
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της τετραετίας µε πρόγραµµα, περαιτέρω µείωση της ανεργίας, παράταση της προστασίας της
πρώτης κατοικίας µε βελτιωτικές ρυθµίσεις και, τέλος, επιπλέον
κοινωνικό µέρισµα σε πολίτες που έχουν πραγµατικά ανάγκη,
200 εκατοµµύρια, τα οποία, όπως λέγατε, δεν θα τα δίναµε γιατί
δεν υπήρχαν. Και πράγµατι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
υπήρχαν γιατί τα είχατε δώσει όλα εσείς προεκλογικά τον Μάιο
του 2019 και θα µπορούσαµε να µη δώσουµε τίποτα. Αυτά τα 200
εκατοµµύρια δεν είναι τίποτε άλλο από το προϊόν συγκεκριµένων
νοµοθετηµάτων που ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας πριν από λίγο,
αλλά και της αξιοπιστίας που ανέκτησε η χώρα µας και η οικονοµία µας σε αυτούς τους λίγους µήνες διακυβέρνησης.
Θέλω να τονίσω ότι επιδιώκουµε σταθερά, όπως είχαµε επίσης
προεκλογικά υποσχεθεί, και τη µείωση του πρωτογενούς πλεονάσµατος από το 3,5% στο 2,5% ή και χαµηλότερα και πιστεύουµε ότι θα το πετύχουµε στον προϋπολογισµό του 2021,
γιατί έτσι θα δηµιουργηθεί πρόσθετος δηµοσιονοµικός χώρος
της τάξης των 3 -περίπου- δισεκατοµµυρίων ετησίως, ώστε κατά
80% να δίνεται για τη µείωση της φορολογίας που θα οδηγήσει,
όπως το ξαναείπα, σε νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.
Και σε αυτό το θέµα επιτρέψτε µου µία σύγκριση µε τα υπερπλεονάσµατα της προηγούµενης τετραετίας που έφθασαν τα 11,4
δισεκατοµµύρια, χρήµατα που αφαίρεσε η προηγούµενη κυβέρνηση από την ίδια την κοινωνία και από την αγορά µέσω της
υπερφορολόγησης. Για να αντιληφθεί κανείς πιο καθαρά το µέγεθος της υπερβολής, το υπερπλεόνασµα αυτό ισοδυναµεί µε
περίπου τέσσερις φορές το ύψος των συνολικών ετησίων εσόδων του ΕΝΦΙΑ.
Με άλλα λόγια, ένας πρόσθετος ΕΝΦΙΑ κάθε χρόνο.
Δεν σταµατάµε, όµως, εκεί. Προχωράµε σε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σε όλους τους τοµείς: στην παιδεία, στην υγεία,
στη δηµόσια διοίκηση, στην κοινωνική πολιτική, στις υποδοµές
και στις µεταφορές αλλά και στην ασφάλεια των πολιτών. Στον
αγροτικό τοµέα δίνουµε έµφαση, ώστε να ωφεληθούν οι αγρότες
και οι κτηνοτρόφοι µας από τη νέα ΚΑΠ 21-27.
Όσον αφορά στην οικονοµία, δίνουµε έµφαση στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στη µείωση της παραοικονοµίας και
στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, που είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να µειωθούν περαιτέρω τα φορολογικά βάρη
στους πολίτες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις του.
Κλείνω, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή
σας- λέγοντας ότι ο προϋπολογισµός του 2020 θέτει τις βάσεις
για τον τερµατισµό της υπερφορολόγησης και της αποεπένδυσης, που χαρακτήρισαν την περίοδο 2016-2019. Η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας εφαρµόζει µία νέα, αναπτυξιακή οικονοµική πολιτική. Θέτει τις βάσεις για µία νέα εποχή στην ελληνική
οικονοµία και την κοινωνία. Υπερψηφίζουµε τον προϋπολογισµό
της Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής
των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαµάνης ζητεί ολιγοήµερη άδεια
απουσίας από τις 24 Δεκεµβρίου έως 29 Δεκεµβρίου 2019. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κοτρωνιάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι µας
έλεγε ο κόσµος πριν από τις εκλογές; Πρώτα απ’ όλα µας έλεγε
να µην πληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεύτερον, µας έλεγε να
ξανανοίξουν δουλειές, να ξεκινήσει πάλι η οικοδοµή, να έχουµε
ανάπτυξη. Και, τρίτον, µας έλεγε: «κάντε όλοι µία προσπάθεια να
αναχαιτίσουµε το δηµογραφικό, να ενισχύσουµε την οικογένεια».
Επιλέγω αυτά τα τρία από τα πολλά που λένε οι συµπολίτες µας
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όταν µας βρίσκουν και λέω: Φαίνονται όλα αυτά σε αυτόν τον
προϋπολογισµό που θα ψηφίσουµε σε λίγες µέρες; Ασφαλώς.
Ο προϋπολογισµός αυτός αποπνέει µία συγκεκριµένη λογική
και φιλοσοφία. Βασική προτεραιότητα της δηµοσιονοµικής στρατηγικής για το 2020 αποτελεί η αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης,
η µείωση της υπερφορολόγησης, η ενίσχυση των επενδύσεων
και των διαθέσιµων εισοδηµάτων όλων των πολιτών -όλων των
πολιτών, το τονίζω- και η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, µε παράλληλη διασφάλιση της επίτευξης των δηµοσιονοµικών µας στόχων που περιλαµβάνονται στους όρους της ενισχυµένης εποπτείας. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι βρισκόµαστε
σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας.
Τι λένε, λοιπόν, οι πολίτες µας, οι συµπολίτες µας; Λένε να µην
πληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Πράγµατι, η καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής, η µείωση της παραοικονοµίας και η διεύρυνση
της φορολογικής βάσης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
να µειωθούν περαιτέρω τα φορολογικά βάρη στους πολίτες που
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, είναι εµφανή µέσα στον
προϋπολογισµό.
Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι αποδεδειγµένα το πιο αποτελεσµατικό µέτρο σε αυτή την κατεύθυνση. Για
αυτόν τον σκοπό θεσµοθετείται αυξηµένος συντελεστής 30% για
τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος δαπανών µε ηλεκτρονικά
µέσα πληρωµής.
Η προσπάθεια, βέβαια, αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής δεν
είναι αποκλειστικά και µόνο υπόθεση του κράτους. Αφορά όλους
µας. Αφορά όλη την κοινωνία και ιδίως όλους εµάς τους φορολογούµενους πολίτες, η κινητοποίηση των οποίων -όλων ηµώνσε συνδυασµό µε τη µείωση του αφορολόγητου συντελεστή, την
οποία ενσωµατώνει ο προϋπολογισµός του 2020, δηµιουργεί το
απαραίτητο πλαίσιο περιορισµού της φοροδιαφυγής και εξασφάλισης πρόσθετου δηµοσιονοµικού χώρου, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα επόµενα χρόνια για τον περαιτέρω περιορισµό
των φορολογικών βαρών και την αύξηση των κοινωνικών δαπανών. Διότι, κακά τα ψέµατα, εκ του µηδενός δεν µπορείς να κάνεις κοινωνικές παροχές. Πρέπει κάπου να έχεις κάποια χρήµατα.
Τώρα, τι άλλο µας έλεγαν; Μας έλεγαν, να έχουµε ανάπτυξη,
να ενισχύσουµε την οικοδοµή. Κοιτάξτε, το περιβάλλον δηµιουργείται µέσα από τον προϋπολογισµό. Και δηµιουργείται µε τη µείωση του εισαγωγικού συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος στο
9% στα φυσικά πρόσωπα, την αύξηση του αφορολόγητου ορίου
για το κάθε παιδί, τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης κατά περίπου µία µονάδα
βάσης. Επίσης, στις επιχειρήσεις προβλέπεται η µείωση του
φόρου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων από το 28% στο
24% και, µάλιστα, από τη χρήση του 2019, η µείωση της φορολογίας των κερδών, που θα διανεµηθούν το 2020, από το 10%
στο 5%.
Και ερχόµαστε τώρα στην οικοδοµική δραστηριότητα. Είναι
γνωστή η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές για τρία χρόνια
και του φόρου υπεραξίας των ακινήτων. Είναι γνωστή η επιστροφή µέρους των δαπανών για ανακαινίσεις ενεργειακές, για
αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση κτηρίων, εφόσον, φυσικά,
εξοφλούνται µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής. Και αυτά όντως
αποτελούν σηµαντικό µέτρο ενίσχυσης των επαγγελµάτων που
βρίσκονται και κινούνται γύρω από την οικοδοµή και τα οποία
έχουν πληγεί πάρα πολύ βαριά όλα αυτά τα χρόνια.
Έρχοµαι τώρα στο δηµογραφικό. Είναι απλό; Όχι, είναι πάρα
πολύ δύσκολο. Είναι το σοβαρότερο πρόβληµα που θα αντιµετωπίσει η πατρίδα µας τα επόµενα χρόνια. Είναι ένα πρόβληµα
το οποίο δεν λύνεται µε µία τσεκουριά. Είναι ένα πρόβληµα στο
οποίο πρέπει να εγκύψουµε και µε συστηµατικά µέτρα να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε, έχοντας το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Η Κυβέρνηση, όµως, ξεκινάει και µέσα από αυτόν τον προϋπολογισµό φαίνεται η εκκίνηση αυτής της προσπάθειας, για να χτυπήσουµε ακριβώς αυτό που λέγεται «υπογεννητικότητα», ενισχύοντας την οικογένεια.
Είναι, λοιπόν, σε όλους γνωστή η χορήγηση 2.000 ευρώ για
κάθε παιδί που θα γεννηθεί µετά την 1η Ιανουαρίου του 2020, µε
εξαιρετικά διευρυµένα εισοδηµατικά κριτήρια, τα οποία καλύ-
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πτουν τουλάχιστον το 90% των οικογενειών.
Επίσης, είναι γνωστή η µετάπτωση στον χαµηλό συντελεστή
ΦΠΑ των βρεφικών ειδών.
Επιπρόσθετα, πρέπει να τονίσω ότι διατηρούνται τα επιδόµατα
του παιδιού, τα επιδόµατα κοινωνικής αλληλεγγύης, η παράταση
για την προστασία της πρώτης κατοικίας, οι προνοιακές επιδοτήσεις στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, το κοινωνικό µέρισµα.
Θα µπορούσε να πω πάρα πολλά πράγµατα, αλλά νοµίζω ότι
ο καθένας µας πρέπει να τονίζει ένα συγκεκριµένο από αυτά που
έχει εντοπίσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι βέβαιος ότι µπορώ να γυρίσω τα Χριστούγεννα στην εκλογική του περιφέρεια, στον τόπο
µου και να πω ότι, ναι, ψήφισα έναν προϋπολογισµό ορθολογικό,
αναπτυξιακό, κοινωνικά ευαίσθητο, έναν προϋπολογισµό για όλη
την κοινωνία, που προδιαγράφει µία νέα πορεία, που τερµατίζει
την υποεκτέλεση των τελευταίων χρόνων, που δηµιουργεί ευνοϊκό αναπτυξιακό περιβάλλον, αναδιαρθρώνει το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, διευρύνει τη φορολογική βάση, έναν
προϋπολογισµό µετρήσιµων επιδόσεων -και έχει σηµασία αυτόπου βάζει, πράγµατι, την Ελλάδα σε µία νέα εποχή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, και που ήσασταν συνεπής στον χρόνο
σας.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Ράπτη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το πιο σηµαντικό νοµοθέτηµα του έτους, τον προϋπολογισµό του 2020. Δεν
θα µπω στην ανάλυση αριθµών, που συχνά κουράζουν όσους
µας παρακολουθούν. Η κοινωνία πέρασε στο παρελθόν περίοδο
ευηµερίας των αριθµών, χωρίς να ευηµερεί η ίδια.
Θα µιλήσω, λοιπόν, για βασικές πολιτικές που συνδέονται µε
τον προϋπολογισµό και αλλάζουν την εισοδηµατική προοπτική
χιλιάδων συµπολιτών µας, για έργα ηµερών που δεν έγιναν επί
χρόνια και αποτελούν σήµερα πρώτη ύλη για τον πιο αναπτυξιακό προϋπολογισµό των τελευταίων ετών.
Πολιτική πρώτη: Καλύψαµε για το 2019 κάθε δηµοσιονοµικό
κενό που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το καλύψαµε µε υπεραπόδοση
στόχων και όχι µε πρόσθετα µέτρα. Δηµιουργούµε προβλέψιµες
συνθήκες για την αγορά και την εργασία, ώστε να µπορεί να σχεδιάσει κάθε Έλληνας, ιδιώτης και επιχείρηση.
H πολιτική της λιτότητας και τα µέτρα µετά από κάθε Eurogroup αποτελούν πλέον παρελθόν.
Πολιτική δεύτερη: Μειώσαµε τον φόρο επιχειρήσεων στο 24%
µε πορεία προς το 20%. Ξέρετε τι φαίνεται αυτό; Στήριξη της επιχειρηµατικότητας, λιγότερες επιχειρήσεις σε φορολογικούς παραδείσους εκτός συνόρων, δουλειές για τα παιδιά µας, γι’ αυτά
που έµειναν, αλλά και για αυτά που θέλουµε να φέρουµε πίσω.
Την ίδια ώρα ανοίγουµε και τη συζήτηση για τη µείωση του µη
µισθολογικού κόστους, δηλαδή περισσότερα χρήµατα στις τσέπες των πολιτών, αύξηση της κατανάλωσης, πιο εύρωστη οικονοµία.
Πολιτική τρίτη: Μειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ ως και 30%. Μόνο εµείς
το είπαµε και το κάναµε, αποδεικνύοντας πως το µείγµα του προϋπολογισµού χωρά κάθε κοινωνική πολιτική, αρκεί να είναι στη
σωστή αναλογία. Ανακουφίζουµε χιλιάδες Έλληνες µε λιγότερους φόρους και χωρίς να δηµιουργούµε δηµοσιονοµικά κενά.
Αντιθέτως, κάνουµε χώρο για λογικά πλεονάσµατα που πηγαίνουν στα χαµηλά εισοδήµατα και στη µεσαία τάξη, που άρχισε
σταδιακά να ανασαίνει.
Πολιτική τέταρτη: Αποπληρώσαµε τα ακριβά τα δάνεια της
χώρας νωρίτερα. Αυτό σηµαίνει όφελος δεκάδων εκατοµµυρίων
ευρώ σε τόκους, εξοικονόµηση που µπορεί πλέον να πάει στην
υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια. Σταµατήσαµε την οµηρία
της οικονοµίας από πιστωτικές γραµµές στήριξης και πακέτα
χρηµατοδότησης. Η χώρα δανείζεται ακόµα και µε αρνητικό επιτόκιο, αυτό σηµαίνει φθηνό χρήµα, που µπορεί να γίνει επενδύσεις, ανάπτυξη και καλύτερες δουλειές.
Πολιτική πέµπτη: Απελευθερώσαµε όλες τις µεγάλες επενδύσεις της χώρας. Τα ονόµατα: «Ελληνικό», «Κασσιόπη», «Αφάν-
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του», «Ελούντα», δεν είναι απλά ονόµατα, σηµαίνουν ροή δισεκατοµµυρίων ευρώ, νέες επενδύσεις από την εγχώρια επιχειρηµατικότητα, χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, νέους επιστήµονες που θα γυρίσουν πίσω. Ξεκολλάµε την Ελλάδα από τις
τελευταίες θέσεις. Ξεκινάµε το brain gain αλλάζοντας την Ελλάδα.
Πολιτική έκτη: Δροµολογήσαµε σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια
των τραπεζών. Η χώρα στήριξε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
και είναι ώρα αυτό να στηρίξει τη χώρα, µε φτηνό χρήµα στις επιχειρήσεις, µε νέα πολιτική, µε νέα λογική πιστωτική επέκταση, µε
στήριξη των νοικοκυριών, µε ανθρώπινο πρόσωπο προς τους χιλιάδες οφειλέτες. Τα επιτόκια δανεισµού οφείλουν να φτάσουν
στα χαµηλά επίπεδα των άλλων χωρών της Ευρώπης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020
έχει άριστη ισορροπία ανάµεσα στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η Κυβέρνηση κατάφερε
µέσα σε λίγους µήνες να βάλει τη χώρα σε ένα σπιράλ οικονοµικής ανόδου, αντέστρεψε σε χρόνο-ρεκόρ το επιχειρηµατικό κλίµα, έγινε προορισµός επενδύσεων και χώρα µε σταθερή προοπτική, βαδίζει σταθερά µπροστά και χτίζει βάσεις, για να µη
ζήσει µία νέα περιπέτεια.
Ένα πράγµα θα διαβάζει κάποιος πολύ καθαρά στον προϋπολογισµό που συζητάµε σήµερα: Πώς µετατρέπουµε την Ελλάδα
σε µία χώρα που δουλεύει, παράγει, αναπτύσσεται και για πρώτη
φορά αισιοδοξεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μάρκου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ελάτε, κύριε Μάρκου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε
και για την αντοχή σας στην παράκαµψη του προγράµµατος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σχέδιο του προϋπολογισµού
που τίθεται σήµερα προς ψήφιση έχει µία ιστορική πρωτοτυπία:
Είναι το πρώτο σχέδιο προϋπολογισµού που ενώ έχουµε απαλλαγεί από τη στενή δηµοσιονοµική επιτροπεία θα έλεγε κανείς
ότι συντάκτης είναι το ίδιο, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Είναι,
δηλαδή, ο πρώτος µνηµονιακός προϋπολογισµός εκτός µνηµονίου. Πάγωµα των δαπανών σε υγεία, µείωση δαπανών στην πρόνοια, ελαστικές σχέσεις εργασίας στην παιδεία και πάγωµα των
δαπανών της, φοροαπαλλαγές για τους λίγους, διεύρυνση της
φορολογικής βάσης για τους πολλούς, υπεραισιόδοξες προβλέψεις, συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και δηµιουργική λογιστική. Η βασική άποψη που απηχεί είναι πως αφού οι µεγάλες
επιχειρήσεις θα έχουν περισσότερα κέρδη, θα ωφεληθούν και οι
εργαζόµενοι, λες και ζούµε σε κοινωνία αγγέλων.
Θέλω να κάνω µία σύντοµη αναδροµή στο παρελθόν, για το
πώς φτάσαµε ως εδώ. Η έκρηξη της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης το 2008 επιτάχυνε τις εξελίξεις στην Ελλάδα λόγω
των συστηµατικών αδυναµιών της ελληνικής οικονοµίας. Αυτό
προκύπτει από το γεγονός ότι η χώρα απώλεσε το 25% του ΑΕΠ
της χωρίς να συζητάει κανείς ανάλογου µεγέθους επιδείνωση
στις υπόλοιπες περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης. Επικράτησαν τα αντανακλαστικά των συντηρητικών Ευρωπαίων πολιτικών, οικονοµολόγων και ασκούντων την οικονοµική πολιτική. Η
δηµοσιονοµική λιτότητα αναδείχθηκε στη χώρα µας σε κυρίαρχη
επιλογή δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα την περίοδο 2010 - 2015. Το σχέδιο ήταν η διατήρηση των
όρων αναπαραγωγής του κεφαλαίου, µε όρους επαρκούς υπεραξίωσης στις πλάτες του ελληνικού λαού, σχέδιο που εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, κατείχατε «διάνοια κυρίου», όπως λένε και
οι νοµικοί.
Όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία τον Ιανουάριο του 2015
η χώρα χρωστούσε δόση δανείου που ήταν της τάξης των
7.000.000.000 ευρώ. Η παγίδα είχε στηθεί από την αρχή, όπως
έχουν οµολογήσει οι πάντες και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός
Αντώνης Σαµαράς. Σύµφωνα µε την εντολή που µας έδωσε ο ελληνικός λαός για δεύτερη φορά εµείς προσπαθήσαµε να περιορίσουµε τις εγγενείς ανισότητες και διακρίσεις που δηµιούργησε
η υφεσιακή πολιτική της λιτότητας, µέσα από µία εναλλακτική
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στρατηγική που θα δηµιουργούσε χώρο για στήριξη του κοινωνικού κράτους και των µεσαίων και χαµηλών στρωµάτων. Και το
καταφέραµε σε έναν σηµαντικό βαθµό, µε αντίµετρα και σκληρή
διαπραγµάτευση, για την οποία εσείς µας κατηγορήσατε. Η επιλογή µας απέδωσε καρπούς, αφού συνέπεσε το ηθικό µε το συλλογικά ωφέλιµο. Η στήριξη της κοινωνίας, των µεσαίων και χαµηλών στρωµάτων, τόνωσε την οικονοµία, ενίσχυσε την κατανάλωση και αύξησε τους ρυθµούς ανάπτυξης.
Ο αναστοχασµός των δικών σας ιδεολογικών στερεοτύπων
είναι που σας επιτρέπει να απολαµβάνετε τις συνταγές του παρελθόντος. Εφαρµόζετε την ίδια συνταγή που µας έφερε τη χρεοκοπία, αυτή της µέριµνας για την κερδοφορία των µεγάλων
επιχειρήσεων, της υποβάθµισης της εργασίας, της συντήρησης
του πλαισίου διαπλοκής µε µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τράπεζες και τις εντατικοποποιήσεις του δηµόσιου τοµέα. Έχετε ήδη
επιλέξει τον δρόµο της συκοφάντησης των δηµόσιων πανεπιστηµίων µας ως κέντρων ανοµίας και των παιδιών µας που σπουδάζουν σε αυτά ως κακοποιών. Έχετε ήδη επιλέξει τον δρόµο της
δηµιουργικής λογιστικής που συντήρησε την αναπτυξιακή και δηµοσιονοµική φούσκα του παρελθόντος. Αλήθεια πότε θα µας
πείτε τι πήγε λάθος στην περίοδο που κυβερνούσατε; Κάποτε
δεν πρέπει να το οµολογήσετε;
Βεβαίως, ένα σχέδιο κρατικού προϋπολογισµού δεν µπορεί να
είναι πολιτικά ουδέτερο. Είναι ένα εργαλείο που παρέχει στόχους
και ο συλλογικός συντάκτης σας του δίνει σαφώς προσδιορισµένη κατεύθυνση. Το δικό σας σχέδιο προϋπολογισµού είναι
σαφές ως προς την κατεύθυνση. Αυτή θα τη δώσουν οι τελικές,
πολιτικές σας επιλογές, η παραχώρηση της ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της περίθαλψης στους δήθεν αγγέλους που ανέφερα
στην αρχή.
Εµείς στη δηµόσια εκπαίδευση επιλέξαµε την προτεραιότητα
σε µόνιµες προσλήψεις, εσείς σε ελαστικές και ευέλικτες σχέσεις
εργασίας και την καλλιέργεια συνθηκών όλως αντιπαιδαγωγικών
για τα παιδιά και ανταγωνιστικών µεταξύ τον εκπαιδευτικών.
Εµείς επιλέξαµε τη στήριξη του δηµοσίου συστήµατος υγείας
παρέχοντας ζωτική ένωση χιλιάδων προσλήψεων έµψυχου δυναµικού. Δώσαµε πρόσβαση σε ενάµισι εκατοµµύριο ανασφάλιστους, τους οποίους εσείς είχατε πετάξει έξω από το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. Η ενισχυµένη µέριµνα που έχουµε για το ΕΣΥ
εξηγείται γιατί, πραγµατικά, συνιστά ιδεοληψία µας. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είχαµε µία ακόµα γενναία αύξηση στον προϋπολογισµό για την πρόνοια, την υγεία, την παιδεία, πλησιάζοντας
ακόµα περισσότερο τον ευρωπαϊκό µέσο όρο του οποίου υπολειπόµεθα. Από εσάς όµως, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
Παρά τη βελτίωση της οικονοµίας, που παραδώσαµε, εµφανίζεστε αρνητικοί στην επέκταση του κοινωνικού κράτους. Αν, µάλιστα, προσέξουµε ότι µιλάει σε ένα σηµείο του σχεδίου του
προϋπολογισµού, για εξοικονόµηση 500.000.000 ευρώ από τους
προϋπολογισµούς των Υπουργείων, δεν έχουµε να κάνουµε παρά µία ακόµα απόπειρα δηµιουργικής λογιστικής. Φαίνεστε να
δίνετε, ενώ θα αφαιρέσετε από κάποιο άλλο σηµείο του προϋπολογισµού, όπως κάνετε µε τις φοροαπαλλαγές στις µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ διευρύνεται παράλληλα τη φορολογική βάση των
µικρών εισοδηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, θα υιοθετήσετε συστηµατικά και σήµερα τον ισχυρισµό περί στήριξης των χαµηλότερων στρωµάτων, όπως πάντα
δήθεν είχε στη µέριµνά της η Νέα Δηµοκρατία.
Εποµένως -λέω εγώ- αφού βρίσκεστε τόσα χρόνια στην εξουσία και συνεχώς υπερασπίζεστε τα κατώτερα στρώµατα, γιατί
δεν έχουµε φτάσει πλέον σε µια κοινωνία ισότητας και απαλλαγής απ’ αυτό το εκµεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστηµα; Πλην
όµως ο φιλελεύθερος βολονταρισµός σας έχει ήδη αρχίσει να
αποδοµείται. Οι πολίτες περιµένουν άµεσα να δουν τη βελτίωση
της ζωής τους από εσάς. Δεν θα αρκούν οι ψευδαισθήσεις των
τηλεοπτικών ειδήσεων των εννέα το βράδυ, ούτε οι µύθοι περί
Εξαρχείων. Στην πραγµατικότητα η ιστορία έχει αποδείξει ότι η
ταξική σας µεροληψία και οι παρωχηµένες αντιλήψεις σας έχουν
αποτύχει σε παγκόσµιο επίπεδο.
Θα το ξαναπώ. Είναι σαν κάποιος παιχνιδιάρης θεός -για να
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παραφράσω τον Ντεκάρτ- να έχει συνδέσει εγγενώς το ηθικό και
δίκαιο µε το ωφέλιµο. Ο δρόµος άρσης των ανισοτήτων είναι ο
µόνος πρόσφορος να προσφέρει αποτελέσµατα. Μόνο αν τα οικονοµικά οφέλη της παγκοσµιοποίησης διανεµηθούν δίκαια, τότε
µπορεί το οικονοµικό σύστηµα να αποφύγει την παταγώδη κατάρρευση. Είναι ο δρόµος που προτείνει η εναλλακτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων δυνάµεων σε όλη την Ευρώπη που
αποκτούν σταδιακά φωνή και επιρροή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη φορά απ’ αυτή την
Αίθουσα και πολλές φορές τηλεοπτικά έχω παρακολουθήσει τις
συνεδριάσεις του προϋπολογισµού. Οι πιο παλιοί ξέρετε καλύτερα από εµένα ότι ερχόµαστε όλοι µε ένα καλά προετοιµασµένο
κείµενο µε βάση τις απόψεις µας, το εκφέρουµε και στο τέλος
ψηφίζουµε. Περί αυτού δεν πρόκειται; Τι µένει, όµως; Μένει η
ιστορία και στην ιστορία θα καταγραφεί τι έχει πει ο καθένας και
τι έχει ψηφίσει.
Είναι προφανές ότι µε µεγάλη πίστη καταψηφίζουµε αυτόν τον
προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δραγασάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά ο κ.
Μαρκόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Δραγασάκη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως έδειξαν τα τελευταία αναθεωρηµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το δεύτερο τρίµηνο του 2019
η οικονοµία αυξανόταν µε ρυθµό 2,8%. Αυτόν τον στόχο έχει και
ο προϋπολογισµός για το 2020. Η επίδοση αυτή όχι µόνο εκθέτει
µε ηχηρό τρόπο, θα έλεγα, την καταστροφολογία της Νέας Δηµοκρατίας όταν ήταν αντιπολίτευση, αλλά δηµιουργεί τώρα και
ένα προηγούµενο, το οποίο η νέα Κυβέρνηση καλείται να πιάσει
και -ει δυνατόν- να ξεπεράσει, κάτι το οποίο εγώ προσωπικά,
κύριε Υπουργέ, εύχοµαι να συµβεί, αλλά πρέπει να πω ότι δεν θα
είναι καθόλου εύκολο µε την πολιτική που ασκείτε.
Είτε έτσι είτε αλλιώς, µπορούµε να µιλήσουµε για µια αλλαγή
των συνθηκών. Ενώ εµείς παραλάβαµε από την κυβέρνηση του
κ. Σαµαρά µια χώρα σε τέλµα και αδιέξοδο, η ανάκαµψη της οικονοµίας που πετύχαµε και τα αποθέµατα που δηµιουργήσαµε
αναδεικνύουν σηµαντικές δυνατότητες. Επιτέλους υπάρχει κάτι
να µοιραστεί και είναι η πρώτη φορά, όσο εγώ θυµάµαι, που µια
κυβέρνηση παραλαµβάνει από την προηγούµενη όχι καµένη γη
ή άδεια ταµεία, αλλά ισχυρά αποθέµατα ως ένα θώρακα της
χώρας µας έναντι εξωγενών κινδύνων και απειλών που µπορεί να
υπάρξουν.
Αυτή είναι η βασική αντίφαση του προϋπολογισµού. Ενώ υπάρχουν σήµερα µεγαλύτερες δυνατότητες, η Κυβέρνηση αυτή περικόπτει αντί να διευρύνει όσα εµείς σε δύσκολες συνθήκες
µπορέσαµε να κάνουµε υπέρ των αδυνάτων.
Το ερώτηµα έχει τεθεί από πολλούς Βουλευτές και είναι εύλογο Αφού η οικονοµία πάει καλύτερα και, όπως λέτε, θα πάει
ακόµα καλύτερα, γιατί δεν κάνετε πιο γενναίες και πιο δίκαιες
φοροελαφρύνσεις; Γιατί δεν αυξάνετε τις δαπάνες στην υγεία;
Γιατί, αντίθετα, κάνετε περικοπές στις δαπάνες για την πρόνοια
µετά από τεσσεράµισι χρόνια συνεχούς αύξησης; Γιατί καταργείτε την δέκατη τρίτη σύνταξη; Γιατί κόβετε προγράµµατα απασχόλησης των επιστηµόνων αλλά και πολλά άλλα; Η απάντηση,
προφανώς, βρίσκεται στις συντεταγµένες της πολιτικής σας, στις
δεσµεύσεις σας σε ισχυρά συµφέροντα που σας στηρίζουν, σε
λάθη που απορρέουν απ’ αυτά.
Θα αναφερθώ σε ορισµένα απ’ αυτά. Το πρώτο λάθος της Κυβέρνησης, κατά την άποψή µου, είναι ότι δεν προχώρησε σε µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων ήδη από το 2020. Άκουσα
τις παρατηρήσεις του κ. Σταϊκούρα, αλλά αν δεν υπήρχε ο λογαριασµός έτοιµος, µπορούσε να δηµιουργηθεί, κύριε Υπουργέ.
Αυτό που σχεδιάζαµε εµείς προέβλεπε ότι το πρωτογενές πλεόνασµα θα έµενε τυπικά 3,5%, αλλά στην πράξη µία ποσοστιαία
µονάδα θα επέστρεφε στους πολίτες µε διάφορους τρόπους,
άρα θα ήταν σαν να είχαµε πλεόνασµα 2,5%. Έτσι θα υπήρχε ευρύτερος δηµοσιονοµικός χώρος και για ελαφρύνσεις και για κοι-
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νωνική πολιτική, αλλά και για αναπτυξιακή ώθηση της οικονοµίας. Δεν σας άρεσε αυτός ο τρόπος.
Υπήρχε και µια δεύτερη επιλογή, να ζητήσει η Κυβέρνηση τη
µείωση των πλεονασµάτων ήδη από το 2020 µε ποιο επιχείρηµα;
Με το επιχείρηµα ότι η µείωση διεθνώς των επιτοκίων έχει µειώσει τους αναγκαίους πόρους για την πληρωµή των τόκων. Αυτό
το 3,5% είχε να κάνει µε την ανάγκη να πληρώνουµε τους τόκους
από το πλεόνασµα και όχι µε δανεισµό.
Σήµερα, λοιπόν, όπως φαίνεται και από τον προϋπολογισµό
ακόµα, οι ενοποιηµένοι τόκοι το 2020 προβλέπονται περίπου στα
5 δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν το πλεόνασµα είναι 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε ένα περίσσευµα της τάξης
περίπου των 2,3 δισεκατοµµυρίων. Άρα ήταν ρεαλιστικό, ήταν
εφικτό το πλεόνασµα και το 2020 να µειωθεί στο 2,5%, χωρίς να
υπάρξει πρόβληµα στην καταβολή των τόκων. Άρα δεν πρόκειται
για κάποια χάρη που θα ζητούσαµε, ούτε για κάποιον συµβατικό
όρο που θα παραβιάζαµε, αλλά για µια αλλαγή λόγω του ότι διεθνώς υπάρχει αυτή η νέα υπερρευστότητα και διότι τα αποθέµατα που δηµιουργήσαµε επιτρέπουν τη µείωση των επιτοκίων.
Επειδή, όµως, δεν έγινε αυτό, οι περιβόητες ελαφρύνσεις -που
µε τον τρόπο που όλοι γνωρίζουµε αναφέρθηκαν προεκλογικάέµειναν αόρατες για τη µεγάλη πλειοψηφία του πληθυσµού. Το
συνολικό φορολογικό βάρος δεν µειώνεται, αλλά αυξάνεται και
αναδιανέµεται.
Ιδού οι αριθµοί του προϋπολογισµού. Το 2019 τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κράτους είναι 51 δισεκατοµµύρια 392 εκατοµµύρια ευρώ. Πόσα προβλέπονται για το 2020; Προβλέπονται
52 δισεκατοµµύρια 165 εκατοµµύρια, δηλαδή προβλέπεται αύξηση του φορολογικού βάρους κατά 773 εκατοµµύρια ευρώ.
Άρα, όταν η Κυβέρνηση µιλάει για φορολογικές ελαφρύνσεις,
φαίνεται ότι εννοεί όχι τη µείωση του φορολογικού βάρους πραγµατικά, αλλά την πιο άδικη διανοµή των φορολογικών βαρών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ την ανοχή σας για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Το δεύτερο λάθος θα έλεγα ότι είναι χειρότερο από το πρώτο
και αφορά τον άνισο και άδικο τρόπο µε τον οποίον διανέµονται
έστω αυτές οι περιορισµένες φορολογικές ελαφρύνσεις. Είχατε
να µοιράσετε 1,2 δισεκατοµµύριο και τι κάνατε; Δεσµεύσατε τα
700 εκατοµµύρια για µία και µόνο χρήση, για µείωση συντελεστή
φορολογίας κερδών και µερισµάτων.
Εδώ υπάρχει ένα θέµα προτεραιοτήτων και θέλω να ρωτήσω
ευθέως: Θεωρείτε ότι τούτη την ώρα, µε ανοικτές αυτές τις πληγές που έχουµε στην κοινωνία, η πρώτη προτεραιότητα ήταν η
περαιτέρω µείωση της φορολογίας στα µερίσµατα κατά 50%,
όταν δεν µπορείτε να δώσετε µείωση, ελάφρυνση 1% σε κοινωνικές οµάδες µε µεγάλα προβλήµατα; Πιστεύετε πράγµατι ότι θα
έλθουν ξένες επενδύσεις απλά και µόνο επειδή θα µειωθούν οι
συντελεστές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορώ να έχω την ανοχή σας για ένα-δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Για ένα λεπτό, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: To τρίτο λάθος είναι ακριβώς αυτό,
δηλαδή η αυταπάτη ότι η µείωση της φορολογίας θα προσελκύσει επενδύσεις από το εξωτερικό. Αν ήταν έτσι, οι επενδύσεις θα
κάλπαζαν σε όλες τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, οι οποίες
έχουν πολύ χαµηλούς συντελεστές. Το πρόβληµα, όµως, είναι
πιο σύνθετο.
Άλλωστε, µόλις δώσατε αυτή τη φορολογική ελάφρυνση, τι
είπε ο ΣΕΒ; Παρουσίασε µια νέα πολύ µακριά λίστα νέων αιτηµάτων από τα οποία θα εξαρτηθεί, όπως είπε, η αύξηση των
επενδύσεων, µε πρώτο στη σειρά την καθήλωση των µισθών.
Το τέταρτο λάθος -και ολοκληρώνω- είναι η εγκατάλειψη της
ολιστικής εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής που είχε αρχίσει να
υλοποιεί η προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το κενό
της αναπτυξιακής στρατηγικής που έχει η νέα Κυβέρνηση καλύπτεται από αποσπασµατικά µέτρα, πελατειακές ρυθµίσεις -όπως
είδαµε στο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο και σε άλλα- και λογικές του
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παρελθόντος.
Σε µια εποχή τεχνολογικού άλµατος και κλιµατικής αλλαγής η
πολιτική της Κυβέρνησης είναι σε πλήρη απόκλιση από τις αρχές
της βιωσιµότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αναζητεί
απαντήσεις στη φθηνή εργασία, στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και όχι στην αξιοποίηση της γνώσης και στην αναβάθµιση
της παραγωγικής δυνατότητας της οικονοµίας. Ενώ, λοιπόν,
πράγµατι η οικονοµία έχει δυνατότητες να κινηθεί ανοδικά, η πολιτική της Κυβέρνησης δηµιουργεί αβεβαιότητες και σοβαρούς
κινδύνους.
Για τους λόγους αυτούς εµείς διαφωνούµε ριζικά µε την ασκούµενη πολιτική και καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό για το
2020.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μαρκόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, εχθές
είχα ένα όνειρο. Ονειρεύτηκα ότι θα είχαµε µία συναινετική Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία µε έναν εποικοδοµητικό λόγο, µε
προτάσεις, µε σύνθεση όπου µπορεί, ενδεχοµένως και µε διαφωνία σε επιµέρους αιτήµατα, θα προσπαθούσε να καταλάβει
ποιο ήταν το αποτέλεσµα των πρόσφατων εθνικών εκλογών. Θα
προσπαθούσε τουλάχιστον σ’ αυτή την πρώτη φάση διακυβέρνησης να πει: «ας δώσουµε ένα περιθώριο, να πούµε δυο-τρία
καλά που υπάρχουν, να υποστηρίξουµε κάποια πράγµατα τα
οποία είναι ανακουφιστικά για τον ελληνικό λαό, κάποιες φοροελαφρύνσεις», να είµαστε τουλάχιστον κάποιους τόνους λίγο πιο
χαµηλά. Απογοητεύτηκα.
Τι έχουµε ακούσει αυτές τις δύο ηµέρες; Έχουµε ακούσει για
τη Συµφωνία των Πρεσπών. Υπάρχει καµµία συνάφεια, καµµία
σχέση µε τη συζήτηση που γίνεται για την ελληνική οικονοµία;
Ακούσαµε µέχρι και την αστυνοµοκρατία, τα ελληνοτουρκικά.
Είναι ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι προσεγγίσεις, όµως να θυµίσω για όσους είναι λίγο εκτός θέµατος, ότι το θέµα µας είναι ο
προϋπολογισµός του 2020, ο µπούσουλας για το πώς θα πάει η
χώρα µας µπροστά.
Άκουσα τον κ. Παππά που είπε ότι η Νέα Δηµοκρατία βλέπει
τον κόσµο ανάποδα, επειδή είµαστε νεοφιλελεύθεροι, όπως ο
ίδιος υποστηρίζει. Ακούσαµε και άλλα. Μας είπαν για ένα ξεπερασµένο αναπτυξιακό µοντέλο και πραγµατικά πέφτω από τα
σύννεφα. Χρόνια παρακολουθώ το οικονοµικό -κυρίως- ρεπορτάζ
και µάλιστα τον κ. Δραγασάκη που µίλησε πριν, τον παρακολουθούσα και ως αρµόδιο Υπουργό για τα θέµατα της ανάπτυξης,
της οικονοµίας. Ποιοι µιλάνε; Για να δούµε ποιοι µιλάνε.
Είναι εκείνοι οι οποίοι επί τεσσεράµισι χρόνια καθυστερούσαν
το Ελληνικό. Το µόνο που δεν µας έχουν πει για την επένδυση
στο Ελληνικό είναι ότι υπάρχει τυραννόσαυρος κάτω από τον αεροδιάδροµο και ότι θα πρέπει να µπει η Αρχαιολογική Υπηρεσία
να ψάξει να βρει αν υπάρχει τυραννόσαυρος. Να θυµίσω την κ.
Κονιόρδου και όλα αυτά τα αστεία, τα περίεργα τα οποία διαδραµατίστηκαν όλη αυτή την περίοδο που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ; Μιλάτε εσείς που εµποδίζατε την επιχειρηµατικότητα;
Μιλάτε εσείς που φορολογικοποιήσατε το ασφαλιστικό για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, που ρηµάξατε πολιτικούς µηχανικούς, δικηγόρους; Μιλάτε εσείς που ούτε µία παραγωγική επένδυση δεν φέρατε στη χώρα; Θυµάµαι, κάθε τρεις και λίγο όταν
ήθελαν να τα παρουσιάσουν κάτι, έλεγαν µε µια µονότονη τσίχλα
για την επένδυση της «PHILIP MORRIS», της εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» στη χώρα µας, ξεχνώντας ότι τον δρόµο γι’ αυτή την
επένδυση τον έφερε η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου µε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον κ. Τσαυτάρη. Κάθε τρεις και
λίγο έκοβαν κορδέλα γι’ αυτή την επένδυση. Πείτε µου -σας προκαλώ- µία µεγάλη επένδυση που ήρθε επί των ηµερών σας.
Εσείς δεν ήσασταν που πανηγυρίζατε για τη «FRAPORT» και
για το πόσο αναπτύχθηκε η χώρα, που τα αεροδρόµια προχωρούν και γίνονται ιδιωτικά; Να σας θυµίσω το tweet του Αρχηγού
σας, του κ. Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν Αρχηγός της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης το 2014, πάνω από το αεροδρόµιο της Κέρκυρας
που έλεγε: «Δεν θα περάσουν. Έγκληµα οι ιδιωτικοποίησης των
αεροδροµίων». Και πανηγυρίζετε γι’ αυτό; Ειρήσθω εν παρόδω,
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ήταν επιτυχία πάλι της προηγούµενης κυβέρνησης!
Μιλάτε εσείς που επί των ηµερών σας οδηγήσατε σε λουκέτα
την εταιρεία «PITSOS», που έστελναν οι εργαζόµενοι εναγώνια
µηνύµατα µε επιστολές τους στον τέως Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα
και ουδέν έπραξε για να µιλήσει µε αυτούς. Τη «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» τη θυµόσαστε; Εσείς ήσασταν που δυσκολέψατε την «ELDORADO GOLD». Εσείς φέρατε λουκέτα στη «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ», στα πολυκαταστήµατα «ΦΩΚΑΣ». Να πάω παρακάτω;
Να θυµίσω την ιδεοληπτική σας αντιµετώπιση ως προς την
«COSCO»; Με την «ELDORADO GOLD» ήσασταν και εσείς, κύριε
Σκουρλέτη, θυµάµαι και τη στάση σας. Ήσασταν αρµόδιος Υπουργός.
Θα περίµενα να µας πει ο κ. Δραγασάκης, που πριν από λίγο
µίλησε και γι’ αυτή την περίφηµη αναπτυξιακή τράπεζα. Τη θυµάµαι. Την είχαν εξαγγείλει. Ήταν το παράλληλο τραπεζικό σύστηµα που µας έλεγαν. Θυµάµαι την Αναπτυξιακή Τράπεζα, κύριε
Υπουργέ, ότι την είχαν εξαγγείλει από το 2015. Προσπάθησα και
µπήκα προ ηµερών στο site. Λίγο πριν ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει την εξουσία, δεν είχε καν site! Η αναπτυξιακή περίφηµη τράπεζα, το εργαλείο αυτό το οποίο θα µπει και θα κάνει δουλειά!
Μιλήσατε πριν και φωνάζατε για τις τράπεζες και τις απολύσεις; Εσείς δεν έχετε ανοίξει όλα αυτά τα περιθώρια; Με τις διοικήσεις αυτές δεν συνεργαστήκατε; Μιλάτε εσείς για πλειστηριασµούς ακινήτων, όταν µε δικό σας πλαίσιο ουσιαστικά
άνοιξαν αυτοί οι δρόµοι; Οι δικοί σας πρώην σύντροφοι, ο κ. Λαφαζάνης ήταν που φώναζε και πήγαινε κάθε τρεις και λίγο για να
υπερασπιστεί σπίτια που χάνονταν.
Η Νέα Δηµοκρατία, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το πραγµατικά
φιλοεπενδυτικό, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει -εµάς µας
αρέσει και είναι έτσι- κόµµα στη χώρα. Είµαστε πραγµατικά το
λαϊκό κόµµα από τον λαό για τον λαό, ασκώντας λαϊκές πολιτικές
και λαϊκές πολιτικές εφαρµόζουµε µε την πρόταση που έφερε ο
Υπουργός κ. Σταϊκούρας και τον συγχαίρω γι’ αυτό.
Λαϊκές δεν ήταν οι φοροελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ; Α, εσείς είχατε πει ότι θα τον µειώσετε. Τι κάνατε τελικά; Για πείτε µας, τι
κάνατε τεσσεράµισι χρόνια; Πότε µειώσατε εσείς τον ΕΝΦΙΑ; Από
εδώ µειώθηκε ο ΕΝΦΙΑ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρακολουθείστε τη συζήτηση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Έλεος.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι έλεος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
στην Ολοµέλεια είµαστε.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το κατεβάσατε 60 ευρώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Υπήρχε ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Χρήστου Πασαλάρη. Ο τίτλος ήταν «Η αλήθεια και ας
πονάει». Θα την ακούσετε την αλήθεια.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Απλώς να παρακολουθείτε τη
Βουλή για να ξέρετε τη συζήτηση που έγινε πριν από εσάς για
τη µείωση του ΕΝΦΙΑ. Συµφωνήσαµε ότι τη µειώσατε 60 ευρώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, δεν πειράζει. Εµείς
την κάναµε. Δεν την κάνατε εσείς, κύριε Τσακαλώτε. Εσείς κάνατε την ταξική πολιτική των επιδοµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, συνεχίστε την οµιλία σας, γιατί δεν θα πάρετε παραπάνω χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για πείτε µου, λαϊκές δεν είναι
οι παρεµβάσεις που ούτως ή άλλως γίνονται στη µείωση της φορολογίας από την Κυβέρνησή µας; Εσείς θα τις ψηφίσετε; Για
παράδειγµα, τις µειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών για τους
πλήρως απασχολούµενους θα τις ψηφίσετε; Υποθέτω θέλετε
πλήρη απασχόληση. Δεν θέλετε τα «mini jobs» της κ. Αχτσιόγλου
µόνο και µόνο για να µειώσει 4%, 5% τον δείκτη της ανεργίας!
Εµείς µιλάµε για πλήρη απασχόληση. Εσείς τι φέρατε; «Mini
jobs» των 350 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η οικονοµία
που παραδώσατε.
Τα κοινωνικά και αναπτυξιακά µέτρα ύψους 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ θα τα ψηφίσετε; Για την αγορά των ακινήτων -που
είναι λοκοµοτίβα χρόνια της ανάπτυξης στη χώρα µας- διαφωνείτε; Δεν θέλετε, δηλαδή, να δουλέψει η οικοδοµή που έδωσε
χρόνια και χρόνια δουλειά;
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Είτε το θέλετε είτε όχι, εσείς αυξήσατε τις ασφαλιστικές εισφορές, εµείς τις µειώνουµε. Εσείς κόβατε τις συντάξεις και το
ΕΚΑΣ, εµείς τις αυξάνουµε. Εσείς διώχνετε τις επενδύσεις, εµείς
τις φέρνουµε.
Άκουσα διάφορα για τη µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων. Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δηµοκρατία είναι σοβαρό, αστικό
κόµµα, που όταν κάνει διαπραγµάτευση την κάνει µε τους όρους
που πρέπει.
Εµείς, κύριε Τσακαλώτε, δεν λέγαµε «asset» τον κ. Βαρουφάκη. Σήµερα, αλήθεια, τον λέτε; Και σας δίνω τον χρόνο να απαντήσετε. Είναι «asset» ο κ. Βαρουφάκης;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Στις εκλογές δεν λέγατε ότι θα
µειώσετε τα πλεονάσµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, συνεχίστε την οµιλία σας και µην απευθύνεστε σε συναδέλφους.
Σας παρακαλώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τι δηµοσιογράφος είστε; Τι παρακολουθείτε στη συζήτηση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Οικονοµικά παρακολουθώ
χρόνια.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν φαίνεται από την οµιλία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς πάντως από το «asset»
σας µας στοιχίσατε πόσα δισεκατοµµύρια ευρώ; Και µε τη δική
σας ανοχή και ψήφο ο κ. Βαρουφάκης έκανε όλα αυτά τα πολιτικά -µην κατονοµάσω τι έκανε. Εσείς σηκώνατε, κύριε Τσακαλώτε, το χεράκι σας και λέγατε «ναι» σε όλα αυτά τα απίθανα τα
οποία έγιναν στην ελληνική οικονοµία και τα οποία κόστισαν.
Μετά κάνατε µια στροφή στον ρεαλισµό. Πόσο στοίχισαν, όµως,
όλα αυτά; Θα µας τα πείτε;
Εµείς λοιπόν και για τα πρωτογενή πλεονάσµατα θα πάµε σε
σοβαρή διαπραγµάτευση. Δίνουµε δείγµατα γραφής θετικά, η
Ευρώπη µας ακούει…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Να το λέγατε πριν τις εκλογές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Καταλαβαίνω ότι ζορίζεστε,
κύριε Τσακαλώτε. Θα τα ακούσετε, θα το πιείτε το ποτήρι όλο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, κλείστε σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τα πρωτογενή πλεονάσµατα
θα µειωθούν, γιατί εµείς είµαστε η Κυβέρνηση της σοβαρότητος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Πριν τις εκλογές λέγατε ότι θα
κάνετε διαπραγµάτευση, όχι ότι θα τα µειώσετε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε… Ο κ. Σταϊκούρας
δεν είναι ο κ. Βαρουφάκης. Κάντε τη σύγκριση και θα καταλάβετε
γιατί θα το πετύχει, γιατί θα το πετύχει η Κυβέρνηση αυτό.
Κάνουµε σοβαρή πολιτική, δεν είµαστε το κόµµα των λόγων.
Δεν είναι η κυβέρνηση του «µπλα-µπλα», είναι η Κυβέρνηση της
προσπάθειας, η Κυβέρνηση που πραγµατικά θα κάνει ένα άλλο
όνειρο πραγµατικότητα, τη µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων και τη χώρα θα την αναπτύξει εκεί που πρέπει να την αναπτύξει. Σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα µόνο χρειάζοµαι, ευχαριστώ.
Κύριε Μαρκόπουλε, θα πρέπει να σας θυµίσω, πρώτον, ότι λείπει ο κ. Βαρουφάκης. Καλό είναι να λέµε πράγµατα όταν κάποιος
θα µας απαντήσει ο ίδιος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άµα ήθελε, ας ήταν εδώ!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Φοβάµαι πολύ ότι το κάνετε ακριβώς
επειδή φοβάστε τις απαντήσεις του, αλλά θα την ακούσετε µιας
και είµαι εδώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25.
Σε εσάς, στο κόµµα σας, κύριε Μαρκόπουλε, ο κ. Σταϊκούρας
παίρνει τις αποφάσεις για το πώς θα διεξαχθεί µία διαπραγµάτευση; Στο δικό σας κόµµα οι Υπουργοί κάνουν ό,τι θέλουν;
Έχετε πολιτικό προϊστάµενο στο δικό σας κόµµα; Εγώ πίστευα,
µέχρι τώρα, ότι στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία οι Πρωθυπουργοί παίρνουν τις κρίσιµες αποφάσεις. Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, ξέρουµε πολύ καλά γιατί σας πονάει η διαπραγµά-
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τευση του κ. Βαρουφάκη, γιατί είναι ο µόνος Υπουργός Οικονοµικών εδώ και έντεκα χρόνια που δεν έκοψε 1 ευρώ από µισθούς
δηµοσίων υπαλλήλων, 1 ευρώ από συντάξεις. Γιατί είναι ο µόνος
Υπουργός από όλους τους Υπουργούς Οικονοµίας, εδώ και έντεκα χρόνια που δεν υπέγραψε ποτέ κανένα µνηµόνιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ενδιαφέρον να το λέει το
ΜέΡΑ25 για τον ΣΥΡΙΖΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ πολύ.
Θα επαναλάβω ότι είµαστε στην Ολοµέλεια, δεν είµαστε στο
καφενείο και αυτό δεν είναι ωραίο. Ειλικρινά σας το λέω, γιατί
είναι µία εικόνα την οποία βλέπει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγµή.
Θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη για δέκα λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα διαβάσω αυτά που έχω να πω, για να µείνω όσο πιο κοντά γίνεται στον χρόνο. Έχω να πω πολλά πράγµατα, νοµίζω µε κάποια
σηµασία, ανεξάρτητα από το αν συµφωνεί ή διαφωνεί κανείς µε
αυτά που θα κάνουµε το 2020. Δεν είµαι καλός στο διάβασµα,
σας προειδοποιώ, αλλά δεν µπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό.
Ο προϋπολογισµός του 2020 σφραγίζει την αλλαγή σελίδας
που έκανε η Ελλάδα στις 7 Ιουλίου, αλλαγή σελίδας, διότι εγκαταλείφθηκε το οικονοµικό µοντέλο της διανοµής της φτώχειας
και περνάµε σε αυτό της ισχυρής ανάπτυξης, των ευκαιριών για
όλους. Στην ίδια γραµµή, της ισχυρής, αλλά και της βιώσιµης,
της πράσινης ανάπτυξης κινείται και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θέλω να σας παρουσιάσω τον σχεδιασµό που
έχουµε για το 2020, ώστε να συνεισφέρουµε στη συνολική προσπάθεια, σχεδιασµός ο οποίος κινείται σε τρεις άξονες.
Άξονας πρώτος, πολυδιάστατη διεθνής ενεργειακή πολιτική.
Το πρώτο σηµείο αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed,
Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα-Ευρώπη. Είναι σταθερή η δέσµευση της
Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ ότι θα προχωρήσει. Ο κ.
Ερντογάν έχει τη δική του αντίληψη, αλλά εµείς έχουµε τη δική
µας.
Είναι επίσης σταθερή η δέσµευση της Ελλάδας, της Κύπρου
και του Ισραήλ ότι θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση µεταξύ των τριών χωρών. Η άρση της αποµόνωσης της Κύπρου στο
επίπεδο της ηλεκτρικής ενέργειας είναι για εµάς προτεραιότητα
και έχω την εντύπωση ότι συµφωνεί το Σώµα στο σύνολό του.
Υπογράψαµε πρόσφατα τη διακυβερνητική συµφωνία που
θέτει σε λειτουργία τον αγωγό φυσικού αερίου IGB ΕλλάδαςΒουλγαρίας. Στόχος όλων µας είναι να τεθεί σε λειτουργία σε
δύο, το πολύ τρία χρόνια. Ξεµπλοκάρουµε ένα άλλο έργο, την
υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου στην Καβάλα, για να προχωρήσει µέσω του ΤΑΙΠΕΔ ο σχετικός διαγωνισµός.
Στηρίζουµε ένα έργο στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα,
όπως είναι ο πλωτός σταθµός υγροποιηµένου φυσικού αερίου
στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU της Αλεξανδρούπολης, το οποίο
η Κυβέρνηση το στηρίζει ενεργά.
Και, τέλος, διαµηνύουµε ότι η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται σε σχέση µε την εξερεύνηση υδρογονανθράκων. Προχωρά
αποφασιστικά στο δικό της πρόγραµµα εξόρυξης υδρογονανθράκων µε σεβασµό στο περιβάλλον, αλλά φυσικά λαµβάνοντας
υπ’ όψιν πάντοτε το εθνικό συµφέρον.
Άξονας δεύτερος, διαρθρωτικές αλλαγές. Έχουµε µπροστά
µας µία µεγάλη σειρά διαρθρωτικών αλλαγών. Ξεκινάω µε τη
ΔΕΗ. Όπως γνωρίζετε µε τα µέτρα που πήραµε το καλοκαίρι,
κρατήσαµε όρθια τη ΔΕΗ και τη βοηθήσαµε να βγάλει τη µύτη
της έξω από το νερό, µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό πια από τον
ορκωτό ελεγκτή, µε την πιστοληπτική της ικανότητα να αναβαθµίζεται, µε την τιµή της µετοχής µεταξύ Μαΐου και Δεκεµβρίου
να τριπλασιάζεται, ενώ µε το νοµοσχέδιο που περάσαµε πρόσφατα, στο οποίο καταργήσαµε τη µονιµότητα των νεοεισερχόµενων υπαλλήλων, αλλά και των διευθυντικών στελεχών, της
δίνουµε τη δυνατότητα να σταθεί µε αξιώσεις στο ανταγωνιστικό
περιβάλλον.
Σήµερα ανακοινώθηκε το πενταετές business plan της ΔΕΗ.
Υπογραµµίζω τρία βασικά σηµεία του σχεδίου. Για την απολιγνι-
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τοποίηση θα µιλήσω λίγο αργότερα.
Πρώτον, οι συνεργασίες µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς έχουµε
ένα άνοιγµα της ΔΕΗ στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, το
οποίο απαιτεί -για να στηριχθεί αντίστοιχα οικονοµικά- ένα θαρραλέο άνοιγµα, που θα ακολουθήσει σε Έλληνες και ξένους
επενδυτές και γι’ αυτό θα γίνουν σύντοµα ανακοινώσεις από την
ίδια την επιχείρηση.
Δεύτερον, η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ σε ποσοστό 49%, µε
ισχυρά δικαιώµατα µειοψηφίας, ώστε να προσελκύσουµε όχι
µόνο θεσµικούς αλλά και στρατηγικού χαρακτήρα επενδυτές.
Αυτό θα είναι µια ταµειακή ένεση για τη ΔΕΗ αλλά και ένας εκσυγχρονισµός του ίδιου του ΔΕΔΔΗΕ.
Τρίτον, ευρύτερα ο εταιρικός µετασχηµατισµός της ΔΕΗ, µε
τη µείωση του προσωπικού κατά τέσσερις χιλιάδες συνολικά και
του κόστους της, µέσω αυτοχρηµατοδοτούµενων, κατά τα πρότυπα του ΟΤΕ, εθελούσιων εξόδων και το άνοιγµα στις ψηφιακές
τεχνολογίες και στην ηλεκτροκίνηση και τελικά τη στροφή της
στην κερδοφορία. Η ΔΕΗ θα πάψει να είναι µία εταιρεία που ζητάει από τους καταναλωτές να βάζουν κάθε τρεις και λίγο το χέρι
στην τσέπη.
Δεύτερον, ιδιωτικοποιούµε περαιτέρω µέσα στο 2020 τον
ΑΔΜΗΕ, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίησε ήδη σε ποσοστό
49%, όπως και τον ΔΕΣΦΑ σε ποσοστό 66% -ο ΣΥΡΙΖΑ- αλλά σήµερα εγκαλεί εµάς ότι θέλουµε να τον ιδιωτικοποιήσουµε περαιτέρω.
Τρίτον, προωθούµε αµέσως και χωρίς καθυστερήσεις -έχει ξεκινήσει η διαδικασία- τον µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ µέσω ιδιωτικοποίησης του 100% σε δύο χωριστά πακέτα, «ΔΕΠΑ Υποδοµές» και «ΔΕΠΑ Εµπορία».
Τέταρτον, πάντα στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών,
απλοποιούµε και επιταχύνουµε τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, µε νοµοσχέδιό µας στις αρχές του έτους, ένα µεγάλο περιβαλλοντικό νοµοσχέδιο. Μεταξύ άλλων σε αυτό το νοµοσχέδιο
θα ενεργοποιήσουµε τον θεσµό των πιστοποιηµένων αξιολογητών, µε υιοθέτηση και ενός προεδρικού διατάγµατος παράλληλα
και θα αξιοποιήσουµε το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό µητρώο
περαιτέρω, προκειµένου η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης να είναι πλήρως, όχι θεωρητικά αλλά πραγµατικά, ψηφιοποιηµένη.
Πέµπτον, στη ΛΑΡΚΟ προωθούµε αµέσως, ξεκινώντας από τον
Ιανουάριο, µία λύση στη βάση της απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής του 2014, λύση στέρεη νοµικά, ελκυστική επενδυτικά
και δίκαιη για τους εργαζόµενους. Σε κάθε περίπτωση η σηµερινή, πέρα από κάθε φαντασία, κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί και αυτό, διότι η ΛΑΡΚΟ χρωστάει µόνη της στη ΔΕΗ το
80% των οφειλών της υψηλής τάσης συνολικά. Παραβιάζει κατάφωρα την περιβαλλοντική νοµοθεσία, αλλά παραβιάζει παράλληλα και τους κανόνες για την υγιεινή και την ασφάλεια των ίδιων
των εργαζοµένων, γι’ αυτό δυστυχώς το τελευταίο τετράµηνοπεντάµηνο είχαµε δύο θανατηφόρα δυστυχήµατα.
Έκτον, στο Κτηµατολόγιο ξεπεράσαµε τον Νοέµβριο σε όλες
σχεδόν τις περιφερειακές ενότητες, όπου προχωρεί η κτηµατογράφηση, τον τεχνικό στόχο που είχε τεθεί µε τους αναδόχους
του 55%. Άρα η κατάσταση προχωρεί καλά. Και συνεχίζουµε στελεχώνοντας το Κτηµατολόγιο µε το απαραίτητο επιστηµονικό
προσωπικό, κάνοντας πράξη το ηλεκτρονικό Κτηµατολόγιο που
θα διευκολύνει τον πολίτη και δροµολογώντας τη συνεργασία µε
το ΤΕΕ για την υλοποίηση του θεσµού του διαπιστευµένου µηχανικού, που θα συµβάλει στην ταχύτερη προώθηση του κτηµατολογίου.
Έβδοµον, βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιµασίας το πρόγραµµα εκπόνησης των τοπικών χωρικών σχεδίων, ώστε να καταστεί σαφές και µε ασφάλεια δικαίου το πού και τι επιτρέπεται
να χωροθετηθεί.
Όγδοον, µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2020 ενεργοποιούνται
επίσης, αρκετές ψηφιακές υποδοµές που χρόνιζαν. Τέτοιες είναι
η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων, που είχε ψηφιστεί από το
2014, αλλά και η ψηφιακή τράπεζα γης που θα νοµοθετηθεί σύντοµα. Μαζί και οι δύο αυτές πρωτοβουλίες θα συµβάλουν στην
αποτροπή της αυθαίρετης δόµησης και θα βάλουν σε µια τάξη
την αστική ανάπτυξη.
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Πρώτος άξονας, λοιπόν, οι διεθνείς ενεργειακές υποδοµές.
Δεύτερος άξονας, οι διαρθρωτικές αλλαγές. Και τρίτος άξονας,
είναι η µετάβαση σε ένα µοντέλο πράσινης ανάπτυξης. Αυτή η
πολιτική µας περιγράφεται ήδη στο νέο εθνικό σχέδιο για την
ενέργεια και το κλίµα, το οποίο προβλέπει πράσινες ενεργειακές
επενδύσεις, της τάξεως των 44 δισεκατοµµυρίων ευρώ µέχρι το
2030.
Ξεκινάω µε την απολιγνιτοποίηση, την οποία υλοποιούµε ακόµα και γρηγορότερα από τον αρχικό µας σχεδιασµό. Δηλαδή,
σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο, που ανακοίνωσε σήµερα
η ΔΕΗ όλες οι εγκατεστηµένες λιγνιτικές µονάδες εκτός µιας,
της «Πτολεµαΐδας 5», θα κλείσουν ίσα µε το 2023. Αυτό θα γίνει
φυσικά µε ένα παράλληλο σχέδιο δίκαιης µετάβασης για τους
εργαζόµενους και τις λιγνιτικές περιοχές. Θα συσταθεί πολύ σύντοµα, εντός του µηνός θέλω να πιστεύω, σχετική διυπουργική
επιτροπή που θα συντονίσει το όλο σχέδιο.
Δεύτερον, προετοιµάζουµε τον τρίτο κύκλο του «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον» για το 2020, αλλά πάµε και πέρα από αυτό. Με
το ΕΣΕΚ, το οποίο παρουσιάσαµε, σχεδιάζουµε να δώσουµε σε
δράσεις ενεργειακής εξοικονόµησης τρεισήµισι φορές παραπάνω κονδύλια από όσα δίνονται σήµερα και αυτό θα γίνει εκτός
από απευθείας ενισχύσεις, µε δάνεια τα οποία θα είναι φιλικά
προς τους δανειολήπτες, από τράπεζες και φορολογικές εκπτώσεις. Θα αυξηθεί έτσι η αξία του ακινήτου της ελληνικής οικογένειας, κάτι το οποίο είναι µια βαθιά λαϊκή πολιτική.
Τρίτον, πέρα από τη λιγνιτοποίηση και την ενεργειακή εξοικονόµηση προχωρούµε δυναµικά και σε συνεργασία µε τον
ΑΔΜΗΕ, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών µας. Στόχος
µας είναι να έχουν διασυνδεθεί όλα τα νησιά µέχρι το 2030. Θα
έχουν όµως προηγηθεί η ηλεκτρική διασύνδεση του µεγαλύτερου νησιού, της Κρήτης µέχρι το 2023, µε το «Κρήτη 2» -δεν
µιλάω µόνο για το «Κρήτη 1», που θα ολοκληρωθεί φέτος- και
των Κυκλάδων µέχρι το 2024.
Τέταρτον, στην ηλεκτροκίνηση φέρνουµε τους επόµενους
µήνες τα τρία συναρµόδια Υπουργεία -Οικονοµικών, Μεταφορών
και Περιβάλλοντος- νοµοσχέδιο επί τη βάσει όσων γίνονται στην
Ευρώπη. Στόχος µας είναι το 2030 ένα στα τρία καινούργια αυτοκίνητα να είναι ηλεκτροκίνητο.
Πέµπτον, βελτιώνουµε παράλληλα την προβληµατική λειτουργία των φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών. Επεξεργαζόµαστε νοµοθετικές παρεµβάσεις, σύµφωνα µε τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές. Η µοναδική βιοποικιλότητα της
πατρίδας µας πρέπει να προστατευθεί αποτελεσµατικά και µε
δραστηριότητες, όπως ο οικοτουρισµός, οι προστατευόµενες περιοχές να γίνουν πρότυπα βιώσιµης ανάπτυξης. Στόχος µας είναι
να ενισχύσουµε την προστασία αυτών των κρίσιµων περιοχών,
των περιοχών «NATURA», αλλά µε βάση τις καλές ευρωπαϊκές
πρακτικές.
Έκτον, στη διαχείριση απορριµµάτων επικαιροποιούµε µέσα
στο 2020 το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, µε έµφαση
στην ανακύκλωση και στη µείωση της ταφής. Εστιάζουµε στην
πλαστική ρύπανση, γι’ αυτό και προχωράµε άµεσα στην ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την απόσυρση των πλαστικών µιας χρήσης, µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου. Άλλωστε, η ορθή διαχείριση των απορριµµάτων είναι πάνω από όλα
ζήτηµα πολιτισµού και εθνικού φιλότιµου, λέω εγώ.
Έβδοµον, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -συγγνώµη για την υπέρβαση του χρόνου, αλλά προσπάθησα να µη
φλυαρήσω- κλείνω µε τα δάση µας, για τα οποία τρέχουµε να
απορροφήσουµε 250 εκατοµµύρια ευρώ αναξιοποίητα κονδύλια
που άφησε η προηγούµενη κυβέρνηση. Δεν έχει απορροφηθεί
ούτε συµβασιοποιηθεί ούτε 1 ευρώ και είναι για δασοπροστασία
και αναδασώσεις. Παράλληλα σχεδιάζουµε ένα εθνικό σχέδιο
αναδασώσεων, έτσι ώστε να γίνουµε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή
χώρα και στον τοµέα αυτόν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον λίγο χρόνο, που τελικά νοµίζω είχα στη διάθεσή µου, παρουσίασα τις σηµαντικότερες µόνο
από τις αλλαγές που θέλουµε να προωθήσουµε το 2020. Όπως
αντιλαµβάνεστε, φιλοδοξούµε µέσα σε ενάµιση χρόνο να κάνουµε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πράγµατα
που δεν έγιναν για πολλά χρόνια, ώστε να συνεισφέρουµε στην
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προσπάθεια της Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται σε αυτό τον
προϋπολογισµό για ισχυρή αλλά και βιώσιµη πράσινη ανάπτυξη.
Δεν θα το πετύχουµε ως διά µαγείας. Θα απαιτηθεί σχέδιο και
σκληρή δουλειά. Είµαι, όµως, βέβαιος ότι θα τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
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, είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 6ο Γυµνάσιο Κοζάνης (πρώτο
τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μάριος Κάτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, για επτά
λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μετά από τη µειλίχια τοποθέτηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, να του κάνω κι εγώ µια παρατήρηση. Κύριε Υπουργέ, δεν
τοποθετηθήκατε στην κριτική που σας άσκησε ο Βουλευτής της
Συµπολίτευσης κ. Μαρκόπουλος στο γιατί δεν έχετε βγάλει ακόµα τον τυραννόσαυρο από το Ελληνικό και πέντε µήνες µετά
τις εκλογές δεν έχετε βάλει ακόµα µπουλντόζες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Απαντήστε στον συνάδελφό σας, που έκανε ερωτήσεις από το
Βήµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε χιούµορ πάντως.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Έχω πολύ χιούµορ. Εσείς να δείτε πόσο
έχετε.
Μετά το φιάσκο, λοιπόν, της Κυβέρνησης που επιδοτεί «ΜΑΚΕΛΕΙΟ», «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» και στοιχηµατικές εφηµερίδες, προσήλθαµε σήµερα το πρωί στον διάλογο -και αφού ήδη τα είχατε
κάνει µαντάρα-, να σας πείσουµε για το αυτονόητο. Να επαναφέρετε δηλαδή τη δική µας κοινή υπουργική απόφαση του Ιουνίου, που λύνει όλα αυτά τα ζητήµατα που προέκυψαν από τις
αλλαγές, τις οποίες κάνατε. Διότι κάνατε αλλαγές τον Οκτώβριο
και τις βρήκατε µπροστά σας. Πάνω σε αυτή τη βάση, σας ζητάµε να µη διανοηθείτε να αναστείλετε επ’ ουδενί το πρόγραµµα
για την ενίσχυση του τύπου, γιατί είναι ζήτηµα θωράκισης και
προάσπισης της ίδιας της δηµοκρατίας. Πλέον, είναι στο χέρι
σας, έχετε την απόλυτη ευθύνη και περιµένουµε τις πρωτοβουλίες, να λύσετε αυτά τα προβλήµατα, που εσείς οι ίδιοι, επαναλαµβάνω, δηµιουργήσατε µε αυτές τις αλλαγές που κάνατε τον
περασµένο Οκτώβριο.
Όσον αφορά τον προϋπολογισµό, ξέρετε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όσο καλοσχεδιασµένο κι αν είναι ένα ψέµα, όσα
µέσα κι αν το προπαγανδίζουν νυχθηµερόν, έρχεται κάποια στιγµή που η αλήθεια βγαίνει στην επιφάνεια. Δυστυχώς, για την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η ώρα της αλήθειας ήρθε
νωρίς. Μόνιµη επωδός των κυβερνητικών Βουλευτών είναι ότι
υλοποιείτε τις προεκλογικές σας δεσµεύσεις. Πρόκειται για ένα
απέραντο ψέµα, το οποίο αποκαλύπτεται µε την κατάθεση του
προϋπολογισµού και αυτό σύντοµα -δεν το λέµε εµείς- οι πολίτες
θα το διαπιστώσουν στις τσέπες τους και στην καθηµερινότητά
τους.
Ας θυµηθούµε τι λέγατε πέρυσι, τέτοιο καιρό, πριν έναν χρόνο
στον προϋπολογισµό του 2019. Λέγατε ότι θα έχουµε τέταρτο
µνηµόνιο, ότι 3,5% πρωτογενές πλεόνασµα είναι απαράδεκτα
υψηλό. Αλήθεια, µπορείτε να τα πείτε αυτά φέτος; Μπορείτε να
τα πείτε σήµερα; Δεν νοµίζω.
Στην πράξη, είστε ίσως η µοναδική Κυβέρνηση που δεν τολµήσατε να µιλήσετε για καµένη γη. Παραλάβετε τη χώρα εκτός
µνηµονίων, εντός αγορών, µε ανάπτυξη 2,8% στο τέλος του δευτέρου τριµήνου του 2019 και γεµάτα ταµεία 37 δισεκατοµµύρια,
ως cash buffer. Πέρα λοιπόν, από τα ψεύδη για την κατάσταση
της οικονοµίας, η Νέα Δηµοκρατία ως αντιπολίτευση έταξε
πολλά. Πού είναι η µείωση του στόχου του 3,5% πρωτογενούς
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πλεονάσµατος που τάξατε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης;
Ο στόχος του προϋπολογισµού που φέρατε πάλι 3,5% είναι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Πετάξατε στα σκουπίδια ένα σχέδιο που σας προτείναµε εµείς,
να πάµε 5 ή 5,5 δισεκατοµµύρια από το µαξιλάρι, ώστε κάθε
χρόνο να έχουµε 2,5% στόχο, να εξοικονοµήσουµε 1% του ΑΕΠ,
δηλαδή 2 δισεκατοµµύρια ελαφρύνσεις από την ελληνική οικονοµία. Δεν το θέλετε.
Πού είναι η ανάπτυξη 4%, που λέγατε ότι θα φέρετε; Εσείς οι
ίδιοι µιλάτε για 2,8% το 2020 και αν έρθει και αυτό. Πού είναι η
αύξηση του κατώτατου µισθού στο διπλάσιο ποσοστό από αυτό
της ανάπτυξης, που λέγατε προεκλογικά; Αυτό που είδαµε µέχρι
σήµερα από σας, είναι η κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων
που µε κόπο και αγώνες είχε καταφέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σηµαίνει µείωση µισθών και απολύσεις. Βλέπετε ήδη
τι συµβαίνει στις τράπεζες και την Τράπεζα Πειραιώς που απέλυσε είκοσι τέσσερα άτοµα.
Πού είναι οι συγκλονιστικές φοροελαφρύνσεις που θα αυξάναν το εισόδηµα των πολιτών; Είναι µήπως στη µείωση του συντελεστή στο 9% µέχρι 10.000, που αν τις συνδυάσεις µε την
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που ανακοινώσατε, όπως
και µε την υποχρέωση όλων των ελεύθερων επαγγελµατιών για
30% δαπάνες µε πλαστικό χρήµα, στο τέλος στο ταµείο, από την
ίδια τσέπη, επιβαρύνσεις θα είναι και όχι ελαφρύνσεις;
Είναι µήπως η µείωση από 28% σε 24% στον χώρο των επιχειρήσεων, όπου περίπου το 80% του συνολικού ποσού θα το καρπωθεί το 2,5% του συνόλου των επιχειρήσεων;
Τάξατε αύξηση εισοδηµάτων, εξηγήσατε αλήθεια στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις τι σηµαίνει ότι από τα 780 εκατοµµύρια
ευρώ που έπεσαν πέρυσι στην αγορά µέσω του κοινωνικού µερίσµατος, φέτος θα πέσουν 175 και αν; Τα µαγαζιά έχουν πολύ
µειωµένη κίνηση σε σχέση µε πέρυσι.
Στους ανθρώπους στα χωριά της επαρχίας που ζορίζονται να
τα βγάλουν πέρα και µε το µέρισµα που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ κάνανε
Χριστούγεννα και κλείνανε κάποιες τρύπες, είναι η αλήθεια, τι
έχετε να πείτε; Μήπως στους συνταξιούχους είπατε ότι δεν θα
πάρουν τη δέκατη τρίτη σύνταξη που επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ; Είναι
900 εκατοµµύρια ευρώ µείον. Σας δώσανε και 45% στις εκλογές
και τους γράψατε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας.
Είχατε προειδοποιήσει µήπως τους πολίτες, ότι αν γίνετε κυβέρνηση σκοπεύετε να φέρετε µεγάλη αύξηση στα τιµολόγια της
ΔΕΗ; Είχατε πει µήπως ότι τα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα
δώσετε, θα τα κόψετε από το µηνιαίο επίδοµα για το Α21 ή από
άλλα επιδόµατα που µειώνετε;
Στην πραγµατικότητα εσείς κάνετε σκληρά ταξική πολιτική
υπέρ των λίγων, όµως, αυξάνοντας τις ανισότητες. Βάζετε προτεραιότητα τα κέρδη των πολύ µεγάλων επιχειρήσεων και τα µερίσµατα, τη φορολογία των ΠΑΕ, τη µείωση φόρου στους ΟΣΕΚΑ, αντί να µειώσουν την προκαταβολή φόρου στο 50% για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, να καταργήσετε την
εισφορά αλληλεγγύης µέχρι 20.000 ευρώ και να τελειώσετε από
κει και πάνω, να µειώσετε τον ΕΝΦΙΑ 50% µεσοσταθµικά για τις
µικροµεσαίες ιδιοκτησίες, να µειώσετε τον ΦΠΑ από το 13 στο
11%.
Τίποτα από όλα αυτά δεν επιλέγετε. Είναι ένα πολιτικό σχέδιο
και δεν το επιλέγετε. Είναι όλα αυτά, δηλαδή, που εµείς είχαµε
εξαγγείλει ότι θα κάνουµε από το δηµοσιονοµικό χώρο που έχετε
κληρονοµήσει, και τώρα έρχεστε και νοµοθετείτε 1,2 δισεκατοµµύριο. Αλλά εσείς θέλετε να τα δώσετε στους φίλους, στους
ισχυρούς, στους παρασιτικούς κλάδους, χωρίς καµµία δέσµευση
προφανώς αν αυτοί θα τα επανεπενδύσουν.
Έρχοµαι τώρα και στα ζητήµατα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στα ζητήµατα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Προς ώρας βλέπουµε από τους Υπουργούς να κινούνται µόνο σε
εκθέσεις ιδεών. Το Υπουργείο πήρε πολλές δοµές και φορείς
από άλλα Υπουργεία και νοµοθέτησε ένα υπερσυγκεντρωτικό
γραφειοκρατικό σύστηµα. Ήταν τόσο προχειροφτιαγµένο -το είχαµε πει άλλωστε και τον Αύγουστο- που έχετε φέρει ήδη µε αλλεπάλληλες τροπολογίες και αλλάζετε διαρκώς αρµοδιότητες,
δοµές και διαδικασίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άκουσα τον Υπουργό, τον κ. Γεωργαντά, για ζητήµατα απλούστευσης διαδικασιών του δηµοσίου και δεν µας είπε τίποτα ουσιαστικό. Αλήθεια, κύριοι Υπουργοί, πέντε µήνες µετά δεν έχετε
εκδώσει νέο οργανόγραµµα στο Υπουργείο, παραβιάζοντας το
χρονοδιάγραµµα που εσείς οι ίδιοι βάλατε. Δεν σας το έβαλε κανένας. Αποτέλεσµα; Χαλάσατε και αυτά που βρήκατε από την
προηγούµενη πολιτική ηγεσία, δηλαδή την ψηφιακή διακίνηση
εγγράφων εντός του Υπουργείου.
Άκουσον-άκουσον, Υπουργός Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
παρέλαβε ψηφιακή διακίνηση εγγράφων στο ίδιο το Υπουργείο
και το γύρισε στο manual, στο χειροκίνητο, στυλό, µολύβι και
χαρτί. Έτσι θα κάνετε, αλήθεια, ψηφιακό µετασχηµατισµό σε όλο
το δηµόσιο; Αυτό είναι το σχέδιό σας; Μακάρι! Εγώ δεν το βλέπω, κύριοι Υπουργοί, αλλά δεν το βλέπει ούτε η αγορά την οποία
–υποτίθεται- έχετε ως σηµαία. Όλοι βλέπουν ότι δεν βγάζετε νέα
έργα αλλά ακυρώνετε και κάποια έργα αυτά που βρήκατε έτοιµα
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Πιερρακάκης, έσπευσε να καταργήσει την εθνική ψηφιακή
στρατηγική 2016 - 2021, που ξεπάγωσε κονδύλια. Παρ’ όλα αυτά
σε µια απόφαση για το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα ΚΤΕΛ, επικαλείστε ακόµα τη δική µας εθνική ψηφιακή στρατηγική. Περιµένουµε πέντε µήνες να δούµε τη «Βίβλο» και να κάνετε σχετική
διαβούλευση. Είπατε ότι την µοιράσατε. Τώρα µας λέτε ότι δεν
είναι έτοιµη. Δεν ξέρουµε τι ισχύει. Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα για τη θεσµοθέτηση της «Βίβλου»;
Θα κάνετε αξιολόγηση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής,
όπως προβλέπεται, ώστε να ενσωµατώσετε τα συµπεράσµατα
στη «Βίβλο» και να υπάρχει µια συνέχεια την ψηφιακή πολιτική
της χώρας; Φοβάµαι ότι στην προσπάθειά σας να δείξετε έργο,
έχετε χάσει την µπάλα.
Και µας προκαλεί απορία, για ποιον λόγο δεν υπάρχουν φέτος
στοιχεία του προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, που έχουν περάσει απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αν
βάλουµε κάτω τα νούµερα θα δούµε ότι στο σκέλος του τακτικού
προϋπολογισµού, η αύξηση των 73,5 εκατοµµυρίων ευρώ που
βλέπουµε σε σχέση µε πέρυσι, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη
µεταφορά γενικών γραµµατειών από και προς το Υπουργείο. Επίσης, ένα έργο που ξεπάγωσε µετά από δέκα χρόνια, το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2», αυξάνει κατά 67 εκατοµµύρια ευρώ τον προϋπολογισµό
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Βέβαια, πήρατε το έργο από την Κοινωνία της Πληροφορίας,
το δώσετε στη ΓΓΠΣ, γι’ αυτό και οι αλλαγές στον προϋπολογισµό, αλλά σας βλέπω να το ξαναγυρνάτε πίσω, να κάνετε πάλι
παλινωδίες, γιατί δεν υπάρχει διαχειριστική επάρκεια στην ΓΓΠΣ
για να τρέξει το έργο.
Όσον αφορά το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, παρατηρούµε τη συνέχιση της αυξητικής τάσης των τελευταίων ρυθµών
λόγω έργων που είχε δροµολογήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
εσείς δεν έχετε ανακοινώσει ακόµα κανένα, όπως είναι και το σύστηµα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.
Βέβαια να ρωτήσω γιατί συστήσατε επιτροπή ψηφιακών υπογραφών για ένα ώριµο έργο; Πόσες εκ των εκατόν πενήντα χιλιάδων ψηφιακών υπογραφών έχετε µοιράσει; Τον Μάιο του
2020 πρέπει να παραδοθεί το έργο. Θα προλάβετε;
Κλείνοντας, ο προϋπολογισµός αυτός εκτός του ότι είναι άδικος, στο τέλος επόµενου έτους δεν θα βγει, γιατί οι παραδοχές
που κάνετε είναι τραβηγµένες. Μακάρι εµείς να διαψευστούµε,
αλλά, δυστυχώς, προβλέπω να έρχεστε του χρόνου τέτοιον καιρό εδώ και επειδή δεν πιάσατε τα νούµερα, θα κάνετε λόγο να
µειώσετε δραµατικά τις δαπάνες µε τεράστιο κοινωνικό κόστος.
Γι’ αυτό και εµείς καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο κ. Φόρτωµας από την Νέα Δηµοκρατία.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον προϋπολογισµό του 2020 η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
αναδεικνύει για µια ακόµα φορά ότι µένει πιστή στις δεσµεύσεις
της.
Βασικοί στόχοι που είχε θέσει η Κυβέρνηση αυτή και για τους
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οποίους δεσµεύτηκε προς τον ελληνικό λαό ήταν: Πρώτον, η µείωση των φορολογικών βαρών, δεύτερον, η τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας για να αυξήσει το εισόδηµα όλων και τρίτον, η κοινωνική ευηµερία για όλους φυσικά και για τους πιο αδύναµους. Αυτούς, λοιπόν, τους στόχους τους υπηρετεί ο παρών
προϋπολογισµός που υποβάλλεται από την Κυβέρνηση προς έγκριση.
Η µείωση των φορολογικών βαρών ήταν µια από τις σηµαντικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης µας και ο προϋπολογισµός
αυτός την υλοποιεί. Προβλέπονται µειώσεις φόρων για τα φυσικά
πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις, αλλά αυτό δεν σηµαίνει µειωµένα έσοδα, ούτε περιορισµός των δαπανών και ιδίως δαπανών
κοινωνικού χαρακτήρα.
Σηµατοδοτεί την αναγκαία µεταστροφή της χώρας σε ένα δυναµικό αναπτυξιακό µοντέλο χωρίς φοβικότητα και στενοµυαλιά,
γιατί στενόµυαλη ήταν όλη η προσέγγιση της υπερφορολόγησης
για την άντληση εσόδων.
Πρέπει, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, να κατανοήσουµε ότι τα
έσοδα του κράτους θα αυξηθούν, εάν τονωθεί η οικονοµική δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας, ώστε να αυξηθεί και το
εισόδηµα των πολιτών και να αυξηθεί αντίστοιχα και η φορολογική βάση. Είναι αδιέξοδο να βασίζονται τα έσοδα του κράτους
σε υπερβολικούς φόρους αλλά και εισφορές, αποµυζώντας κυριολεκτικά τον επιχειρηµατία και τον πωλητή.
Τα αυξηµένα πρωτογενή πλεονάσµατα του 2018 και του 2019
έχουν βασιστεί εν πολλοίς στην υπερφορολόγηση. Η υπερφορολόγηση αυτή, όµως, οδηγεί σε αδιέξοδο, γιατί συρρικνώνει την
οικονοµία. Η µείωση των φόρων, αντίθετα, συµβάλλει στην τόνωση της οικονοµίας, αφήνει περιθώριο στον µικρό επαγγελµατία, τον επιχειρηµατία αλλά και στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις
να επενδύσουν τα έσοδα τους στην ανάπτυξη αλλά και στις θέσεις εργασίας.
Άλλωστε η υπερφορολόγηση δεν οδήγησε σε έσοδα πραγµατικά. Τα έσοδα, λοιπόν, του κράτους απαιτείται να προέλθουν,
όχι από την αύξηση των συντελεστών του φόρου αλλά και των
εισφορών, αλλά επειδή αυξάνεται το εισόδηµα των πολιτών και
άρα διευρύνεται και φορολογική βάση.
Μεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα πολιτών σηµαίνει ότι µπορούµε να πετύχουµε τα ίδια και υψηλότερα έσοδα και για το κράτος µε µειωµένους συντελεστές φόρου και αυτό το αποδεικνύει
καθαρά και η µείωση του ΕΝΦΙΑ την οποία πετύχαµε.
Ο δε προϋπολογισµός περιλαµβάνει καίρια µέτρα για την τόνωση της οικονοµίας. Θα σταθώ στην προβλεπόµενη αύξηση του
ΠΔΕ, που έχει πολλαπλασιαστική δυναµική, καθότι στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος µπορεί να ενεργοποιήσει άντληση πόρων
µέσω ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδύουµε εµπροσθοβαρώς εθνικούς πόρους ΠΔΕ. Προωθούνται και υλοποιούνται
έργα, αυξάνεται η απορρόφηση και συνεπώς, εισπράττουµε
υψηλότερο ποσό κοινοτικής συµµετοχής.
Στην τόνωση της οικονοµίας συµβάλλει και το κλίµα σταθερότητας που η Κυβέρνηση καλλιεργεί µέσα από σταθερά µεταρρυθµιστικά βήµατα, συνέπεια στις δεσµεύσεις της, εκσυγχρονισµό του κράτους και µε σοβαρή διεθνή παρουσία. Αυτό το κλίµα
σταθερότητας δηµιουργεί εµπιστοσύνη και στον επαγγελµατία
και στον µικρό επιχειρηµατία, να τολµήσει βήµατα ανάπτυξης
στην επαγγελµατική του δραστηριότητα. Φυσικά το κλίµα αυτό
της σταθερότητας δηµιουργεί εµπιστοσύνη και στις µεγαλύτερες
επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να δηµιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας. Με τον τρόπο αυτόν θα αυξηθεί το εθνικό εισόδηµα
και αντίστοιχα θα αυξηθεί και η εθνική φορολογική βάση. Με µειωµένους συντελεστές φορολογίας µπορούµε να έχουµε υψηλά
έσοδα -υψηλότερα από όσα επιτυγχάνονταν έως τώρα- και γιατί
όχι, να δούµε από την επόµενη χρονιά και περαιτέρω µείωση
συντελεστών φορολογίας, καθώς και τη στήριξη των µικροοµολογιούχων, οι οποίοι ζηµιώθηκαν.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω για την πατρίδα µου τις
Κυκλάδες, ότι το µεταφορικό ισοδύναµο αποτελεί θετικό µέτρο
για τον τόπο, αλλά φυσικά χρειάζεται βελτίωση. Αυτό, όµως, δεν
σηµαίνει ότι εµείς θα σταµατήσουµε την προσπάθεια για τη διατήρηση του περιεχοµένου των άρθρων 6 και 120 της οδηγίας για
τον ΦΠΑ. Οι µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ ήταν το πιο σηµαντικό
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αντισταθµιστικό µέτρο και το οποίο παραχωρήθηκε τότε στην ελληνική νησιωτική περιφέρεια. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ το απεµπόλησε δυστυχώς.
Φυσικά και η ελληνική ναυτιλία είναι σε ρότα βιώσιµης ανάπτυξης. Τα λιµάνια της χώρας και των Κυκλάδων µπορούν και πρέπει
να εξελιχθούν σε ατµοµηχανή ανάπτυξης για την εθνική και την
περιφερειακή οικονοµία. Η άµεση βελτίωση και αξιοποίησή τους
είναι επιβεβληµένη. Το 2015, εσείς µιλούσατε για σύσταση δηµοσίου φορέα ακτοπλοΐας, που ευτυχώς δεν την εφαρµόσατε θα καταθέσω και στα Πρακτικά το σχετικό έγγραφο- και προσεγγίζατε επιδοµατικά τις άγονες γραµµές. Εµείς τις κάνουµε µοχλό
ανάπτυξης της νέας νησιωτικής πολιτικής της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής Φίλιππος Φόρτωµας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο προϋπολογισµός αυτός σηµατοδοτεί, επιπλέον, και την υλοποίηση µίας άλλης σηµαντικής δέσµευσης της Κυβέρνησής µας,
που είναι ο εκσυγχρονισµός του ίδιου του προϋπολογισµού. Ο
προϋπολογισµός του κράτους απαιτείται να είναι ένας προϋπολογισµός επιδόσεων µε σαφείς στόχους ανά πεδίο πολιτικής,
ένας προϋπολογισµός που θα αξιολογείται και επί του οποίου θα
µπορεί και η Βουλή να ασκεί έλεγχο.
Ο προϋπολογισµός του 2020 υπηρετεί, λοιπόν, συγκεκριµένους οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους, λαµβάνοντας υπ’
όψιν και το ιδεολογικό και το πολιτικό πλαίσιο και του φιλελευθερισµού και της οικονοµίας της αγοράς, αλλά και τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησής µας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους σάς καλώ να υπερψηφίσετε
και τον παρόντα προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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,
είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 6ο Γυµνάσιο Κοζάνης (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ
και να ετοιµάζεται ο κ. Πνευµατικός από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Πάντως, κύριοι Υπουργοί, κατά τη γνώµη µου οφείλετε να βιαστείτε λίγο, γιατί ο χρόνος περνάει σε σχέση µε τα πρωτογενή
πλεονάσµατα. Μην έρθετε τέλος του 2022 εδώ µέσα να πείτε ότι
«πετύχαµε τη µείωση, γιατί έτσι κι αλλιώς προβλέπεται αυτό από
τη συµφωνία του ΣΥΡΙΖΑ µε τους θεσµούς τον Αύγουστο του
2018».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα εισαγωγικά να κάνω
τρεις παρατηρήσεις.
Πρώτον, ο προϋπολογισµός κάθε έτους αποτυπώνει την πολιτική φιλοσοφία, την πολιτική στρατηγική κάθε κυβέρνησης. Κατά
συνέπεια, και ο φετινός προϋπολογισµός λειτουργεί ως καθρέφτης των πραγµατικών προθέσεων της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, αποκαλύπτει τα σχέδιά της, πώς αντιλαµβάνεται την
ανάπτυξη, την εργασία, την κοινωνική και οικονοµική πολιτική.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε την έννοια του χρόνου. Θέλω, κύριε Υπουργέ, να σας ενηµερώσω ότι το διάστηµα
κατά το οποίο απολαµβάνατε την ασυλία της νεόκοπης Κυβέρνησης εξαντλήθηκε. Από εδώ και στο εξής εφαρµόζετε πολιτική
στρατηγική δικής σας έµπνευσης.
Η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει ευτυχώς µε έναν κοινό τόπο.
Πιστεύω πλέον ότι η πλειοψηφία του πολιτικού φάσµατος συνοµολογεί ότι έχουµε αφήσει πίσω µας τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, καθώς υπάρχει πλέον η δυνατότητα
άσκησης επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής. Υπό αυτό το
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πρίσµα συζητάµε τον δεύτερο προϋπολογισµό εκτός µνηµονίων.
Μένει, λοιπόν, να δούµε ένα πράγµα. Αν ο φετινός προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακός, αν είναι κοινωνικός, αν δηλαδή µε
λίγα λόγια ενσωµατώνει τη νέα συνθήκη, τις καινούργιες συντεταγµένες για την Ελλάδα, που ισχύουν από τον Αύγουστο του
2018, χωρίς µνηµόνιο, δηλαδή, χωρίς αυστηρή και ασφυκτική δηµοσιονοµική επιτροπεία.
Κατά τη γνώµη µου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ο φετινός προϋπολογισµός είναι προϊόν, αποτέλεσµα,
παράγωγο δύο πολύ κρίσιµων αποφάσεων που πήρε η Κυβέρνησή σας το προηγούµενο διάστηµα και ήταν εξαιρετικά σηµαντικές για το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών.
Η πρώτη απόφαση ήταν να µη χρησιµοποιήσετε µέρος από τα
ταµειακά διαθέσιµα που σας είχε εξασφαλίσει η προηγούµενη
κυβέρνηση, για να µειώσετε το πρωτογενές πλεόνασµα κατά 1%
ήδη από το 2020, όπως είχαµε σχεδιάσει µε τον εγγυητικό λογαριασµό. Με την απόφαση αυτή χάθηκαν για το 2020 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, χρήµατα που φυσικά θα µπορούσαν να είχαν
διατεθεί για γενικότερες ελαφρύνσεις και µέτρα κοινωνικής στήριξης.
Η δεύτερη απόφαση ήταν να χρησιµοποιήσετε παραπάνω από
τον µισό προϋπολογιζόµενο χώρο, να χρησιµοποιήσετε, δηλαδή,
πάνω από 600 εκατοµµύρια ευρώ, για να µειώσετε τους φόρους
κατά προτεραιότητα στις επιχειρήσεις και τα µερίσµατα που
αυτές διανέµουν. Ωστόσο, όµως, οι φοροελαφρύνσεις αυτές
αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τις µεγάλες επιχειρήσεις µε την
υψηλή κερδοφορία.
Κύριε Υπουργέ, είναι σκανδαλωδώς χαρακτηριστικό ότι ουσιαστικά ανακουφίζονται έξι χιλιάδες επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν
µόλις στο 2,5% του συνόλου των επιχειρήσεων, ενώ σχεδόν το
40% από το όφελος της µείωσης των φόρων αυτών θα το καρπωθούν περίπου διακόσιες επιχειρήσεις, µε ετήσια κέρδη 7,5
εκατοµµύρια ευρώ.
Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, που είναι η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, πάει περίπατο σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό. Και να φανταστείτε, κύριε Υπουργέ, ότι είχατε την
τύχη να χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις, µόνο ως προς το πώς
θα διαχειριστείτε και πού θα διαθέσετε τον δηµοσιονοµικό χώρο
που παραλάβατε, σε αντίθεση µε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που
χρειάστηκε να τον δηµιουργήσει.
Υπό αυτή, λοιπόν, την έννοια και σε σχέση µε το πραγµατικό
προφίλ της ελληνικής επιχειρηµατικότητας για το 2020 και «για
τα µάτια» έξι χιλιάδων επιχειρήσεων πανελλαδικά, όλοι οι υπόλοιποι χάνουν τη µείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, την
κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης µέχρι 20.000 ευρώ, την περαιτέρω µείωση
του ΦΠΑ.
Αποδεικνύεται, λοιπόν, περίτρανα ένα πράγµα: η ένδεια στην
αναπτυξιακή πολιτική. Λειτουργείτε σπασµωδικά, χωρίς λογική
και γεµάτοι αντιφάσεις.
Και µια και µιλάµε για αντιφάσεις, σε αυτό το σηµείο θα ήθελα
να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα, που αποκαλύπτει και τη φιλοσοφία σας και έχει να κάνει µε το κοµβικό πεδίο
της εργασίας.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, επιδοτεί για δώδεκα µήνες µε 3.000
ευρώ ελάχιστη αµοιβή πεντακόσιους Έλληνες που εργάζονται
στο εξωτερικό, µε στόχο τον επαναπατρισµό τους, µε κονδύλια
που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας. Την ίδια όµως στιγµή δείχνετε τον δρόµο της ανεργίας
σε τέσσερις χιλιάδες νέους επιστήµονες που εργάζονται ήδη σε
υπηρεσίες του δηµοσίου, καθώς δεν δίνετε παράταση στο πρόγραµµα του ΟΑΕΔ. Ταυτόχρονα, όµως, µειώνετε και κατά 20%
τα διαθέσιµα κονδύλια προς τον ΟΑΕΔ, ελαχιστοποιώντας µε
αυτόν τον τρόπο δραµατικά τη δυνατότητα να σχεδιαστούν ανάλογα προγράµµατα απασχόλησης στο µέλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιστροφή των νέων ανθρώπων που έφυγαν µαζικά δεν θα γίνει µε προγράµµατα – «αρπαχτές». Θα αφήσουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τις δουλειές τους,
για να έρθουν µετά από έναν χρόνο και πάλι αντιµέτωποι µε τη
σκληρή εργασιακή πραγµατικότητα που τους ώθησε να φύγουν;
Ή µήπως θα έρθουν να κάνουν διακοπές για έναν χρόνο;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι επιστήµονες που έφυγαν, θα έρθουν στην Ελλάδα, όταν επιτέλους έρθει και η ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε και υποσχεθήκατε κατά κόρον προεκλογικά, όταν θα υπάρχουν σταθερές
δουλειές µε αξιοπρεπείς όρους, όταν οι εργαζόµενοι πάψουν να
είναι ευκαιριακοί και αναλώσιµοι.
Για την ώρα, όµως, οι µπουλντόζες ακόµα µπαίνουν, οι µεγάλες εταιρείες ακόµα έρχονται, οι µισθοί συµπιέζονται, οι εργασιακές σχέσεις απορρυθµίζονται και η Νέα Δηµοκρατία κάνει το
αγαπηµένο της, χρησιµοποιεί τεχνάσµατα, για να δηµιουργήσει
µία ψευδαίσθηση ανάπτυξης.
Να δηµιουργήσουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πραγµατικές συνθήκες για την επιστροφή των Ελλήνων που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και όχι µε φτηνά επικοινωνιακά τρικ να
ξεχνάµε τους ανθρώπους που παρέµειναν στη χώρα τα δύσκολα
αυτά χρόνια και επέλεξαν υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες να
παλέψουν και να συνεχίζουν να ελπίζουν. Δεν σας βλέπω να συµµερίζεστε αυτή την άποψη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ενώ από
τον Αύγουστο του 2018 είµαστε µία χώρα χωρίς µνηµόνιο, εντούτοις ο προϋπολογισµός που καταθέσατε για το 2020, ένα παράξενο πράγµα, έχει το πνεύµα, έχει το «άρωµα» των ετών της
λιτότητας.
Έχω, λοιπόν, την εντύπωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
πάσχετε από το σύνδροµο της Στοκχόλµης. Έχετε ερωτευτεί
αµετανόητα και παράφορα όλους τους λόγους, τις πρακτικές,
τις µεθόδους και τις λογικές που µας οδήγησαν στην κρίση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ κι εγώ
τον κ. Μεϊκόπουλο και κυρίως για την τήρηση του χρόνου.
Παρακαλείται ο κ. Σπύρος Πνευµατικός από τη Νέα Δηµοκρατία να λάβει τον λόγο και στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Φραγγίδης
από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020 σηµατοδοτεί και αποτυπώνει την επαναφορά
της χώρας µας σε µία κανονική οικονοµική τροχιά µετά από χρόνια στασιµότητας.
Ο προϋπολογισµός αυτός καλύπτει το δηµοσιονοµικό κενό
που κληρονόµησε η νέα Κυβέρνηση, δηµιουργώντας ταυτόχρονα
τον δηµοσιονοµικό χώρο για τη σηµαντική µείωση των φορολογικών συντελεστών και την αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων.
Παράλληλα, θέτει τις βάσεις για να αντιµετωπιστεί το αναπτυξιακό και επενδυτικό κενό, καθώς η Κυβέρνηση ήδη υλοποιεί µε
συνέπεια και ταχύτητα καίριες µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση
της απασχόλησης και των επενδύσεων.
Μπαίνει ένα τέλος στην εποχή των υπερπλεονασµάτων. Πλέον,
µιλάµε για πραγµατικά και όχι πλασµατικά πλεονάσµατα, πλεονάσµατα που προέρχονται από τον εξορθολογισµό των δαπανών
της δηµόσιας διοίκησης και από την πραγµατική ανάπτυξη και
όχι από την αφαίµαξη των πολιτών και των επιχειρήσεων ή από
την εφαρµογή λογιστικών χειραγωγήσεων, όπως, για παράδειγµα, η µη έγκαιρη κοστολόγηση των ιατρικών δαπανών.
Τα µηνύµατα από τις αγορές είναι θετικά, όπως φαίνεται από
τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων, ενώ ο δείκτης του οικονοµικού κλίµατος, µετά το πρώτο εξάµηνο του 2019, ακολουθεί µία
ανοδική πορεία ρεκόρ για τη χώρα σε µία γενικά αρνητική περίοδο για την Ευρωζώνη.
Η χώρα µας ξανακερδίζει τη χαµένη εµπιστοσύνη και µπαίνει
ξανά στο προσκήνιο. Η Κυβέρνηση στοχεύει στην ακόµα παραπάνω µείωση της ανεργίας και τη δηµιουργία πραγµατικών, βιώσιµων και σταθερών, όχι ευκαιριακών, θέσεων εργασίας, όχι µόνο
στον ιδιωτικό τοµέα αλλά και σε νευραλγικούς τοµείς του δηµοσίου που υπάρχουν καταγεγραµµένες ελλείψεις ιδίως στον
τοµέα της υγείας και της παιδείας.
Στην παιδεία, ο προϋπολογισµός του 2020 περιλαµβάνει πιστώσεις για τεσσερισήµισι χιλιάδες µόνιµες προσλήψεις στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, καθώς και πέντε χιλιάδες διακόσιες
πενήντα θέσεις στη γενική εκπαίδευση.
Πέραν των προσλήψεων συνεχίζεται η προσπάθεια για την
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των κονδυλίων του Υπουργείου,
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που ήδη έχει αποδώσει τη µεταφορά 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ
από καταναλωτικές πιστώσεις σε δράσεις όπως η επιχορήγηση
των ανωτάτων ιδρυµάτων.
Στο ίδιο πλαίσιο προχωράει και η θέσπιση αντικειµενικών κριτηρίων, µε έµφαση στην ποιότητα για τη χρηµατοδότηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας µας. Με τον
τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η εξυγίανση των χρόνιων παθογενειών της εκπαίδευσης και αναβαθµίζεται ουσιαστικά το δηµόσιο
εκπαιδευτικό σύστηµα.
Στον τοµέα της υγείας, ο στρατηγικός στόχος της Κυβέρνησης, που αποτυπώνεται στις προβλέψεις του προϋπολογισµού,
είναι η καλή, ποιοτική προσβάσιµη υγεία για όλους τους Έλληνες
µε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης για όλους,
µε αναβάθµιση και ψηφιοποίηση του συστήµατος υγείας, µε σεβασµό στα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου, µε σύγχρονη
και αποτελεσµατική διοίκηση στην υγεία.
Σε αυτό το πλαίσιο, είµαστε υποχρεωµένοι χωρίς ιδεοληψίες,
χωρίς προκαταλήψεις και µε επιστηµονικά δεδοµένα, µε νηφαλιότητα και µε την εµπειρία που έχουµε αποκοµίσει από το δηµόσιο σύστηµα υγείας, να βρούµε λύσεις για το πώς θα πετύχουµε τον σκοπό αυτό.
Σύµφωνα µε το προφίλ υγείας του 2019 του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, το 35% των δαπανών για υγειονοµική περίθαλψη καταβάλλεται απ’ ευθείας από το νοικοκυριό. Είναι το τέταρτο µεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωζώνη και το διπλάσιο από τον µέσο όρο
της Ευρώπης.
Το κόστος είναι σήµερα το κυριότερο εµπόδιο πρόσβασης
στην περίθαλψη. Για να µιλήσουµε απλά, παρ’ όλο που το επίπεδο της ιατρικής επιστήµης και ικανότητας παραµένει υψηλότατο στα δηµόσια νοσοκοµεία, όποιος έχει την οικονοµική δυνατότητα προτιµάει αυτή τη στιγµή τον ιδιωτικό τοµέα.
Άκουσα τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να αναφέρονται στη µείωση του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας στα
3,799 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2020 έναντι 3,828 δισεκατοµµύρια το 2019.
Θέλω να τονίσω ότι οι πραγµατικές δαπάνες του Υπουργείου
Υγείας θα είναι µεγαλύτερες, καθώς θα δοθούν επιπρόσθετα
χρήµατα από το νέο ειδικό αποθεµατικό των 300 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Δεν πρέπει, όµως, να βλέπουµε µόνο τα νούµερα αλλά πρέπει
να βλέπουµε και το αποτέλεσµα που αυτά παράγουν. Δεν είναι
τυχαίο που έχει επιλεγεί ο τοµέας της νοσοκοµειακής περίθαλψης για το ετήσιο σχέδιο προγράµµατος του Υπουργείου Υγείας
στο πλαίσιο του προϋπολογισµού προγραµµάτων και επιδόσεων.
Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη και διασφάλιση της
οµαλής λειτουργίας των νοσηλευτικών µονάδων, µέσα από την
υλοποίηση έργων υποδοµής, την πρόσληψη ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού, την ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ, αλλά ακόµη και τις
απρόσκοπτες διαδικασίες εφοδιασµού µε ιατροφαρµακευτικό
υλικό.
Θέλω εδώ να τονίσω την άµεση ανάγκη, στο πλαίσιο του προϋπολογισµού αυτών των προγραµµάτων, να δοθεί το απαραίτητο
βάρος στην περίθαλψη στην περιφέρεια, όπου τα προβλήµατα
παραµένουν οξύτατα.
Στο πλαίσιο αυτό, στις κυβερνητικές προτεραιότητες του
Υπουργείου Υγείας ανήκει και η προώθηση συνεργασιών µε τον
ιδιωτικό τοµέα για αγορά ιατρικών πράξεων και εξετάσεων χωρίς
επιβάρυνση για τον πολίτη και µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος υγείας.
Επειδή έχει γίνει πάρα πολύς λόγος τελευταία γι’ αυτό το
θέµα, δεν συζητάµε –και το τονίζω αυτό- για λύσεις που θα επιβαρύνουν τελικά την τσέπη του νοικοκυριού και του χαµηλοσυνταξιούχου, αλλά συζητάµε για νέους τρόπους συνεργασίας και
συνέργειας του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα προς όφελος
των πολιτών, για την παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου
ιατρικής περίθαλψης, χωρίς αποκλεισµούς και ανισότητες.
Επίσης, συζητάµε για εισαγωγή σύγχρονης τεχνογνωσίας και
µεθόδων θεραπείας για τη βελτίωση των υποδοµών και για ποιοτικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες υγείας, πάντα µε διαφάνεια, προσεκτική κατανοµή του ρίσκου, λογοδοσία και έλεγχο
από το κράτος που οφείλει, όπως ορίζει το Σύνταγµα, να διασφα-
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λίζει το δικαίωµα στην υγεία για όλους τους πολίτες.
Ένα τέτοιο σχέδιο για να καλυφθούν οι αδυναµίες του δηµόσιου τοµέα -που δεν νοµίζω να υπάρχει κανένας σ’ αυτή την Αίθουσα και γενικά στη χώρα µας που να αρνείται ότι υπάρχουν,
µέσα από τη συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα και µε τρόπο –
ξανατονίζω- που να µην επιβαρύνονται οικονοµικά οι ασθενείςείναι εφικτό.
Αντί να αγνοούµε την υπάρχουσα κατάσταση και να «κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας», οφείλουµε να φροντίσουµε
ώστε τους όρους αυτής της συνεργασίας να τους θέτει το κράτος, µακριά από συµφέροντα και συναλλαγές και πάντα προς το
όφελος των ασθενών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε τον προϋπολογισµό αυτό αναδεικνύει και αποδεικνύει
τη συνέπειά της στη δέσµευση που ανέλαβε απέναντι στον ελληνικό λαό στις εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Με σχέδιο και στόχους, οφείλουµε να δυναµώσουµε ξανά τη
χώρα µας και τους Έλληνες και να κοιτάξουµε ξανά ψηλά.
Σας ζητώ, λοιπόν, να υπερψηφίσουµε όλοι τον προϋπολογισµό
που κατέθεσε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε, και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
κ. Βαρβιτσιώτης.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
πραγµατικότητα ότι ζούµε σε µία εποχή που τη χαρακτηρίζει η
ανασφάλεια και οι νέες προκλήσεις. Αυτή η νέα εποχή είναι µία
εποχή αβεβαιότητας, γιατί κτίζεται γύρω µας ένα καινούργιο σκηνικό.
Υπάρχει µία αυξηµένη αστάθεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν εξελίξεις που έχουν να κάνουν µε την κρίση της
ταυτότητας του ΝΑΤΟ, µε την αµφισβήτηση του ατλαντικού χαρακτήρα της παραδοσιακής σχέσης πάνω στην οποία οικοδοµήθηκε όλο το περιβάλλον ασφάλειας µετά τον Δεύτερο Παγκόσµιο
Πόλεµο.
Η ίδια η Ευρώπη κλυδωνίζεται από µία περίοδο µεγάλων ανακατατάξεων. Ήδη, το Brexit συντελείται τις επόµενες εβδοµάδες
µετά την πανηγυρική εκλογή του Μπόρις Τζόνσον και των Συντηρητικών και, βέβαια, το µεταναστευτικό προκαλεί αναταράξεις
σε όλες τις πρωτεύουσες και σε όλες τις κοινωνίες της Ευρώπης.
Παράλληλα, οι ασύµµετρες απειλές έχουν καταστεί καθηµερινότητα, µε τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στους
εκλογικούς αγώνες, είτε µε την ασφάλεια που παρέχουν τα δίκτυα της τέταρτης ή της πέµπτης γενιάς επικοινωνιών.
Σε αυτό το περιβάλλον η ίδια η Ευρώπη βασανίζεται από διλήµµατα, τα οποία πριν από µερικά χρόνια θα ήταν ξεχασµένα
και θα ήταν θαµµένα στα χρονοντούλαπα της ιστορίας. Και ενώ
η ίδια η Ευρώπη γεννήθηκε ως ένας συνασπισµός κρατών που
αποφασισµένα να τελειώσουν τις παραδοσιακές έχθρες βάζανε
πίσω τους εθνικισµούς και τους εθνικούς σχεδιασµούς, οργανώνανε ένα καινούργιο περιβάλλον συµβίωσης, σήµερα το βλέπουµε σε όλα τα επίπεδα ότι οι εθνικοί σχεδιασµοί επανέρχονται.
Γι’ αυτό και βλέπουµε αδυναµία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά την αντίθετη εντολή των πολιτών της στις περασµένες
ευρωεκλογές όπου οι περισσότεροι πολίτες ζήτησαν περισσότερη Ευρώπη από τις ηγεσίες τους, ψηφίζοντας κόµµατα που
στηρίζουν τον ευρωπαϊκό δρόµο, παρ’ όλα αυτά βλέπουµε διαφωνίες οι οποίες οδηγούν τις συνόδους κορυφής σε µη αποτελέσµατα.
Δεν βρήκαµε συµφωνία για το κλίµα, δεν καταφέραµε να οµονοήσουµε για τη διεύρυνση, δεν βρίσκουµε κοινό τόπο για τον
προϋπολογισµό της Ένωσης, από τον οποίο ζητάτε να γίνουν
δύο πράγµατα, να πληρώσουµε λιγότερα και να παραγάγουµε
περισσότερα αποτελέσµατα, πράγµα το οποίο είναι αδύνατο. Σε
όλο αυτό το δυσχερές περιβάλλον η Ελλάδα κατάφερε -ιδιαίτερα
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γι’ αυτό είναι ακόµα πιο σηµαντική
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αυτή η επιτυχία- την οµοφωνία στη στήριξη των θέσεών της και
αυτό είναι µία εθνική κατάκτηση, στην οποία δεν µπορούµε να
βάζουµε ούτε αµφισβήτηση ούτε αστερίσκους. Γιατί δεν µπήκαν
αστερίσκοι στις Βρυξέλλες, δεν µπήκαν αστερίσκοι στην προχθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, που δήλωσε δύο
ξεκάθαρα πράγµατα. Πρώτον, ότι το µνηµόνιο µεταξύ Τουρκίας
και Λιβύης δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα για τρίτες χώρες
και δεύτερον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αλληλέγγυα
στην Κύπρο και την Ελλάδα.
Παρ’ όλα αυτά το περιβάλλον αστάθειας παραµένει και γι’
αυτό οφείλουµε και σε αυτή την Αίθουσα αλλά και έξω από αυτή
την Αίθουσα, να οικοδοµούµε µε υπευθυνότητα ένα πλαίσιο εθνικής οµοφωνίας. Απέναντι στις υπαρκτές τουρκικές απειλές οι
Έλληνες στεκόµαστε όρθιοι και στεκόµαστε ενωµένοι και αυτό
νοµίζω ότι πρέπει να είναι η µόνιµη επωδός όλων των πολιτικών
κοµµάτων και των πολιτικών Αρχηγών σε κάθε τοποθέτησή τους,
γιατί ακριβώς το καινούργιο σκηνικό απαιτεί από µας να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι σε αυτό το καινούργιο περιβάλλον η Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστήσει µε
πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η ανάκαµψη
της οικονοµίας της. Το ότι η Ελλάδα φεύγει από τη θέση του
επαίτη, το ότι σήµερα δανείζεται µε ανταγωνιστικό επιτόκιο, το
ότι προδιαγράφονται στον προϋπολογισµό, στον οποίο συζητάµε, θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης, αύξηση της απασχόλησης, το
ότι υπάρχει ζωντανό επενδυτικό ενδιαφέρον από µεγάλους παίκτες του παγκόσµιου συστήµατος για να έρθουν να τοποθετηθούν στη χώρα, σαφέστατα µάς καθιστά πιο ισχυρούς.
Παράλληλα συνεχίζουµε το επίπεδο των διαβουλεύσεων και
στη γειτονιά µας αλλά και στην ευρύτερη Μεσόγειο, αλλά ανοίγουµε και τις πόρτες πέρα από τη γειτονιά, είτε βρίσκονται στην
Αφρική είτε βρίσκονται στην Ασία µε χαρακτηριστική την πόρτα
της Κίνας. Και οφείλουµε να κάνουµε αυτή την πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική, γιατί µας το επιβάλλει και το µέγεθός µας
αλλά µας το επιβάλλει η γεωγραφική µας θέση πάνω από όλα
και µας το επιβάλλει και η ιστορία µας, διότι πάντοτε η Ελλάδα,
παρά το µικρό της δέµας, είχε τη δυνατότητα να συνοµιλεί και
µάλιστα αξιόπιστα µε όλους τους εταίρους και, βέβαια, µε όλους
τους διεθνείς παράγοντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θέλω να σας πω ότι στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοµέα µε τον οποίο έχω επιφορτιστεί, έχουµε καταφέρει να αποκτήσουµε αξιόπιστους συνοµιλητές και πάνω από όλα να κτίσουµε συµµαχίες, οι οποίες
βασίζονται πάνω σε δύο άξονες: στον αµοιβαίο σεβασµό αλλά
και στον σεβασµό στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές του. Γιατί
χωρίς αυτό δεν µπορούµε να επιστρέψουµε στην εποχή της
ζούγκλας, δεν µπορούµε να επιστρέψουµε στην εποχή τού ότι
δίκαιο είναι ό,τι επιθυµεί ο ισχυρότερος. Δίκαιο είναι αυτό το
οποίο προδιαγράφεται από τις διεθνείς συνθήκες και αυτές τις
οποίες εφαρµόζουµε.
Κλείνοντας, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για ένα θέµα το οποίο
και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο έχει προκαλέσει
πολλές ανησυχίες. Και αυτό είναι το θέµα του µεταναστευτικού.
Κύριε Πρόεδρε, εσείς έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία λόγω του νησιού από το οποίο προέρχεστε και το οποίο µαστίζεται από αυτό
το πρόβληµα. Θέλω να ξέρετε δύο πράγµατα, ότι το µήνυµα το
οποίο µεταφέρουµε στους Ευρωπαίους εταίρους µας είναι ότι η
Ελλάδα αλλάζοντας τις διαδικασίες του ασύλου, θωρακίζοντας
τα σύνορά της, κάνει αυτό που πρέπει εφαρµόζοντας ευρωπαϊκές οδηγίες, ευρωπαϊκούς κανονισµούς σε όλα τα επίπεδα, είτε
στη διαδικασία ασύλου είτε στη διαδικασία φιλοξενίας.
Παράλληλα ζητάµε η Ευρώπη να µη φοβάται και να µην εκφράζεται φοβικά απέναντι σε αυτό το φαινόµενο, το οποίο ήρθε
για να µείνει, αλλά να εκφράζεται µε έναν τρόπο δηµιουργικό,
δηµιουργώντας επιτέλους τις δοµές και τις διαδικασίες ώστε να
το αντιµετωπίσουµε. Δεν πρόκειται να τελειώσουν τα προβλήµατα που αφορούν την παράνοµη µετανάστευση στους φράχτες
του Έβρου ούτε στην ενίσχυση της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων µας, πράγµα το οποίο κάνουµε και το κάνουµε συστηµατικά και θα φέρει αποτελέσµατα. Θα πετύχουµε να αντιµετωπίσουµε αυτή την πρόκληση, όταν όλες οι ευρωπαϊκές ηγεσίες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αποφασίσουµε ένα πράγµα, ότι θα το διαχειριστούµε µεταφέροντας το βάρος στο σύνολο της Ευρώπης και όχι καταδικάζοντας τις χώρες της πρώτης υποδοχής και ακόµα περισσότερο τα
νησιά του Αιγαίου στα οποία είµαστε αλληλέγγυοι.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι µε τον σηµερινό προϋπολογισµό η
Ελλάδα καθίσταται ισχυρότερη και καθίσταται ισχυρότερη γιατί
η οικονοµική της προοπτική καθίσταται πολύ πιο αισιόδοξη και
αυτό είναι ένα όπλο το οποίο µπορούµε να το χρησιµοποιούµε
σε κάθε διεθνή µας επαφή. Γιατί µία χώρα που δεν στέκεται σταθερά στα πόδια της ,δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τα ζωτικά της
οικονοµικά προβλήµατα. Δυστυχώς έχει αδύναµη φωνή.
Σήµερα, µε τον προϋπολογισµό που ψηφίζουµε, επιτέλους
αποκτούµε αυτό που χρειαζόταν τόσα χρόνια η χώρα, ένα θετικό
µήνυµα για την πορεία της οικονοµίας, µε ισχυρούς ρυθµούς
ανάπτυξης, µε βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, µε µείωση των φορολογικών συντελεστών, για να µπορούµε να πούµε
ότι συµµετέχουµε και στα οφέλη της κοινής οικονοµικής πολιτικής έτσι όπως τη χαράζουµε στην Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο κ. Φραγγίδης Γεώργιος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα
από τα κορυφαία νοµοσχέδια για τη χώρα, που σε µεγάλο βαθµό
δίνει το στίγµα της Κυβέρνησης, την αρχιτεκτονική της οικονοµικής της πολιτικής, τις προτεραιότητες και τους στόχους της.
Η διαπίστωση για αυτόν τον προϋπολογισµό είναι ότι ελάχιστα
διαφοροποιείται σε φιλοσοφία και κατεύθυνση από αυτόν της
απελθούσας κυβέρνησης. Θα µπορούσε να χαρακτηριστεί µε
τρεις λέξεις: αντιαναπτυξιακός, µη ρεαλιστικός και κοινωνικά άδικος. Δεν καταφέρνει να εστιάσει στα ουσιαστικά και διαρθρωτικά
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και της χώρας: τη χαµηλή
παραγωγικότητα, τους ανίσχυρους θεσµούς, το δυσκίνητο κράτος µε τις δαιδαλώδεις διαδικασίες, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας, τα θέµατα εργασίας και του ασφαλιστικού. Δεν αντιµετωπίζονται επαρκώς οι σύγχρονες προκλήσεις
όπως η τέταρτη Βιοµηχανική Επανάσταση, το µεταναστευτικόπροσφυγικό, το δηµογραφικό, η κλιµατική αλλαγή.
Η µεταρρύθµιση και η ανάπτυξη παραµένουν άυλες προεκλογικές υποσχέσεις. Ο προϋπολογισµός στηρίζεται -όπως και οι
προηγούµενοι των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ- στο υψηλό πρωτογενές πλεόνασµα των 7 δισεκατοµµυρίων, ώστε ένα µικρό µέρος του να
αναδιανεµηθεί, εξυπηρετώντας όχι µόνο κοινωνικούς σκοπούς
αλλά πολιτικούς και εκλογικούς
Η µεταρρύθµιση και η ανάπτυξη παραµένουν άυλες προεκλογικές υποσχέσεις. Ο προϋπολογισµός στηρίζεται -όπως και οι
προηγούµενοι των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ- στο υψηλό πρωτογενές πλεόνασµα των 7 δισεκατοµµυρίων, ώστε ένα µικρό µέρος του να
αναδιανεµηθεί, εξυπηρετώντας όχι µόνο κοινωνικούς σκοπούς,
αλλά πολιτικούς και εκλογικούς.
Επίσης, στηρίζεται στην υπερφορολόγηση, την τεχνητή συγκράτηση των δαπανών, τις χαµηλές δηµόσιες επενδύσεις. Τα
υψηλά πλεονάσµατα και η υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης,
καθιστούν την οικονοµία καχεκτική και αντιστρατεύονται τις παραγωγικές και οικονοµικές δραστηριότητες.
Παράλληλα, αδικούνται τα µικροµεσαία εισοδήµατα και οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Η δυσανάλογη σχέση άµεσων και έµµεσων φόρων δείχνει άνιση κατανοµή των φορολογικών βαρών
και µη ανθηρή οικονοµία. Οι κάποιες µικρές φοροελαφρύνσεις
αφορούν, κυρίως, τις επιχειρήσεις, ενώ δεν συνδέονται µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και µε τις επενδύσεις.
Αν και η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κάνει µειώσεις στους φόρους, για το 2020 προβλέπεται αύξηση των εσόδων από φόρο
εισοδήµατος φυσικών προσώπων κατά 264 εκατοµµύρια ευρώ
και αυξήσεις φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών κατά 979 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν πρόκειται για ένα παράδοξο του προϋπολογισµού;
Επίσης, ο ΕΝΦΙΑ δεν θα επηρεαστεί ανοδικά από την αύξηση
των αντικειµενικών αξιών, που στον προϋπολογισµό φαίνεται να
συµµετέχουν µε έσοδα 142 εκατοµµυρίων;
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Τέλος, οι φόροι που επέβαλε η κρίση, όπως ο ΕΝΦΙΑ, το τέλος
επιτηδεύµατος και άλλοι έκτακτοι φόροι, βλέπουµε ότι ήρθαν για
να µείνουν, αν και τα µνηµόνια τελείωσαν.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων παραµένει το 2020 στα
ίδια επίπεδα µε το 2019. Αποτρέπεται, έτσι, η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
και η αύξηση της απασχόλησης.
Ακόµη, ο προϋπολογισµός δεν είναι ρεαλιστικός. Προβλέπει
ρυθµό ανάπτυξης 2,8%, παρ’ όλο που η παγκόσµια οικονοµία
διαφαίνεται ασταθής και επιβραδυνόµενη.
Την ίδια στιγµή ο ΟΑΣΑ κάνει λόγο για 2,1%, το ΙΟΒΕ για 2,3%
µε 2,5% και η Τράπεζα της Ελλάδος για 2,4%.
Η Κυβέρνηση υπολογίζει σε αύξηση του ΑΕΠ. Ωστόσο, η ιδιωτική κατανάλωση υστερεί, καθώς οι πολίτες χρωστάνε και στις
τράπεζες και στο δηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία.
Οι εξαγωγές, από την άλλη, το 2019 εµφανίζονται µειωµένες
σε σχέση µε αυτές του 2018, ενώ εκτιµάται ότι οι εισαγωγές το
2020 θα είναι περισσότερες από τις εξαγωγές.
Σηµαντικό πρόβληµα συνιστά, ακόµα, ότι το ΕΣΠΑ εµφανίζει
χαµηλό ποσοστό απορροφητικότητας κονδυλίων. Πώς να χαρακτηρίσει κανείς τη µείωση της κοινωνικής δαπάνης για το κράτος
πρόνοιας, για την υγεία, για τα νοσοκοµεία, για τα ασφαλιστικά
ταµεία;
Η οικονοµία της χώρας µας στηρίζεται παραγωγικά και αναπτυξιακά, κυρίως, σε δύο πυλώνες: τον τουρισµό και τον πρωτογενή τοµέα. Στον τουρισµό, τη χρονιά που φεύγει, είχαµε το
κλείσιµο της «THOMAS COOK» µε όλες τις αρνητικές παρενέργειες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους. Πρόσφατα η
Κοινοβουλευτική µας Οµάδα, που από την πρώτη στιγµή ανέδειξε το θέµα, κατέθεσε ερώτηση σχετικά µε την άδικη καταβολή
ΦΠΑ για τα ανεξόφλητα τιµολόγια της «THOMAS COOK» και την
πλασµατική αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων, που οδηγεί σε
περισσότερο φόρο.
Ελπίζουµε στο άµεσο µέλλον να δώσετε λύσεις σε αυτά, όπως
και να δείτε µε ενδιαφέρον τα αιτήµατα του ΣΕΤΕ, όπως είναι η
µείωση του ΦΠΑ µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων, η κατάργηση ή η µείωση
του φόρου διαµονής, η αποκλιµάκωση της φορολογίας εισοδήµατος των επιχειρήσεων, η εκλογίκευση των χρεώσεων στα αεροδρόµια και τα λιµάνια της χώρας, η δηµιουργία πλαισίου για
βραχυχρόνιες µισθώσεις.
Ο πρωτογενής και ο αγροδιατροφικός τοµέας βρίσκονται σε
δυσµενή θέση. Για αυτό απαιτείται το έντονο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης. Ως πολιτικός χώρος πρόσφατα καταθέσαµε επίκαιρη
επερώτηση για τα προβλήµατα του τοµέα προς τον Υπουργό κ.
Βορίδη.
Ο κυβερνητικός προγραµµατισµός και η πολιτική για το 2020,
αλλά και µακρόπνοα, θα πρέπει να δώσει βαρύτητα στην ξεχασµένη ελληνική επαρχία στα προβλήµατα και στις προοπτικές
ανάπτυξής της.
Θα ήθελα εδώ να φέρω το παράδειγµα του νοµού µου, του
Νοµού Κιλκίς. Η γειτνίαση µε τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, χώρες µε χαµηλή φορολόγηση και φτηνό εργατικό δυναµικό, είχε ως αποτέλεσµα τη µεταφορά πλειάδας επιχειρήσεων
εκεί, την αύξηση της ανεργίας -πάνω από 40%- στους νέους, την
αναπτυξιακή υστέρηση, την εµφάνιση µεταναστευτικού ρεύµατος, κυρίως, νέων υψηλής µόρφωσης, τη µείωση του πληθυσµού
και το χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα.
Στην αυτοδιαχειριζόµενη, όµως, βιοµηχανική περιοχή του Κιλκίς υπάρχουν δυναµικές επιχειρήσεις, µε συµµετοχή στην παγκόσµια, στην ευρωπαϊκή, στη βαλκανική και ελληνική οικονοµία,
που πρέπει να βοηθηθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
Η οικονοµία του Κιλκίς στηρίζεται, κυρίως, στον πρωτογενή
και δευτερογενή τοµέα. Ο πρωτογενής τοµέας χρειάζεται ενίσχυση εδώ, όπως, άλλωστε, σε όλη την Ελλάδα. Προτάσεις υπάρχουν πολλές. Η µείωση της φορολογίας των ενισχύσεων και
αποζηµιώσεων των αγροτών, η εξαίρεση των αγροτεµαχίων από
συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ, η προώθηση εθελούσιας συνένωσης ή
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η ανταλλαγή αγροτεµαχίων µέσω ΕΣΠΑ µε κάλυψη των εξόδων,
η προώθηση της εθελούσιας απόσυρσης συνταξιούχων αγροτών
µε κίνητρα και η χρήση της αγροτικής γης από νέους αγρότες.
Επίσης, η εξάλειψη της ανισότητας µεταξύ των περιοχών µε ίδιες
καλλιέργειες και, τέλος, η εξεύρεση λύσης στα αγροτικά δάνεια
που έχουν ληφθεί µε την εγγύηση του δηµοσίου και βρίσκονται
στην υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα.
Στις υποδοµές παρατηρούµε στον νοµό ένα παράδοξο και
άδικο φαινόµενο. Σε σχέση µε το δρόµο της ΠΑΘΕ, το τµήµα,
δηλαδή, Εύζωνοι - Θεσσαλονίκη η κύρια είσοδος της χώρας,
ακόµα να υλοποιηθεί. Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Δεκάδες θάνατοι από τροχαία. Και φτάσαµε στο σηµείο πριν λίγους µήνες να
δηµιουργηθούν διόδια στο ύψος του τελωνείου των Ευζώνων.
Και αυτές τις µέρες, σε απόσταση δεκαέξι χιλιοµέτρων από αυτά,
στις εξόδους του Πολυκάστρου, δηµιουργούνται άλλα διόδια για
τους κατοίκους του Δήµου Παιονίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ
ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Έχετε πάει στα εννέα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Αν είναι δυνατόν να πληρώσουν διόδια οι κάτοικοι των χωριών
και του δήµου!
Τέλος, όσον αφορά στον τοµέα της υγείας, το Νοσοκοµείο του
Κιλκίς έχει πάρα πολλά προβλήµατα. Κυρίως, όµως, απαιτείται
οικοδόµηση νέας πτέρυγας, όπου θα στεγαστούν όλες οι κλινικές του παλιού, επικίνδυνου κτηρίου, που χτίστηκε µε εθελοντική
εργασία από τους κατοίκους το 1936. Και, επίσης, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τη λειτουργία της µονάδας εντατικής θεραπείας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το µεγάλο πρόβληµα της Ελλάδας ήταν και παραµένει η αναπτυξιακή της υστέρηση. Για να
βγει η χώρα στο φως, χρειάζεται να µπει σε τροχιά ανάπτυξης
άµεσα. Αυτό δεν το κάνει ο προϋπολογισµός και οι καιροί ου µενετοί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει η κ.
Αικατερίνη Παπακώστα - Παλιούρα από τη Νέα Δηµοκρατία και
στη συνέχεια ο κ. Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα εδώ σε µία πολύ σηµαντική -ιστορική θα τολµούσα να πωσυνεδρίαση, προκειµένου να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε, τελικά, τον προϋπολογισµό του 2020. Ιστορική γιατί πρόκειται, ουσιαστικά, για την πρώτη συνεδρίαση προϋπολογισµού µε την
πρώτη αυτοδύναµη από το 2012 και µετά Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης
είναι πολύ σηµαντική, γιατί πρόκειται για τον πρώτο αντιµνηµονιακό προϋπολογισµό, που έχει, όµως, αναπτυξιακό πρόσηµο και
όχι φοροεισπρακτικό χαρακτήρα.
Αυτός είναι και ο χαρακτήρας, το µείγµα θα έλεγα της πολιτικής µας, να επενδύουµε, δηλαδή, στις υγιείς αναπτυξιακές δυνάµεις του τόπου και να τις υποστηρίξουµε για να παραγάγουν
πλούτο και θέσεις εργασίας, χωρίς να αποτελούµε τροχοπέδη
στην ανάπτυξή τους, αλλά δύναµη εκκίνησης και δηµιουργίας.
Ο προϋπολογισµός όπως δηµιουργήθηκε από το Υπουργείο
Οικονοµικών, από τον αρµόδιο Υπουργό, τον κ. Σταϊκούρα, και
το επιτελείο του, αποτυπώνει ξεκάθαρα τις προοπτικές για το
αύριο των πολιτικών που εξαγγείλαµε προεκλογικά και µε αυτές
µας εξέλεξε η κοινωνία. Είναι ξεκάθαρο πως µε τον προϋπολογισµό του έτους 2020 αλλάζουµε κατεύθυνση. Η φιλοσοφία του
προϋπολογισµού που συζητούµε σήµερα, κινείται στον αντίποδα
όσων γνωρίσαµε τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ. Ρίχνει το βάρος του στην πολιτική των επενδύσεων, εγχώριων και ξένων, µε στόχο την ευηµερία και τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας καλά αµειβοµένων και µε σταθερότητα.
Δηµιουργεί ένα δίχτυ προστασίας, ουσιαστικό και όχι στα
λόγια, σε όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη αντιµετωπίζοντας
δραστικά την φτώχεια. Αποτυπώνει ξεκάθαρα την µετατόπιση
µας από την πολιτική της υπερφορολόγησης του παρελθόντος
από τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στην πολιτική των λιγότερων
φόρων και της συνολικής επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων.
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Σήµερα, σχεδόν έξι µήνες µετά την εκλογή µας στην Κυβέρνηση και υπό την ηγεσία του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ήδη βλέπουµε τα πρώτα θετικά βήµατα της πολιτικής αυτής. Επιγραµµατικά θυµίζω, την µείωση του ΕΝΦΙΑ, την ρύθµιση των εκατόν
είκοσι δόσεων, ενώ η γενικότερη αποτίµηση του πρώτου εξαµήνου περιέχει την µείωση του επιτοκίου του δεκαετούς οµολόγου
από 3,9% τον Μάρτιο του 2019 σε 1,5% τον περασµένο Οκτώβριο. Την ίδια στιγµή, για πρώτη φορά, οι δείκτες του οικονοµικού κλίµατος βελτιώνονται σηµαντικά, όπως αυτό καταγράφεται
και από τον ΙΟΒΕ αλλά και από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης
συνεχώς, οι οποίοι αναβαθµίζουν την πιστοληπτική δυνατότητα
της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα στοιχεία µιλούν ξεκάθαρα,
αλλά το σηµαντικότερο όλων είναι η βελτίωση του οικονοµικού
κλίµατος και η αναθέρµανση της αγοράς, που διαπιστώνουµε καθηµερινά, καθώς η εµπιστοσύνη στην οικονοµία µας και την πολιτική που ακολουθούµε αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Με το
σχέδιο του προϋπολογισµού που καταθέτουµε, λοιπόν, εισάγουµε µία νέα λογική διαχείρισης και κατάρτισης, ενώ κινούµαστε σταθερά µέσα στους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσµατος, µειώνουµε την φορολογική επιβάρυνση στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα και τα κάνουµε αυτά, χωρίς να µειώνονται σε κανέναν άλλον τοµέα της πολιτικής µας. Πώς το καταφέρνουµε
αυτό; Ενισχύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές µε δεδοµένους
φορολογικούς συντελεστέ, που αποδίδουν περισσότερα έσοδα,
εξορθολογίζοντας και διορθώνοντας λάθη και αστοχίες της φορολογικής πολιτικής, διευρύνοντας την φορολογική βάση, δίνοντας βάρος σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, ανασχεδιάζοντας τους
επιµέρους προϋπολογισµούς των φορέων µε την κατάργηση των
πλασµατικών ορίων δαπανών, ώστε να τελειώνουµε επιτέλους µε
τη δηµιουργία των αχρήστων πλεονασµάτων.
Για να καταλάβουµε όµως, τι σηµαίνουν όλα αυτά, πρέπει να
θυµηθούµε όλοι µας τι µας κληροδότησε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριµένα, την τετραετία 2015 – 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερηφανευόταν πως πέτυχε υπερπλεόνασµα που έφτανε τα 11,4
δις. Τι σηµαίνει αυτό; Χρήµατα που συγκέντρωσε το δηµόσιο
µέσα από την φοροεισπρακτική του πολιτική, αφαιµάζοντας τα
νοικοκυριά και στεγνώνοντας την αγορά. Για να καταλάβουµε σε
πραγµατικά µεγέθη τι ακριβώς έκαναν, θα σας πω µόνο πώς το
υπερπλεόνασµα αυτό ισοδυναµεί σχεδόν µε τέσσερις φορές το
ύψος των συνολικών ετήσιων εσόδων του ΕΝΦΙΑ ουσιαστικά,
είναι σαν να χρέωσαν την κοινωνία έναν επιπλέον ΕΝΦΙΑ, για
κάθε χρόνο τη διακυβέρνησή τους, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Τσακαλώτος και οι συνεργάτες τους. Και όλα αυτά ,βεβαίως, µέσα στο
πλαίσιο των πρωτογενών πλεονασµάτων που συµφώνησε ο κ.
Τσίπρας και η κυβέρνησή του και εξάντλησαν την ήδη κουρασµένη από την δίνη της κρίσης αγορά.
Στην δική µας φιλοσοφία, στην δική µας πολιτική πρακτική, δεν
υφίστανται αυτά. Ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα είναι
ο προϋπολογισµός του έτους 2020, που βασίζεται αρχικά στην
εκτίµηση ότι ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ µέσα στο 2020 θα διαµορφωθεί στο 2,8%, ενώ το πρωτογενές πλεόνασµα προβλέπουµε πώς θα είναι κατά 3,58% του ΑΕΠ αυξηµένο, έναντι του
στόχου που έχουµε στην ενισχυµένη εποπτεία. Την ίδια στιγµή
τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισµού µετά και την επιστροφή
των φόρων προβλέπεται να διαµορφωθούν στα 54.710.000.000
ευρώ ήτοι αυξηµένα κατά 0,8% των εκτιµήσεων του έτους 2019
και αυτό το καταφέρνουµε όχι αυξάνοντας τους συντελεστές φορολόγησης αλλά αντιθέτως µειώνοντας τους, τόσο λόγω της αύξησης στο ΑΕΠ, όσο και λόγω της διεύρυνσης της φορολογικής
βάσης και της αυξηµένης εισπραξιµότητας του ΕΝΦΙΑ λόγω µειώσεων.
Τέλος, αναφορικά µε τις δαπάνες αυτές αυξάνονται κατά
722.000.000 ευρώ σε σχέση µε την εκτίµηση του 2019, χωρίς
όµως, αυτό να γίνεται εις βάρος των δηµόσιων πολιτικών, αλλά
εξορθολογίζοντας τα δηµόσια οικονοµικά και τους προϋπολογισµούς των φορέων στοχεύοντας παράλληλα στην ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς πολλά λόγια ο προϋπο-
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λογισµός του 2020 έρχεται να καταγράψει την βούληση αλλά
ταυτοχρόνως και την αποφασιστικότητα αυτής της Κυβέρνησης,
να αλλάξει την χώρα δραστικά και µε σχέδιο, δίνει βάρος στην
ενίσχυση των επενδύσεων και στην εξωστρέφεια, είναι εµπροσθοβαρής µειώνοντας φόρους και παράλογες δαπάνες εξορθολογίζοντας τα δηµόσια οικονοµικά. Αυτός ο προϋπολογισµός
αποτυπώνει το ίχνος µιας Ελλάδας, που στέκεται επιτέλους,
ισχυρή στα πόδια της, µιας Ελλάδας που παράγει, εξάγει, ισχυροποιεί την οικονοµία της και οικοδοµεί µία νέα σταθερή, αναπτυξιακή πραγµατικότητα, για το µέλλον.
Εµείς, στη Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, αυτή την Ελλάδα οραµατιζόµαστε, γιατί αυτή την Ελλάδα αξίζουµε και αυτή την Ελλάδα
είµαστε αποφασισµένοι να δηµιουργήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο Βουλευτής Χανίων, ο γενικός
εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2020, την πρώτη µέρα της συζήτησης ο κ. Μανούσος Βολουδάκης κλείνοντας την εισήγηση του µας πρότεινε να
επανέλθουµε στην εθνική πρακτική παλαιότερων δεκαετιών και
να ψηφίσουµε όλα τα κόµµατα τις δαπάνες για την άµυνα, ανεξάρτητα από την υπερψήφιση ή όχι του συνόλου του προϋπολογισµού. Πέραν της επισήµανσης ότι η δική του παράταξη είναι η
πρώτη που έχει εγκαταλείψει αυτή την πρακτική πολλά χρόνια
τώρα, από τότε που βρέθηκε στην αντιπολίτευση, εν τούτοις η
πρόταση αυτή θα µπορούσε όντως, υπό προϋποθέσεις, να έχει
ένα νόηµα και να εξεταστεί και από εµάς, όχι όµως, βέβαια, στο
φετινό προϋπολογισµό που δεν έχει ληφθεί καµµία πρωτοβουλία
από την Κυβέρνηση για να εκπληρωθούν κάποιες από αυτές τις
προϋποθέσεις τουλάχιστον.
Είναι καιρός όµως τώρα, που, πραγµατικά, µπορούµε -γιατί
τώρα πραγµατικά έχουµε νέα περίοδο, όχι επειδή εξελέγη η Νέα
Δηµοκρατία αλλά επειδή όντως η χώρα ολοκλήρωσε την µέγγενη
των µνηµονιακών εξαναγκασµών και καταναγκασµών και την
σκληρότητα τους- µπορούµε, λοιπόν, να ανοίξουµε µία τέτοια
σοβαρή συζήτηση και να αναβαθµίσουµε τον έλεγχο της Βουλής
για την οργάνωση των οικονοµικών της Άµυνας, αρχικά κατά
προτίµηση στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων, η οποία ως γνωστόν λειτουργεί µε την αρχή της εµπιστευτικότητας. Εκεί µπορούµε και
πρέπει να δούµε πολλά ενδιαφέροντα και εξαιρετικά χρήσιµα για
την ελληνική κοινωνία και για την άµυνα. Πρέπει να αξιολογηθούν
και οι δαπάνες του ΝΑΤΟ και οι δαπάνες των εξοπλισµών και οι
δαπάνες διαχείρισης και λειτουργίας και, βέβαια, οι δαπάνες για
τη µισθοδοσία και την κάλυψη αναγκών όλων των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων, χαµηλόβαθµων και υψηλόβαθµων συµπεριλαµβανοµένου, βεβαίως, και του πολιτικού προσωπικού.
Εµείς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το προτείνουµε και θα καταθέσουµε αυτή την πρότασή µας στην επιτροπή. Άλλωστε, ο
Δηµήτρης Βίτσας, Αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας στην Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων προ ηµερών έκανε λόγο γι’ αυτό
και πρότεινε µάλιστα, να συζητήσουµε και µία λελογισµένη και
στοχευµένη αύξηση του προϋπολογισµού, παρά το γεγονός ότι
ο παρών προϋπολογισµός για τα θέµατα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας δεν προβλέπει, βέβαια, καµµία
τοµή, δεν προβλέπει τοµή σηµαντική ούτε ποσοτική ούτε ποιοτική, παρ’ όλα αυτά, όµως, είναι αξιοπρόσεκτο το ότι προβλέπει
µείωση κατά 100.000.000 ευρώ του τακτικού προϋπολογισµού
του Υπουργείου και κατά 26.000.000 του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Αυτό επειδή, ακριβώς, σηµαίνει στασιµότητα, δεν σηµαίνει,
πραγµατικά, πολύ κραυγαλέα µείωση, εν τούτοις είναι αξιοσηµείωτο στις συνθήκες για τις οποίες συζητάµε. Αλλά παρ’ όλα
αυτά εκείνο που προέχει είναι ο ορθολογισµός, η προτεραιοποίηση, η αξιολόγηση, η διαφάνεια, ο έλεγχος και η αξιοποίηση των
πόρων µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αύξηση του αποτελέσµατος της αµυντικής θωράκισης της χώρας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΑ’ - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Εµείς πάντως στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
καταφέραµε, µε µεγάλες προσπάθειες και παρά τις εκβιαστικές
µνηµονιακές δυσκολίες, να υλοποιήσουµε τις προγραµµατικές
µας δεσµεύσεις που είχαν ως κύριες αιχµές τις επείγουσες και
προτεραιοποιηµένες ανάγκες για τη συντήρηση και αναβάθµιση
των υπαρχόντων οπλικών συστηµάτων, για τα ανταλλακτικά, για
τα καύσιµα, για την εκπαίδευση όπως, βέβαια, και για τις βιοτικές
ανάγκες των στελεχών όπου αυτό ήταν δυνατόν. Καταφέραµε σε
µεγάλο βαθµό, αυτόν τον προγραµµατικό στόχο να τον πετύχουµε. Και αυτό προκύπτει και από τις πραγµατικές εξελίξεις.
Καταφέραµε, λοιπόν, να κρατήσουµε την αµυντική θωράκιση
της χώρας και τη συνοχή του στρατεύµατος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.
Πέραν αυτών που αναφέρονται στην ειδική αρµοδιότητά µου
ως τοµεάρχης άµυνας, εκείνο που επίσης οφείλω να επισηµάνω
–το επισήµανε και ο κ. Βίτσας, αφορά το Υπουργείο Οικονοµικών
και όχι µόνο το Υπουργείο Άµυνας- είναι ότι µετά την προχθεσινή
αιφνιδιαστική, επικίνδυνη και εξωθεσµική νοµοθετική ρύθµιση για
τον «Ενιαίο Φορέα Επιτήρησης Συνόρων» και για τον «Εθνικό
Συντονιστή» για την αντιµετώπιση και διαχείριση του µεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήµατος, πέραν των άλλων σοβαρών ζητηµάτων τα οποία καταγγείλαµε προχθές -και θα δοθεί συνέχεια
στη συζήτηση- προκύπτει και ζήτηµα δηµοσιονοµικό, αφού σύµφωνα και µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
νέες µεγάλες δαπάνες προκύπτουν για πρώτη φορά σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού και των λοιπών φορέων γενικής
κυβέρνησης, δαπάνες που µέχρι τώρα καλύπτονταν,κυρίως, από
χρηµατοδότηση προερχόµενη από κονδύλια των ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή δεν είναι διατεθειµένη η Ευρωπαϊκή
Ένωση να χρηµατοδοτήσει κέντρα κράτησης και πολλά άλλα,
τώρα τα αναλαµβάνει ο προϋπολογισµός που µας φέρνετε σήµερα, ο οποίος όµως δεν προβλέπει αυτές τις δαπάνες. Τα είπε
και ο Δηµήτρης Βίτσας.
Εποµένως, τίθεται το ερώτηµα: Θα µας πείτε ποιο είναι το
ύψος αυτών των δαπανών -µιλάµε για εκατοµµύρια- και από πού
θα τα βρείτε; Πρέπει να απαντήσει ο κ. Σταϊκούρας, πριν ολοκληρωθεί η ψήφιση του παρόντος προϋπολογισµού. Δεν είναι θέµα
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας αυτό.
Σε άλλο επίπεδο τώρα –παρακαλώ να µου δώσετε ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε- νοµίζω ότι αξίζει να αναφερθώ και σε µια άλλη
προτροπή που διατύπωσε προς το Σώµα ο Βουλευτής Έβρου
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταύρος Κελέτσης, ο οποίος µας είπε
κατά λέξη: «Αλίµονο αν επιστρέψουµε στην προ του 2010 κανονικότητα». Εµείς συµφωνούµε απολύτως. Αλίµονο αν ξανασυµβεί
αυτό στην Ελλάδα, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, µόνο που
η συνταγή που µας προτείνει ο παρών προϋπολογισµός, είναι
απολύτως ίδια συνταγή µ’ αυτή της χρεοκοπίας: Υψηλή κερδοφορία, κυρίως, των µεγάλων επιχειρήσεων µέσω της προνοµιακής και στοχευµένης υπέρ αυτών µείωσης της φορολογίας,
όπως και µέσω της µείωσης άµεσα ή έµµεσα του κόστους εργασίας και των εργασιακών δικαιωµάτων αλλά και καθήλωση των
δαπανών του κοινωνικού κράτους για την πρόνοια, για την υγεία,
για την παιδεία, δηλαδή για τις ανάγκες της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Σύµφωνα µ’ αυτή τη συνταγή,
όπως την επαναλαµβάνουν ρητά σχεδόν όλοι οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας που παίρνουν τον λόγο, µετά απ’ αυτή την
«παραγωγή πλούτου», όπου ταυτίζουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων µε την παραγωγή πλούτου –αυτό σκεφτείτε το λίγο,
ιδιοτελώς και ψευδώνυµα συµβαίνει αυτό- τότε, λένε, µπορούµε
να µιλήσουµε ίσως για αναδιανοµή! Πρώτα η παραγωγή πλούτου. Αυτή είναι και η µεγάλη µας διαφορά. Αυτή είναι η συνταγή
που γεννάει νέα φτώχεια και νέες ανισότητες που οδηγούν στη
χρεοκοπία.
Για εµάς, η µείωση των ανισοτήτων και η δραστική ενίσχυση
του δηµοκρατικού κράτους πρόνοιας, πέραν των άλλων ζητηµάτων δικαιοσύνης, είναι και ζήτηµα πρωταρχικής σηµασίας ως
αναπτυξιακός παράγοντας. Δεν µπορεί να υπάρχει βιώσιµη ανάπτυξη µε ανισότητες και φτώχεια. Δεν γίνεται αυτό.
Απ’ αυτή την άποψη, για εσάς οι ανισότητες και η φτώχεια είναι
απλώς ένα βάρος και µια αντίφαση στην πολιτική σας. Ακριβώς
γι’ αυτό, επειδή το ξέρετε, όντως ήσασταν από καιρό προετοι-
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µασµένοι να προωθήσετε από την πρώτη κιόλας µέρα µε σκληρά
µέτρα την επανοικοδόµηση του αστυνοµικού κράτους καταστολής της δεξιάς στο όνοµα δήθεν της ασφάλειας των πολιτών, παραπλανώντας τους ασύστολα και υπονοµεύοντας τις ελευθερίες
και τα δικαιώµατά τους.
Όσο για τις περίφηµες επενδύσεις, ένα σχόλιο: Βλέπουµε τις
τραγικές εξελίξεις των ανταγωνιζόµενων πανίσχυρων οικονοµικών συµφερόντων για το Ελληνικό, όπου ως ναυαρχίδα της πολυθρύλητης επένδυσης αναδεικνύεται ένα καζίνο. Καλά κέρδη
και να τα χαίρεστε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο κ. Γεώργιος Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία. Μετά θα έχει
τον λόγο ο κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Αµανατίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, δεδοµένου ότι συµµετέχω στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων, θα αρκεστώ σε µια επισκόπηση του παρόντος νοµοσχεδίου, του προϋπολογισµού για το 2020 και δεν θα αναφερθώ
σε ειδικότερα σηµεία του.
Κατ’αρχάς, επιτρέψτε µου να αναφερθώ στο οικονοµικό τοπίο,
όπως αυτό είχε διαµορφωθεί πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου του
2019. Το κλίµα των τελευταίων ετών θα µπορούσε να συµπυκνωθεί σε τρεις λέξεις: Υπερφορολόγηση, αναπτυξιακή καχεξία και
όλα αυτά στην πραγµατική οικονοµία, δηλαδή µια κατάσταση
ασφυξίας των παραγωγικών δυνάµεων. Υπήρξε, λοιπόν, µια συνειδητή, ανελέητη -θα έλεγα- φορολογική και ασφαλιστική επιδροµή, ενώ οι όποιες υπερβάσεις του δηµοσιονοµικού στόχου
δεν οφείλονταν στον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης, αλλά ήταν
το αποτέλεσµα της επιβολής νέων φόρων, των περικοπών στις
συντάξεις και στα οικογενειακά επιδόµατα, της µη απονοµής χιλιάδων συντάξεων, των πρόσθετων επιβαρύνσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, της αναστολής δαπανών για δηµόσιες επενδύσεις και άλλων αντίστοιχων
πολιτικών, δηλαδή ήταν τεχνητές.
Αυτό γίνεται εµφανές από τους διεθνείς δείκτες αξιολόγησης
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, που κατέτασσαν πολύ χαµηλά τη χώρα µας. Ειδικότερα για το 2019, ο δείκτης για την ευκολία του επιχειρείν κατέτασσε την Ελλάδα χαµηλότερα απ’ ότι
το 2018 κατά πέντε θέσεις. Ο δείκτης παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας καταδεικνύει οριακή επιδείνωση της κατάστασης της
Ελλάδας έναντι του 2018, µε τις παραµέτρους, που τον επηρεάζουν να επιδεινώνονται συνεχώς. Δεν θα τις αναφέρω, για να κερδίσουµε χρόνο.
Ποιο είναι, όµως, το οικονοµικό τοπίο σήµερα; Έχει αλλάξει;
Τι έχει αλλάξει; Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος, µετά το πρώτο
εξάµηνο του 2019 ακολουθεί µια εντυπωσιακή ανοδική πορεία,
που αποτελεί ρεκόρ για την Ελλάδα από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης, σε αντίθεση µε την επιβράδυνση στον αντίστοιχο
δείκτη της Ευρωζώνης. Οι αγορές συνηγορούν σ’ αυτό. Η χώρα
δανείζεται µε πολύ χαµηλό κόστος, ενίοτε και µε µηδενικό.
Πού οφείλεται, όµως, αυτή η αναστροφή του κλίµατος; Οφείλεται στις µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στο
δεύτερο εξάµηνο του 2019, που συµπίπτει, βέβαια, µε το πρώτο
εξάµηνο της θητείας της. Αυτή είναι η απάντηση. Στις πρωτοβουλίες που πάρθηκαν αναφέρονται ενδεικτικά η επιτυχής άρση των
κεφαλαιακών περιορισµών, που είχαν εφαρµοστεί από το 2015,
η µείωση του ΕΝΦΙΑ, η µείωση των φορολογικών συντελεστών,
η ρύθµιση των 120 δόσεων, η ολοκλήρωση υλοποίησης του προγράµµατος ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των φορέων της γενικής κυβέρνησης κ.ο.κ.. Η αναστροφή του κλίµατος οφείλεται,
δηλαδή, σ’ ένα περιβάλλον, το οποίο δηµιουργήθηκε και το οποίο
ευνοεί την ώθηση της οικονοµίας προς τα εµπρός.
Το θετικό αυτό οικονοµικό κλίµα, που δηµιουργήθηκε θα πρέπει να ενταθεί, κάτι που αποτυπώνεται ήδη στον κρατικό προϋπολογισµό για το έτος 2020. Διττή, λοιπόν, η στόχευση του
προϋπολογισµού για το 2020. Οι επενδύσεις και η κοινωνική συνοχή είναι στο επίκεντρο.
Εξηγούµαι: Ο προϋπολογισµός είναι φιλοεπενδυτικός, γιατί η
ασκούµενη από την Κυβέρνηση οικονοµική πολιτική στοχεύει
στην αντιστροφή του κλίµατος αποεπένδυσης. Ο µεσοπρόθε-
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σµος στόχος της νέας πολιτικής στόχευσης είναι οι επενδύσεις
ως ποσοστό του ΑΕΠ να πλησιάσουν σταδιακά τα επίπεδα προ
της κρίσης. Ο προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει σηµαντική
αύξηση του ρυθµού µεγέθυνσης από το 1,5%, που παρατηρήθηκε το πρώτο εξάµηνο του 2019 στο 2,8%. Προβλέπει επίσης και αυτό είναι πολύ σηµαντικό- την αναδιάρθρωση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, µε την ενίσχυση του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους και τον τερµατισµό της υποεκτέλεσης,
που χαρακτήριζε τα τελευταία χρόνια το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων. Ναι µεν έχει έναν προϋπολογισµό 6,75 δισεκατοµµύρια ευρώ, όµως απευθύνεται σε δράσεις, σε υποδοµές και σε
ενέργειες, οι οποίες συµβάλλουν και ωθούν τη διαδικασία της
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και είναι αυτές, που έχει
ανάγκη η χώρα µας. Εποµένως, έχει ολοκληρωµένο χαρακτήρα,
έναν ολιστικό σχεδιασµό και εκ των πραγµάτων, προδιαγράφεται
θετικά η εξέλιξή του.
Σοβαρή αλλαγή επίσης στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, που υποεκτελείται συστηµατικά τα τελευταία χρόνια είναι
η αναπροσαρµογή της στοχοθεσίας του στη διάρκεια του έτους.
Αντί, δηλαδή, να στοχεύουµε στην υλοποίηση του 40% τον Δεκέµβριο, όπως γινόταν µέχρι τώρα και δίναµε την εντύπωση των
πλεονασµάτων, που µπορούσαν να τα µοιράζουµε, αυτό θα αντιµετωπιστεί µε µια πιο ισοµερή κατανοµή των πόρων του προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Έτσι τελικά, θα οδηγηθούµε
σε καταβολή περίπου του 16% των ποσών, που αναλογούν στο
τέλος του χρόνου.
Πέραν του ότι είναι ο φιλοεπενδυτικός ο προϋπολογισµός,
είναι και ένας προϋπολογισµός µε κοινωνικό πρόσωπο, γιατί
αρκεί να δει κανείς τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο αρχικά εγκεκριµένος προϋπολογισµός του Υπουργείου Εργασίας Οικονοµικού έτους 2019
συνολικού ύψους 18,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µετά την προσθήκη του 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ διαµορφώνεται στα 19,9
δισεκατοµµύρια ευρώ µε σκοπό την καταβολή της λεγόµενης δέκατης τρίτης σύνταξης, τη συνεισφορά του δηµοσίου στην προστασία της πρώτης κατοικίας, την επιχορήγηση του ΥΠΕΚΑ για
το πρόγραµµα «Σχολικά Γεύµατα» και µια σειρά άλλων ενεργειών.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο προϋπολογισµός έχει
διαφορετική φιλοσοφία, αφού θέτει τέλος στην πολιτική των
υπερπλεονασµάτων και επιδιώκει όσο το δυνατόν τη µεγαλύτερη
εγγύτητα στον στόχο, χωρίς να στοχεύει -όπως είπα- στα υπερπλεονάσµατα. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να µεγαλώσουν τα
πρωτογενή πλεονάσµατα, σε σηµείο όπου η φορολογική ικανότητα των πολιτών µπορεί να τα αντέξει, χωρίς, δηλαδή, τελικά να
µειωθεί το πραγµατικό εισόδηµα των πολιτών.
Είναι µια εφικτή πολιτική, γιατί ενισχύει τις αναπτυξιακές προοπτικές και την κοινωνικότητα της ελληνικής οικονοµίας, διευρύνει τη φορολογική βάση, εξορθολογικοποιούνται οι επιµέρους
δαπάνες. Είναι ένας προϋπολογισµός ο οποίος στοχεύει και µετρά τα αποτελέσµατα, διαµορφώνει και εξειδικεύει τις επιδόσεις
µε δείκτες. Επειδή ο χρόνος πιέζει, δεν θα κάνω ειδική αναφορά
στο τι θετικό µπορεί αυτό να επιφέρει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γίνεται κατανοητό, ο προϋπολογισµός του 2020 δεν αποτελεί απλή παράθεση αριθµητικών στοιχείων του παρόντος και του µέλλοντος. Είναι εργαλείο για υποβοήθηση της κοινωνίας και της οικονοµίας µε βαθιά την αίσθηση
ότι πίσω από τους αριθµούς υπάρχουν άνθρωποι. Αυτοί µας έδωσαν τη δύναµη και επί της ουσίας µας εµπιστεύτηκαν να διαχειριστούµε ζητήµατα, που τους αφορούν, διατηρώντας όµως το
δικαίωµα να µας ελέγχουν.
Εµείς οφείλουµε να εκπέµψουµε µια διαρκή έγνοια, την αξιοπιστία και συνέπεια που απαιτείται, έτσι ώστε να αναβαθµιστεί η
έννοια των πολιτικών και της πολιτικής που τα τελευταία χρόνια
έχει πληγεί σηµαντικά.
Η παρούσα Κυβέρνηση, µε την οραµατική και συνεπή καθοδήγηση του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
θέτει στο επίκεντρο τα παραπάνω. Είναι αποφασισµένη να αναµετρηθεί µε τα δύσκολα και ήδη το πράττει µε επιτυχία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Μου γεννιέται µια απορία: Απορώ όταν ακούω έναν Βουλευτή
του Νοµού Κοζάνης να µην αισθάνεται την ανάγκη να πει τίποτα
για τη ΔΕΗ. Σε όλα αυτά περί δίκαιης µετάβασης, που ακούσαµε
πριν από λίγο από τον κ. Χατζηδάκη, δεν θα έπρεπε να θέσει έναν
προβληµατισµό, ένα ερώτηµα; Πώς την αντιλαµβάνεται;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εν πάση περιπτώσει, απορώ αν άκουσε κι αυτό που είπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι µε τη συζήτηση του
παρόντος προϋπολογισµού ουσιαστικά κλείνει ένας ολόκληρος
κύκλος νοµοθετηµάτων, που ξεκίνησε µε εκείνο το φοβερό πολυνοµοσχέδιο στις αρχές Αυγούστου, που ήταν ένα νοµοσχέδιο
µε τα πρώτα αντεργατικά µέτρα της κυβέρνησης. Μετά περάσαµε στον περιβόητο αναπτυξιακό νόµο, που εκεί πραγµατικά,
είχαµε πιο συστηµατική αντεργατική νοµοθέτηση και µια σειρά
άλλων πολύ συγκεκριµένων φωτογραφικών ρυθµίσεων. Είδαµε
µετά το νοµοσχέδιο για τη ΔΕΗ, το νοµοσχέδιο για το φορολογικό και τα κόλπα µε τον «ΦιλόΔηµο» από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είδαµε, όµως, κάτι το οποίο θα περίµενε ο ελληνικός
λαός.
Διότι, έχοντας βγει από τα µνηµόνια, έχοντας κλείσει τον κύκλο
των µνηµονίων, θα περίµενε κανείς να έχουµε στον προϋπολογισµό, ακριβώς το αποτύπωµα της σηµερινής συγκυρίας. Θα περίµενε κανείς να έχουµε έναν προϋπολογισµό µετά από χρόνια,
ο οποίος να εκµεταλλεύεται το οικονοµικό περιβάλλον, τις νέες
δυνατότητες, να δούµε τι σηµαίνει αυτό για νέες θέσεις εργασίας
και ποιες θέσεις εργασίας, να δούµε πως αυτές οι νέες δυνατότητας, αυτό το κοµµάτι της ανάπτυξης -που όλοι λένε ότι θα
υπάρξει και πως ήδη έχει φανεί, πως η οικονοµία βαδίζει µε σταθερότητα τους δρόµους της ανάπτυξης- πώς θα διανεµηθεί, πώς
θα κατευθυνθεί.
Παρ’όλα αυτά, έχουµε έναν προϋπολογισµό, ο οποίος κινείται
σε µια παλιά κλασική και γνωστή λογική για την παράταξη της
Νέας Δηµοκρατίας, αυτήν που λέει φοροαπαλλαγές για τους
πολύ λίγους, µε πρόσχηµα κάποια ψίχουλα για τους µικρούς, µια
ταξική µεροληψία.
Ωστόσο, εκείνο το οποίο νοµίζω ότι θα έπρεπε -µια και κλείνουµε το 2019- να απονείµουµε στη Νέα Δηµοκρατία, στην παρούσα Κυβέρνηση, είναι το πρώτο βραβείο της πολιτικής αναξιοπιστίας. Διότι, πολιτική αναξιοπιστία είναι να κάνεις εκλογές,
λέγοντας ότι θα µειώσεις τα πρωτογενή πλεονάσµατα και από
τη στιγµή, που βγαίνεις στην Κυβέρνηση να το ξεχνάς -οπουδήποτε στο εξωτερικό- και να λες ότι αυτό έχει ως προϋπόθεση κάποιες µεταρρυθµίσεις.
Πολιτική αναξιοπιστία είναι να µιλάς για 4% ρυθµό ανάπτυξης
προεκλογικά, να έχεις πείσει τους πάντες ότι µόλις θα αναλάβεις,
θα αρχίσει να καλπάζει η οικονοµία και εδώ πέρα να αποτυπώνεται µια πρόβλεψη για 2,8% στον προϋπολογισµό, όταν ήδη από
το πρώτο εξάµηνο έχουµε περάσει -χάριν της δικιά µας πολιτικής, καθώς στο πρώτο εξάµηνο ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ- πάνω
από 2% ανάπτυξη.
Πολιτική αναξιοπιστία είναι να µιλάς για τα µεσαία στρώµατα
και την ίδια στιγµή µε εξαγγέλλεις µια πολιτική, που να τα χαρίζεις όλα στους πολύ ισχυρούς, ενώ στα µεσαία στρώµατα την
πολιτική σου συµπάθεια.
Πολιτική αναξιοπιστία είναι το να βλέπεις ότι η οικονοµία δεν
µπορεί να προχωρήσει µόνο µε ευχές και καλά λόγια και την ίδια
στιγµή, που πραγµατικά υπάρχει ανάγκη στήριξης των µικρών
και µεσαίων εισοδηµάτων, να ψηφίζεις αυξήσεις στη ΔΕΗ, που
να χτυπάνε και το οικογενειακό κόστος και το επιχειρηµατικό.
Πολιτική αναξιοπιστία είναι το να µιλάς στο όνοµα της ελεύθερης αγοράς και την ίδια στιγµή, µε την πολιτική σου, να φτιάχνεις
σκληρά ιδιωτικά µονοπώλια, όπως αυτό το οποίο επιχειρείτε να
κάνετε στον τοµέα του φυσικού αερίου στα δίκτυα, όπως αυτό
που πριν από λίγο εξήγγειλε ο κύριος Υπουργός Ενέργειας για
τον ΔΕΔΔΗΕ. Φτάνει µάλιστα, να έχει το θράσος να µιλάει για
τον ΑΔΜΗΕ και να λέει ότι εµείς ιδιωτικοποιήσαµε τον ΑΔΜΗΕ,
λέγοντας: «Μα, καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε»;
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Μισό λεπτό. Η ΔΕΗ, όπως ξέρετε, είναι 51% δηµόσιο, 49%
ιδιωτικός τοµέας. Εµείς αυτήν την αναλογία την κρατήσαµε στον
ΑΔΜΗΕ, δηλαδή 51% υπό δηµόσιο έλεγχο. Μόνο που τώρα, δεν
είναι στη ΔΕΗ, αλλά στο καθαρό δηµόσιο. Το ερώτηµα είναι:
Ποιος είναι ο λόγος αυτήν τη στιγµή ο κερδοφόρος ΑΔΜΗΕ, ένα
φυσικό µονοπώλιο, να ιδιωτικοποιηθεί περαιτέρω, όπως µας είπατε; Και έρχεστε και λέτε ότι στον ΔΕΔΔΗΕ θα κάνετε το ίδιο
πράγµα. Αλλά προσέξτε: Λέτε 51% στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, όµως, στο
εσωτερικό της χωρίζεται σε 51% και 49% στο δηµόσιο και στους
ιδιώτες. Άρα, ουσιαστικά, χάνει τον έλεγχο το δηµόσιο στον ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό ξέρετε, αυτό κάνετε.
Την ίδια στιγµή, δεν µπορείτε να βγάλετε κάποια συµπεράσµατα, τα οποία είναι οφθαλµοφανή. Είδατε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αυτά που ανέφερα πριν, σε σχέση µε τον ρυθµό της
ανάπτυξης; Μία από τις αιτίες του πάνω από 2% το πρώτο εξάµηνο στην οικονοµία του ρυθµού ανάπτυξης οφείλεται στην αύξηση του κατώτατου µισθού, στο γεγονός ότι, µέσω των συλλογικών συµβάσεων σε µεγάλους κλάδους της οικονοµίας αυξήθηκαν οι µισθοί και άρα, έχουµε περισσότερο διαθέσιµο εισόδηµα
στην αγορά, στο γεγονός ότι εµείς, σ’ αυτό που ονοµάσαµε
υπερπλεόνασµα, ανεξάρτητα πώς προέκυψε µέσα στις συνθήκες
των µνηµονίων, δεν φερθήκαµε τσιγκούνικα, όπως κάνετε εσείς.
Αυτά όλα συνέτειναν στο να πιαστεί αυτός ο ρυθµός ανάπτυξης.
Υπάρχουν, όµως, και συµπαθείς σε µένα, θα έλεγα, πολιτικές
αναξιοπιστίες. Είναι αυτή η αναξιοπιστία στο θέµα της Συµφωνίας των Πρεσπών. Τέτοιες πολιτικές αναξιοπιστίες να τις έχουµε. Εκεί που την καταγγέλλατε, τώρα πίνετε νερό στο όνοµά της.
Στην υγειά σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Υπάρχει και µια άλλη πολιτική αναξιοπιστία, στο προσφυγικό.
Και εκεί άλλα λέγατε και τώρα αλλιώς τα λέτε όταν βγαίνετε έξω.
Ελπίζω να µην διολισθήσετε σε αυτό, που σας πιέζει η ακροδεξιά
συνιστώσα σας και πάτε για κλειστά κέντρα. Αυτό δεν το έχουµε
ανάγκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό ότι έχετε ξεκινήσει
την επίθεση απέναντι στην κοινωνία. Ξέρετε, όταν µία κυβέρνηση
επιτίθεται στην κοινωνία, τότε επιστρατεύει τον αυταρχισµό.
Σήµερα, πριν από λίγο βγήκε στο φως της δηµοσιότητας άλλη
µια καταγγελία. Ανατρέξτε στο «TV EXCESS» -το είδα και εγώαλλά και σε άλλα site. Συνέλαβαν µία φοιτήτρια είκοσι δύο ετών
στην Πατησίων, της έκαναν έλεγχο προληπτικά και της ζήτησαν
να βγάλει το παντελόνι της καταµεσής της Πατησίων.
Ποιος τελικά δίνει το δικαίωµα στην Ελληνική Αστυνοµία να
στοχοποιεί τη νεολαία; Αυτός ο κατήφορος, ο ολισθηρός, ο αυταρχικός είναι επικίνδυνος. Τι σήµα στέλνετε; Σταµατήστε να
στοχοποιείτε την ελληνική νεολαία. Δεν είναι δυνατόν να δίνετε
τέτοια δικαιώµατα στον οποιονδήποτε να συµπεριφέρεται µε
αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν οι µαθητές να βγαίνουν και
να τους τραβάτε από το αυτί έξω από τους κινηµατογράφους,
επειδή βλέπουν την ταινία «Τζόκερ». Δεν είναι δυνατόν να µπαίνετε στα κέντρα διασκέδασης µε προτεταµένα τα όπλα. Δεν είναι
δυνατόν να ταπεινώνετε και να εξευτελίζετε νέους ανθρώπους.
Αυτός ο δρόµος, πράγµατι είναι ολισθηρός και σας καλώ να τον
εγκαταλείψετε, το συντοµότερο δυνατό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ.
Σε λίγο κλείνει ο ενδέκατος κύκλος. Θα µιλήσουν ο κ. Γκίκας,
ο κ. Μιχαηλίδης, από τις αλλαγές που έγιναν. Στη συνέχεια, θα
µιλήσει ο Υπουργός Τουρισµού, ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Μπογδάνος
και η κ. Γκαρά.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Άκουσα πολλά για πολιτική αναξιοπιστία. Κάπως θυµάµαι το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, το «ένα µνηµόνιο µε ένα νόµο και ένα
άρθρο» που θα καταργηθεί, τον ΕΝΦΙΑ, που είναι νόµος άδικος,
δεν διορθώνεται και καταργείται, την κατάργηση των ΜΑΤ, όπως
θυµάµαι επίσης και µια ΔΕΗ, που είχε ξαφνικά από κέρδος, 900
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εκατοµµύρια ζηµίες, εις βάρος του Έλληνα φορολογούµενου.
Προσπαθώ να θυµηθώ ποιοι Υπουργοί ήταν αυτοί, που έχουν την
ευθύνη γι’ αυτές τις ζηµιές. Βοηθήστε µε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Μπουκώρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Επειδή δηµιουργούνται εντυπώσεις
και βέβαια, δεν θα ήθελα να συνεχίσω τα όσα είπε ο κ. Σκυλακάκης, µιλάµε για µια κυβέρνηση, την προηγούµενη, που ποτέ δεν
πέτυχε τους αναπτυξιακούς στόχους, που η ίδια είχε θέσει στους
προϋπολογισµούς της. Από εκεί και πέρα όµως, γίνεται µία προσπάθεια δηµιουργίας ενός κλίµατος ότι στοχοποιείται η νεολαία.
Τα όποια περιστατικά έχουν υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν,
όλα ελέγχονται µε τις νόµιµα προβλεπόµενες διαδικασίες.
Το περιστατικό το οποίο ακούστηκε πριν λίγη ώρα στη Βουλή
δεν ξέρω αν και πόσο ευσταθεί, αλλά θα ήθελα να καλέσω τον
ΣΥΡΙΖΑ να πάψει να στοχοποιεί την Ελληνική Αστυνοµία και να
µη δηµιουργεί εντυπώσεις, υιοθετώντας fake news ή ανυπόστατα
γεγονότα, ότι υπάρχει κράτος αυστηρό και αυταρχικό.
Το να σέβεσαι τη νοµιµότητα, να σέβεσαι ασφαλώς τη νεολαία,
αλλά να σέβεσαι και τους θεσµούς του κράτους δεν είναι παρανοµία, κύριοι, είναι κανονικότητα. Αυτό να το καταλάβετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κύριε
Αµανατίδη.
Γιατί θέλετε τον λόγο; Αναφέρθηκε σε εσάς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Γι’ αυτά που είπε ο κ. Σκουρλέτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Γενική τοποθέτηση έκανε, απάντησε ο Υπουργός, απάντησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει λόγος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω
ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για να απαντήσετε;
Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Υπάρχει προσωπικό, κύριε Πρόεδρε; Ακούσατε από µένα κάποια προσωπική αναφορά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Για ένα λεπτό θέλω
τον λόγο επί προσωπικού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ακούσατε από εµένα κάποια προσωπική αναφορά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Να ακούσουµε σε
τι συνίσταται το προσωπικό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Για τον συνάδελφο κ. Αµανατίδη είπατε ότι δεν υπάρχει κανένα προσωπικό ζήτηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν έγινε αναφορά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ο κ. Σκουρλέτης έκανε πολιτική
εκτίµηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα ακούσουµε αν
υπάρχει προσωπικό για ένα λεπτό, όπως λέει ο Κανονισµός και
αν υπάρχει προσωπικό, θα δοθεί ο λόγος.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, κύριε Σκουρλέτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Θέλω να πω στον κ.
Υπουργό ότι ο ίδιος πραγµατικά µπορεί να είναι χαρούµενος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Σκουρλέτη,
το προσωπικό ποιο είναι. Υπενθυµίζω ότι το προσωπικό είναι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Είναι η διαστρέβλωση
αυτών που είπα….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου):…για διαστρέβλωση ή για αλλοίωση του περιεχοµένου της οµιλίας σας. Τα ξέρετε
αυτά. Ποια είναι η αλλοίωση λοιπόν;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό, κύριε Πρόεδρε. Δεν µιλάµε προσωπικά, αλλά πολιτικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Θέλω να πω το εξής.
Ο κύριος Υπουργός µπορεί πράγµατι, να είναι πολύ χαρούµενος, γιατί βλέπει ότι η σηµερινή Νέα Δηµοκρατία έχει υιοθετήσει
το πρόγραµµα της δράσης, άρα µπορεί να αισθάνεται ο ίδιος ικανοποιηµένος.

7692

Όσον αφορά αυτά τα οποία είπε για τη ΔΕΗ, θέλω να του θυµίσω το εξής. Επί των ηµερών των προηγούµενων κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, ο ελληνικός λαός πολλές φορές
είδε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εσείς κάνετε τοποθέτηση τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: …και ζηµιές στη ΔΕΗ,
αλλά και 60% αύξηση στο ρεύµα. Αυτό είναι γνωστό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Αυτό είναι προσωπικό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό δεν είναι
προσωπικό, µε συγχωρείτε.
Κύριε Σκουρλέτη, δεν είναι προσωπικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Τέλος, σε σχέση µε
την Ελληνική Αστυνοµία, είναι επικίνδυνο παιχνίδι το να βάζουν
ανθρώπους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν είναι προσωπικό. Αγορεύετε, κύριε Σκουρλέτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:…να παραβιάζουν τη
νοµιµότητα και πράγµατι, να βλέπουµε αυτό που γίνεται σήµερα
εις βάρος της νεολαίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ
πολύ, κύριε Σκουρλέτη. Αυτό δεν είναι προσωπικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Αναφέρθηκε στην τοποθέτησή µου.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Τσακαλώτο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, ο οποίος, τι µας είπε µετά από τις καταγγελίες του κ.
Σκουρλέτη; Ότι όλα εξετάζονται υπηρεσιακώς και να µην χτυπάµε την Αστυνοµία. Νοµίζω ότι µετά από αυτή την παρέµβαση,
η νεολαία µας θα αισθάνεται µεγάλη ανακούφιση, που ξέρει ότι
είµαστε στη γη του Κάφκα, όπου όλα κάπου θα εξεταστούν, αλλά
ξέρουµε ότι υπάρχει λευκή επιταγή στην Αστυνοµία ενάντια στη
νεολαία µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είναι κρίσεις αυτές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Απαντήσατε, κύριε Μπουκώρο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Κρίση κάνατε, κρίση κάνει και ο κ. Τσακαλώτος. Δεν θα συνεχιστεί αυτό τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ο κ. Σκουρλέτης απάντησε στον
κύριο Υπουργό, απάντησε στον προηγούµενο συνάδελφο.
Δεν είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Γκίκα, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα αλλάξω λίγο τη
ροή της οµιλίας µου. Θα συµφωνήσω απολύτως µε τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο. Δεν θα πρέπει να στοχοποιείται η
Ελληνική Αστυνοµία. Δεν ξέρουµε εάν έγινε κάποιο γεγονός.
Μπορεί να είναι µεµονωµένο.
Η Ελληνική Αστυνοµία είναι απαραίτητη. Στη χώρα µας έχουµε
προβλήµατα ασφαλείας, τα οποία, εν πολλοίς, δηµιουργήθηκαν
και εντάθηκαν επί των ηµερών της διακυβέρνησής σας. Συνεπώς
να αφήσουµε την Ελληνική Αστυνοµία να κάνει σωστά τη δουλειά
της.
Αυτές τις δύο µέρες έχουµε ακούσει απίστευτα πράγµατα για
την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορούν τη Νέα Δηµοκρατία
και µας κουνούν µάλιστα το δάχτυλο, λέγοντας ότι µε τον προϋπολογισµό αυτό, αλλά και µε τη µέχρι τώρα πορεία, η κατάσταση στη χώρα είναι πολύ χειρότερη.
Εγώ θα σας πω να κάνετε µία βόλτα στην κοινωνία. Δείτε τις
δηµοσκοπήσεις, δείτε ότι πνέει ένας νέος άνεµος αισιοδοξίας.
Έρχονται καλύτερες µέρες. Φαίνεται αυτό στην κοινωνία, όπου
και να πας, στις γειτονιές, στα καφενεία, στις περιφέρειές µας.
Εγώ προέρχοµαι και εκπροσωπώ την Κέρκυρα. Δυστυχώς για
σας, αν για τα προηγούµενα τέσσερα-πέντε χρόνια υπάρχει ένας
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νοµός, που η αναποτελεσµατικότητα της κυβέρνησης µπορεί να
αποτυπωθεί, αυτός είναι ο Νοµός Κέρκυρας. Δεν αναφέροµαι
µόνο στα προβλήµατα των απορριµµάτων -για τα οποία κάποτε
και ο κ. Σκουρλέτης είχε την ευθύνη- τα οποία εντάθηκαν -και
ήρθε η Κυβέρνησή µας και µέσα σε τέσσερις µήνες έχουµε
δώσει λύση- αλλά είναι και γενικότερα θέµατα, πιο µικρά και πιο
µεγάλα, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο, που το είχατε επί τρία
χρόνια κλειστό, χωρίς να υπάρχει πραγµατικός λόγος και σε ερωτήσεις που κάναµε στη Βουλή, µας απαντούσατε ότι µένει κλειστό, γιατί δεν έχει συντηρηθεί το air-condition και πολλά άλλα
αντίστοιχα, για τα οποία δεν θα χρησιµοποιήσω άλλο χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός είναι
ένας αναπτυξιακός προϋπολογισµός. Είναι ένας προϋπολογισµός, που βοηθάει τον επιχειρηµατία, µειώνει τη φορολογία,
βοηθάει τη µεσαία τάξη και θεωρώ ότι στο τέλος του 2020 η κατάσταση στη χώρα θα είναι πάρα πολύ καλύτερη απ’ αυτήν τουλάχιστον που παραλάβαµε, αλλά και απ’ αυτήν που είναι τώρα.
Τους τελευταίους αυτούς πέντε µήνες, η Κυβέρνηση µε µια
σειρά νοµοσχεδίων έχει αλλάξει το κλίµα και αυτό αποτυπώνεται
και από την εµπιστοσύνη, που δείχνουν οι αγορές. Εκεί δεν είµαι
εγώ ή εσείς, αλλά είναι οι αγορές, οι οίκοι. Βλέπετε ότι και η οικονοµία µας αναβαθµίζεται και βεβαίως, τα επιτόκια στα οµόλογα έχουν πέσει πάρα πολύ χαµηλά και µπορεί η χώρα να
δανειστεί και να αποπληρώσει και δάνεια του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Άρα, λοιπόν, αυτός είναι ένας δείκτης που δεν µπορούµε να
παραγνωρίσουµε. Όµως, υπάρχει και κοινωνικό πρόσωπο σε
αυτές τις πολιτικές, που ασκεί η νέα Κυβέρνηση και αποτυπώνονται στον προϋπολογισµό. Δεν µπορώ να καταλάβω για ποιο
λόγο µιλάτε συνέχεια για ταξικότητα και λέτε πως είναι ταξικός
προϋπολογισµός, πως ευνοούνται οι µεγάλοι και όχι οι µικροί.
Εγώ θα σας πω ότι µέχρι τώρα, όλα αυτά τα µέτρα, τα οποία έχει
πάρει αυτή η Κυβέρνηση, είναι µέτρα που βοηθούν τους ανθρώπους, που έχουν περισσότερη ανάγκη, βοηθούν τους µικρούς,
βοηθούν αυτούς που πληρώνουν µικρό ΦΠΑ, βοηθούν την ελληνική οικογένεια.
Κακά τα ψέµατα, η Ελλάδα σήµερα αντιµετωπίζει ένα µεγάλο
θέµα, για το οποίο εσείς δεν κάνατε τίποτα επί πέντε ολόκληρα
χρόνια. Αυτό είναι το δηµογραφικό. Δεν είδαµε να κάνετε τοµές,
να ενισχύσετε την ελληνική οικογένεια. Αυτή η Κυβέρνηση, από
τις πρώτες µέρες κιόλας διακυβέρνησης και βεβαίως και κατά
την προεκλογική περίοδο, έχει εξαγγείλει µέτρα που στηρίζουν
και βοηθούν την οικογένεια, καθώς επίσης και την πολύτεκνη οικογένεια και αποτυπώνονται σε αυτόν τον προϋπολογισµό. Δεν
θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες. Τα είπαν ούτως ή άλλως οι συνάδελφοι αναλυτικά.
Επίσης, βοηθά την επιχειρηµατικότητα. Με ποιον τρόπο; Μειώνοντας τους φόρους. Από το 28% πήγε στο 24%, µε προοπτική
να πάει στο 20%. Τα µερίσµατα έπεσαν, οι εισφορές ακολουθούν. Άρα, λοιπόν είναι ένας προϋπολογισµός, που έχει δύο σηµαντικές διαστάσεις: Βοηθάει και την κοινωνία και την επιχειρηµατικότητα. Εµείς στηρίζουµε την ιδιωτική πρωτοβουλία, αυτό
άλλωστε είναι και στο πρόγραµµά µας, αυτό άλλωστε είναι και
στη φιλοσοφία µας. Αντίθετα εσείς, η προηγούµενη κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ ήθελε ένα κράτος επιχειρηµατία. Αυτό δεν µπορεί να
γίνει.
Θα ήθελα να πω µια κουβέντα για τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εθνικής Αµύνης. Βεβαίως, θα έπρεπε αυτό τον προϋπολογισµό να τον ψηφίσουµε όλοι και λόγω της ιδιάζουσας γεωπολιτικής συγκυρίας. Κύριε Υπουργέ, επαναφέρω αυτήν την
πρόταση, που ίσως θα πρέπει να δούµε στον επόµενο προϋπολογισµό, ειδικά για τις εξοπλιστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων, να αυξηθεί για µια πενταετία η δαπάνη κατά 0,5% του ΑΕΠ,
που σηµαίνει 1 δισεκατοµµύριο το χρόνο, επί πέντε χρόνια είναι
5 δισεκατοµµύρια, που θα µπορούν µε αυτά τα 5 δισεκατοµµύρια
να ικανοποιηθούν σηµαντικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων.
Βεβαίως, αυτό προϋποθέτει κύριε Υπουργέ, ότι θα έχει αλλάξει και ο νόµος περί προµηθειών των Ενόπλων Δυνάµεων, ώστε
να εξασφαλίζεται απολύτως η διαφάνεια και βεβαίως, να είναι σε
γνώση όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήµατα αυτά.
Με αυτά τα λόγια, είναι ένας αναπτυξιακός προϋπολογισµός,
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ένας προϋπολογισµός, ο οποίος βοηθά την ελληνική κοινωνία,
βοηθά τη µικροµεσαία τάξη, βοηθά τις πολύτεκνες οικογένειες,
βοηθά την κάθε οικογένεια. Και γι’ αυτό βεβαίως, σας καλώ να
τον υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
Τον λόγο εχει ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Να αφήσουµε την Αστυνοµία να κάνει τη δουλειά της», είπε ο
προλαλήσας συνάδελφος. Αν θεωρείτε ότι δουλειά της Αστυνοµίας είναι να ξεγυµνώνει και να εξευτελίζει νέους ανθρώπους,
εµείς θεωρούµε ότι δεν είναι δουλειά της. Και αυτήν τη δουλειά,
δεν θα αφήσουµε την Ελληνική Αστυνοµία να την κάνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι το πολιτικό
αποτύπωµα του εκάστοτε προϋπολογισµού εντοπίζεται, όχι µόνο
σε αυτά που ρητά προβλέπει, αλλά και σε εκείνα, που δεν περιλαµβάνει. Θα δώσω κάποια παραδείγµατα στοχευµένων φορολογικών µέτρων ελάφρυνσης, τα οποία είχαµε εξαγγείλει και για
τα οποία είχαµε δεσµευτεί τον Μάιο του 2019 και δεν περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του 2020.
Αναφέροµαι στις δεσµεύσεις για µείωση του φόρου εισοδήµατος σε νησιά έως τρειών χιλιάδων εκατό κατοίκους, µείωση
του ΕΝΦΙΑ σε νησιά έως χίλιων κατοίκους, καθώς και η παροχή
έκπτωσης 10% στον φόρο εισοδήµατος, που αναλογεί σε κάθε
συνεταιρισµένο αγρότη. Πρόκειται για µέτρα, τα οποία αφενός,
θα είχαν µικρό δηµοσιονοµικό κόστος και αφετέρου -και το σηµαντικότερο ίσως- θα στήριζαν µε ουσιαστικό τρόπο και προς
αναπτυξιακή κατεύθυνση κατηγορίες του πληθυσµού, που αξίζουν οπωσδήποτε τέτοιας ειδικής φορολογικής µεταχείρισης.
Αντ’ αυτού, ακούµε για παράδειγµα, από αρµόδια υπουργικά
χείλη τις προθέσεις για αυξηµένη συµµετοχή των ιδιωτών στην
κεφαλαιακή θέση των αγροτικών συνεταιρισµών, κάτι που επί της
ουσίας, θα υπονοµεύσει και τον ίδιο τον συνεργατικό χαρακτήρα
των οργανώσεων αυτών. Κυρίως, διαπιστώνουµε ότι η περιβόητη
άρση της φοροεπιδροµής, που είχατε ως προµετωπίδα, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, στην πολιτική σας απέχει πολύ από τις
προσδοκίες, που είχατε καλλιεργήσει και επιπλέον, η όποια µείωση της φορολογίας καταλήγει σε πολύ συγκεκριµένες τσέπες.
Άνω του 50% των ελαφρύνσεων κατευθύνεται στις επιχειρήσεις, µέσω της απότοµης µεγάλης µείωσης του συντελεστή φορολογίας νοµικών προσώπων και τη µείωση στο µισό περίπου
του συντελεστή φορολόγησης των µερισµάτων από 10% σε 5%,
ο οποίος καθίσταται από τους πλέον χαµηλούς στην Ευρώπη.
Είναι φανερό ότι η νεοφιλελεύθερη λογική αυτών των αλλαγών, ιδιαίτερα αν συνυπολογιστεί το µέγεθος της µείωσης και το
γενικότερο µείγµα της οικονοµικής πολιτικής σας, όµως ακόµα
κι αυτή η ελάφρυνση, αφορά, κατά µείζονα λόγο ,το µόλις 3%
των επιχειρήσεων, τις πλέον ισχυρές και κερδοφόρες δηλαδή,
επιχειρήσεις.
Η ραχοκοκαλιά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε άλλα
λόγια, θα δει µηδενική ή ελάχιστη ωφέλεια. Ακόµα και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι κατ’αρχήν επωφελούνται από την
εισαγωγή του νέου χαµηλού φορολογικού συντελεστή, θα κληθούν βεβαίως, να καταβάλουν το µεγαλύτερο µέρος των οφειλών
τους στις αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές, που ετοιµάζετε.
Περνώντας στο σκέλος του προϋπολογισµού, που αφορά τις
κοινωνικές δαπάνες, θα δούµε ότι προβλέπονται µειώσεις σε µια
σειρά από επιδόµατα, όπως τα οικογενειακά, τα επιδόµατα για
τα ΑΜΕΑ, το επίδοµα ενοικίου, που εµείς θεσπίσαµε. Οι µειώσεις
αυτές αντισταθµίζονται από το επίδοµα για τις νέες γεννήσεις
που εισάγετε. Δηλαδή, δεν µιλάµε για ανακατανοµή ποσών προς
όφελος του νέου επιδόµατος, κάτι που θα µπορούσε, κατ’αρχήν,
να συζητηθεί, αλλά για µείωση στην ουσία του προϋπολογισµού
της πρόνοιας και αλληλεγγύης κατά το καθόλου ευκαταφρόνητο
ποσόν των 370 εκατοµµυρίων.
Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε εδώ ότι ήταν ακριβώς η σηµαντική και εν µέσω αυστηρής επιτήρησης αύξηση του προϋπολογισµού στον τοµέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, που επέτρεψε,
σύµφωνα µε τα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, τη µείωση των οικονοµικών ανισοτήτων στα χαµηλότερα επίπεδα, όχι µόνο της κρίσης, αλλά και
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συνολικά, θεωρώντας την από το 2005.
Έρχοµαι στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας. Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικές σας στοχεύσεις στον χώρο της υγείας,
όπως για παράδειγµα η διαφαινόµενη προώθηση λογικών ΣΔΙΤ
δεν προδίδονται από αυτό τον προϋπολογισµό. Σε γενικές γραµµές, φαίνεται να ακολουθείτε τη λογική κατανοµή και το ύψος
των δαπανών, που προβλέπονται στο µεσοπρόθεσµο.
Η διαπίστωση αυτή, βέβαια, δεν είναι θετική για εσάς, για δυο
κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί µέσω ενός τέτοιου προϋπολογισµού ανοµολόγητα αποσύρετε την ακραία καταστροφολογία και
διεκτραγώδηση των παθογενειών στο χώρο της υγείας, που ακολουθήσατε όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση.
Δεύτερη εστία πολιτικής κριτικής στον προϋπολογισµό της
υγείας είναι ότι αυτός δεν εκµεταλλεύεται την ευνοϊκή οικονοµική
συγκυρία προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης, της οικοδόµησης και περαιτέρω στήριξης του δηµοσίου συστήµατος
υγείας, όπως επιδιώκαµε εµείς. Δεν εκµεταλλεύεται, δηλαδή, τον
αυξηµένο δηµοσιονοµικό χώρο και το σαφώς πιο χαλαρό καθεστώς επιτήρησης, ώστε να επιταχύνει τη σύγκλιση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο δαπανών υγείας, τον ρυθµό στελέχωσης µε νέο
προσωπικό, την αναβάθµιση υποδοµών και υπηρεσιών µε άξονα
την καθολική και ισότιµη πρόσβαση στην υγεία.
Όλα τα παραπάνω, τα είχαµε µε πολύ κόπο δροµολογήσει
εµείς, βεβαίως και θεωρούµε ότι είναι κοινωνική απαίτηση η διατήρηση αυτού του προσανατολισµού από τη µια και η επιτάχυνση των τοµών προοδευτικών µεταρρυθµίσεων από την άλλη.
Είναι, βέβαια, µάλλον ανεδαφικό να αναµένουµε από σας την
άσκηση µιας τέτοιας πολιτικής µε κοινωνικοκεντρικό και προοδευτικό χαρακτήρα και αυτό αφορά τον προϋπολογισµό του
2020 συνολικά, τον οποίο προφανώς και θα καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο Υπουργός Τουρισµού κ. Θεοχάρης Θεοχάρης για δέκα λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Νιώθω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ περήφανος που
είµαι µέλος µιας Κυβέρνησης που φέρνει για πρώτη φορά, µετά
από χρόνια, έναν προϋπολογισµό επενδυτικό και αναπτυξιακό.
Ο προϋπολογισµός του 2020 αποτυπώνει τις θεµελιώδεις επιδιώξεις της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη: Ισχυρή και βιώσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας, µε περισσότερες επενδύσεις και
κυρίως, πολλές και καλύτερες δουλειές για τους Έλληνες.
Δεν µπορώ, όµως, να αντισταθώ να σχολιάσω λίγο την κριτική
που ακούω αυτές τις τρεις µέρες. Βέβαια, άκουσα εδώ τον κ.
Σκουρλέτη προηγουµένως να κόπτεται για τη νεολαία.
Πρώτα από όλα, µιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Σκουρλέτης για πολιτική αναξιοπιστία; Το µισό κόµµα έχασε το 2015 ακριβώς µε τις
κωλοτούµπες. Η µόνη πολιτική αναξιοπιστία, που ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ
θα συµβεί αν δεν κάνει κωλοτούµπα. Ακόµα και για την ψήφο των
αποδήµων του ελληνισµού, αφού έκανε µια σειρά κωλοτούµπες
όταν ήταν στην κυβέρνηση, συνήθισε τώρα και κάνει και στην Αντιπολίτευση. Ρωτήστε τον κ. Στρατούλη γιατί έφυγε, γιατί ακριβώς είστε πολιτικά αναξιόπιστοί.
Το να βάζουµε τα fake news και να χρησιµοποιούµε ανεπιβεβαίωτες ακόµη πληροφορίες, για να βρούµε µια πρώτη ευκαιρία
να χτυπήσουµε την Αστυνοµία, δεν το κάνουµε υπέρ της νεολαίας. Η νεολαία ψήφισε ανοιχτά πανεπιστήµια. Δεν έβρισκε τα
πανεπιστήµια να κάνει τα µαθήµατά της η νεολαία. Δεν έβρισκε
προοπτικές, για να βρει δουλειά στον τόπο της η νεολαία. Αναγκάζονταν να ξεσπιτωθεί και να πάει στο εξωτερικό η νεολαία.
Αυτά κάνει κάποιος ο όποιος θέλει να δώσει προοπτική, δουλειές, πλούτο και ευηµερία στη νεολαία, να χτίσει τα όνειρά της,
να ριζώσει εδώ και όχι να παίρνει τα όνειρά της και να τα πραγµατοποιεί στο εξωτερικό.
Ακούω την κριτική -άκουσον-άκουσον- ότι είναι καλύτερη Αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί µας κάνει καλύτερη αντιπολίτευση
στα ελληνοτουρκικά αντί της αντιπολίτευσης που έκανε η Νέα
Δηµοκρατία στις Πρέσπες. Ωραία. Είµαι σίγουρος ότι θα συµφωνήσει και ο ελληνικός λαός. Να µείνετε στην αντιπολίτευση τρειςτέσσερις τετραετίες, γιατί την κάνετε τόσο καλά. Θα συµφωνή-
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σουµε όλοι, λοιπόν, και θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε παραπάνω.
Γιατί πάντως, ως κυβέρνηση δεν παραδώσατε τίποτα. Επενδύσεις που είχαν παγώσει χρόνια, εθνικά θέµατα που µε τόση επιπολαιότητα διαχειριστήκατε, φορολογία που αυξήθηκε µε είκοσι
εννιά νέους φόρους και κατέληξαν οι µισοί Έλληνες θα χρωστάνε στην Εφορία και στον ΕΦΚΑ.
Ακόµη και στην τουριστική χρονιά που ξεκίνησε µε τόσο άσχηµους οιωνούς, αφού δεν είχατε καν ξεκινήσει τη διαφήµιση παρά
τον Ιούνιο φέτος, εµείς πετύχαµε ήδη τον πιο σηµαντικό στόχο.
Η χρόνια γύρισε και ήδη πιάσαµε στο εννεάµηνο τα έσοδα όλου
του 2018, παρά τη χρεοκοπία της «THOMAS COOK».
Καταθέτω για τα Πρακτικά ένα γράφηµα, που στηρίζει τα στοιχεία του πίνακα 1,4 του ισοζυγίου, που έχει η εισηγητική έκθεση,
που αποδεικνύει πως ενώ το εννεάµηνο του 2017 ήµασταν 200
εκατοµµύρια ευρώ κάτω από τα έσοδα του 2016 και το εννεάµηνο του 2018 ήµασταν 500 εκατοµµύρια ευρώ κάτω τα έσοδα
του 2017, φέτος είµαστε ήδη λίγο πάνω από τα έσοδα του 2018.
Αντιστρέψουµε, δηλαδή, την πορεία και ενώ πήγαινε προς τα
κάτω, τώρα φτάσαµε στο µηδέν και είµαι σίγουρος θα πάµε καλύτερα τις επόµενες χρονιές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Τουρισµού κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα
πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό κάνεις όταν δουλεύεις συστηµατικά, για να φέρεις τα
αποτελέσµατα χάριν του ελληνικού τουρισµού, χάριν της ευηµερίας του τόπου, χάριν της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας.
Δεν σταµατάµε, όµως, εκεί. Ήδη τρέχει η χειµερινή καµπάνια
για το «City Break» για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και µε αυτόν τον τρόπο θέλουµε να δώσουµε ακόµη µεγαλύτερη ώθηση
σε δύο προορισµούς, που έχουν πολλά να προσφέρουν για τους
ταξιδιώτες, που θα αποφασίσουν να επισκεφτούν την χώρας µας
και το χειµώνα.
Ήδη ολοκληρώσαµε τον σχεδιασµό µε τον ΕΟΤ, ώστε να ξεκινήσουµε καµπάνια τον Ιανουάριο του 2020. Τρέχει η καµπάνια
τώρα. Θα ολοκληρωθεί τέλος του έτους και στις 10 Ιανουαρίου
θα ξεκινήσει η επόµενη. Για πρώτη φορά στα χρονικά του ΕΟΤ,
ξεκινάµε τόσο νωρίς, ουσιαστικά χωρίς κενό. Όλα αυτά, ενώ είχαµε να διαχειριστούµε την πτώχευση της «THOMAS COOK»,
φέρνοντας διατάξεις, προς όφελος επιχειρήσεων και εργαζοµένων.
Η επιτυχία, λοιπόν, αυτής της χρονιάς απαντάει στην κακόπιστη κριτική, που είχαµε να αντιµετωπίσουµε από τη µεριά κυρίως
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ακόµη, επικαιροποιήσαµε το σχέδιο εµπορικής προώθησης,
αν προτιµάτε το marketing plan, του ελληνικού τουρισµού για την
περίοδο 2020-2021. Θεσµοθετήσαµε µε την παράταση της προθεσµίας για την κατάταξη των ξενοδοχείων.
Εκπονήσαµε και αρχίζουµε να εφαρµόζουµε στρατηγικό σχέδιο προσέγγισης µε την Κίνα, ειδικά για τα θέµατα του τουρισµού. Με τη δυναµική είσοδό µας στη συγκεκριµένη αγορά,
στοχεύουµε στην προσέγγιση πεντακοσίων χιλιάδων επισκεπτών
ως το 2012.
Αναπροσαρµόσαµε τις διατάξεις για το Brexit, προβλέποντας
ρυθµίσεις για να προστατευτούν τα συµφέροντα των ελληνικών
τουριστικών επιχειρήσεων. Ολοκληρώνουµε την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιµη και ισορροπηµένη ανάπτυξη της
Σαντορίνης, ως προορισµού παγκόσµιας εµβέλειας. Είµαστε ήδη
παρόντες σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις και θα συνεχίσουµε να
είµαστε.
Ολοκληρώνουµε τον σχεδιασµό του νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τους αρχαιολογικούς-µουσειακούς χώρους, σε συνεργασία µε το ΤΑΠΑ και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
Υλοποιούµε πρόγραµµα προώθησης για τον ιατρικό και ιαµατικό τουρισµό, καθώς και τον τουρισµό ευεξίας. Αίρουµε τα εµπόδια στην ανάπτυξη του αναρριχητικού, του καταδυτικού και
άλλων εξειδικευµένων µορφών τουρισµού. Αναγνωρίσαµε, επίσης, αρκετές ιαµατικές πηγές σε όλη την Ελλάδα.
Τέλος, υπογράψαµε σηµαντικές συµφωνίες για την εγκαινίαση
νέων γραµµών το 2020, Σαγκάη - Αθήνα, Μπαχρέιν - Μύκονος και
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µόλις σήµερα ανακοινώνω από εδώ, από το Βήµα της Βουλής,
τη νέα γραµµή Ντόχα - Σαντορίνη, ενώ δουλεύουµε και σε άλλες
γραµµές, όπως ξέρετε πολύ καλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φυσικά δεν σταµατούµε εδώ.
Για τη νέα χρονιά, βάζουµε πέντε στρατηγικούς στόχους, που
θέλουµε να προωθήσουµε και να πετύχουµε µε τις δράσεις µας.
Πρώτον, προώθηση του βιώσιµου τουρισµού. Θα ανακοινώσουµε περισσότερα το επόµενο διάστηµα. Μπορώ, όµως, να πω
από τώρα πως το Υπουργείο Τουρισµού θα γίνει από τώρα plastic free, ώστε να δώσει σε όλους το σύνθηµα των αναγκαίων προσαρµογών για το περιβάλλον.
Δεύτερον, ποιοτική εκπαίδευση, µε ριζικές αλλαγές στο τοπίο
της τουριστικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες.
Τρίτον, προσβάσιµος τουρισµός, µε προώθηση των καταλυµάτων, που είναι φιλικά προς τα άτοµα µε αναπηρία. Είµαστε όλοι
εµείς άτοµα µε αναπηρία. Θα γίνουµε ηλικιωµένοι, έγκυες, κάποιοι θα έχουµε κάποιο ατύχηµα, εκτός από αυτούς που έχουν
µόνιµες αναπηρίες. Είµαστε όλοι εµείς και δεν µπορούν να είναι
αποκλεισµένοι από το τουριστικό προϊόν.
Νέες επενδύσεις, όπως αυτές που ανακοινώσαµε σήµερα στη
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ύψους 1 δισεκατοµµυρίου, που δηµιουργούν σχεδόν δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τουρισµό, προς όφελος της κοινωνίας.
Τέλος, νέα ψηφιακά εργαλεία µε προώθηση των νεοφυών επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, βρέθηκα στη Βοστόνη αυτές τις
µέρες και προωθώ τη σύνδεση δράσεων του «CAPSULET» που
είναι το εκκολαπτήριο του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου, µε οργανισµούς που υπάρχουν στη Βοστόνη, ώστε να µπορέσουν
αυτές οι επιχειρήσεις, αφού αναπτυχθούν λίγο στη χώρα µας, να
διασυνδεθούν µε τη Βοστόνη, το κέντρο της καινοτοµίας των
Ηνωµένων Πολιτειών. Μια σειρά από εταιρείες του τουρισµού,
όπως η «TRIP ADVISOR» η «KAYAK» και άλλες, που είχα την ευκαιρία να τις δω, βρίσκονται στη Βοστόνη και µπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ αυτές τις νέες εταιρείες να αναπτυχθούν.
Όλα αυτά, βρίσκονται κάτω από την οµπρέλα του στρατηγικού
µας σχεδίου για τον τουρισµό, µια από τις πρώτες δεσµεύσεις
της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που εκπονούµε µέσα
στο 2020 και που θα έχει ορίζοντα από το 2021 έως το 2030.
Είναι ένα σχέδιο, που βασίζεται στη βιώσιµη ανάπτυξη, στη διαφοροποίηση του προϊόντος, στην επέκταση της σεζόν, την ανάδειξη νέων προορισµών, την ενίσχυση της προστιθέµενης αξίας
και άρα, των αµοιβών των εργαζοµένων του κλάδου και την ενίσχυση φυσικά, της χώρας συνολικά.
Το στρατηγικό σχέδιο βασίζεται σε επτά πυλώνες. Πυλώνας
πρώτος: προσβασιµότητα και διασυνδεσιµότητα τόσο στον φυσικό, όσο και στον ψηφιακό άξονα. Πυλώνας δεύτερος: ιδιωτικές
υποδοµές και βιώσιµη διαχείριση και ανάπτυξη. Πυλώνας τρίτος:
δηµόσιες υποδοµές και διαχείριση της εµπειρίας. Πυλώνας τέταρτος: εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού.
Πυλώνας πέµπτος: προϊοντική ανάπτυξη, προώθηση και προβολή. Πυλώνας έκτος: συνεργατική διακυβέρνηση. Πυλώνας
έβδοµος: ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο για την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας και ανάλυση όλων των κενών.
Ο προϋπολογισµός αυτός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζει τη δουλειά του Υπουργείου Τουρισµού, δουλειά που θέτει
τις βάσεις για το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το νέο
τουριστικό µοντέλο της χώρας. Στηρίζει, αφού αυξάνει τις δαπάνες του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων από τα 24 εκατοµµύρια στα 33 εκατοµµύρια, µία αύξηση της τάξεως του 38%.
Συνολικά ο προϋπολογισµός, τακτικός και ΠΔΕ, ανέρχεται στα
70 εκατοµµύρια και θα καλύψει µια σειρά κρίσιµων δραστηριοτήτων για το τουριστικό µας προϊόν, την εικόνα της χώρας στις
διεθνείς αγορές και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους εργαζόµενους του κλάδου.
Στόχος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του Υπουργείου Τουρισµού είναι να χαράξουµε τη στρατηγική της επόµενης δεκαετίας
και σε κάθε ευκαιρία, θα επαναλαµβάνω ότι αυτό είναι εθνική µας
υπόθεση και δεν χωράνε µικροκοµµατικές σκοπιµότητες. Είναι
ώρα για πράξεις και όχι για λόγια. Το χρωστάµε στην πατρίδα
µας, το χρωστάµε στις επόµενες γενιές. Γι’ αυτόν τον λόγο, σας
καλώ να υπερψηφίσετε αυτόν τον προϋπολογισµό.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος από τη Νέα Δηµοκρατία και να
ετοιµάζεται η κ. Αναστασία Γκαρά, που είναι και η τελευταία οµιλήτρια του ενδεκάτου κύκλου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός της
Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη αποκαλύπτει µε τον πλέον ηχηρό και αδιαµφισβήτητο
τρόπο την τεράστια ποιοτική διαφορά, που µας χωρίζει από την
ιδεοληψία και τους βαθιά αντικοινωνικούς πειραµατισµούς της
προηγούµενης κυβέρνησης.
Επί πέντε χρόνια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσέθετε νέα και
αχρείαστα βάρη στις πλάτες των Ελλήνων, αφαίµασσε από συνειδητή επιλογή τη µεσαία τάξη, ακύρωνε κάθε αναπτυξιακή
πρωτοβουλία, εγκλώβιζε εκατοντάδες χιλιάδες συµπατριώτες
µας στην ανεργία και την οµηρία των επιδοµάτων και έστελνε άλλους τόσους στο εξωτερικό, προς αναζήτηση καλύτερης µοίρας.
Όλα αυτά, δεν οφείλονται σε µία ασύγγνωστη ανεπάρκεια.
Είναι πολύ περισσότερο το αναπόδραστο αποτέλεσµα του πώς
η Αριστερά βλέπει τον κόσµο. Ο ίδιος ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών είχε δηλώσει από αυτό εδώ το Βήµα ότι η ιδέα ότι για
να αναδιανείµεις πλούτο πρέπει πρώτα να τον παράγεις, είναι
ξένη προς την ιδεολογία της παράταξής του. Το να µεγαλώσει η
πίτα είναι για την Αριστερά αδιάφορο. Το σηµαντικό είναι να αλλάξει η κατανοµή των κοµµατιών, ακόµη και αν όλοι καταλήξουν
να παίρνουν ένα µικρότερο κοµµάτι.
Ας τολµήσουµε, λοιπόν, να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους. Αριστερά, παντού και πάντα, σηµαίνει αναδιανοµή της φτώχειας και ισοπέδωση προς τα κάτω, διότι η φτώχεια, η εξαθλίωση
και ο αποκλεισµός παρέχουν ακριβώς στην Αριστερά τον ζωτικό
της χώρο και ο φανατισµός το ρητορικό της περιβάλλον. Fake
news, ταµπέλες, κραυγές, όποιος δεν είναι µαζί µας είναι ακροδεξιός, νεοφιλελεύθερος, φασίστας. Ευτυχώς, οι νέοι άνθρωποι
σάς γυρνούν την πλάτη. Το βλέπουµε στις εκλογές, φοιτητικές,
αλλά και εθνικές µε εµφατικό τρόπο. Νοµίζετε ότι συγκινείτε τους
millennials µε τις µολότοφ και τη βία στις σχολές και τους δρόµους; Σας γυρνούν την πλάτη.
Επειδή αναφερθήκαµε σε ένα δηµοσίευµα εδώ σήµερα, που
µου µυρίζει κι αυτό βιωµατικό post και fake news, ο ίδιος προσφέροµαι να βρούµε την κοπέλα, η οποία καταγγέλλεται ότι γδύθηκε από αστυνοµικούς στο κέντρο της Αθήνας, να κάνω εγώ την
κοινοβουλευτική αναφορά και να κινήσουµε εµείς τις διαδικασίες
για την πειθαρχική δίωξη αυτών των αστυνοµικών. Δεν θα γίνει
όµως αυτό, γιατί δεν θα βγει µπροστά, διότι πολύ φοβάµαι ότι
αυτή η ιστορία είτε δεν υπάρχει είτε είναι µια άλλη ιστορία, η
οποία παραφουσκώθηκε για επικοινωνιακούς λόγους.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Και πού το ξέρετε αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Σας είπα «πολύ φοβάµαι».
Εάν δεν ισχύει…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κάποια συµπόνοια µήπως; Κάποιο ενδιαφέρον για τους συµπολίτες µας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Συµπόνοια; Κανονικότης,
εφαρµογή των κανόνων…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μπογδάνο,
συνεχίστε. Μην κάνετε διάλογο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Εφαρµογή των κανόνων,
όπως εκείνων που εσείς δεν εφαρµόζετε. Κανόνες παντού και
πάντα. Το είχε πει στην πρώτη του οµιλία εδώ από αυτό το ιερό
Βήµα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Κανόνας µας είναι οι κανόνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ένας βασικός κανόνας του Κοινοβουλίου είναι να µην κάνετε διάλογο µεταξύ σας!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Αριστερά σηµαίνει κάτι ακόµα: Επειδή ακριβώς δεν µπορούν και δεν θέλουν να υπερφορολογήσουν τους πολύ πλούσιους, γιατί το κεφάλαιο βρίσκει πάντα
τρόπο να ξεφεύγει από εκεί που δεν είναι ευπρόσδεκτο, τη νύφη
πληρώνει η µεσαία τάξη. Οι δήθεν οιµωγές περί ανισότητος, σηµαίνουν εξισωτική φτωχοποίηση παντού και πάντα.
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Ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα κινείται προς την
διαµετρικά αντίθετη κατεύθυνση. Προεκλογικά δεσµευτήκαµε
έναντι των Ελλήνων και των Ελληνίδων για ουσιαστικά χαµηλότερους φόρους, για ενίσχυση του εισοδήµατος των νοικοκυριών,
για περισσότερες πραγµατικές καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας, µέσα από επενδύσεις, µέσα από ανάπτυξη για την αποκατάσταση της σταθερότητας, της κανονικότητας και της αισιοδοξίας. Και ήδη, αυτή η σαφής αλλαγή πορείας αποδίδει καρπούς.
Προχωρήσαµε πιο γρήγορα από το αναµενόµενο στη µείωση
του ΕΝΦΙΑ. Καλύψαµε το δηµοσιονοµικό κενό ύψους, περίπου,
400 εκατοµµυρίων που κληροδότησε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Δηµιουργήσαµε δηµοσιονοµικό χώρο, για να φέρουµε πιο µπροστά δράσεις τόνωσης της οικονοµίας. Για πρώτη φορά δε, η
Ελλάς διαπραγµατεύεται τίτλους µε αρνητικό επιτόκιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµάς δεν µας ενδιαφέρει να µοιράζουµε ψίχουλα από µία πίτα, που διαρκώς συρρικνούται. Στόχος µας είναι να µεγαλώσουµε την πίτα για όλους, µειώνοντας
τους φόρους, προσελκύοντας νέες επενδύσεις, αντιµετωπίζοντας τη φτώχεια και τον αποκλεισµό µε το αποτελεσµατικότερο
εργαλείο που διαθέτουµε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και
συγχρόνως, στηρίζοντας τη ραχοκοκαλιά της χώρας, που δεν
είναι άλλη από τη µεσαία τάξη, ενθαρρύνοντας κάθε δηµιουργική
προσπάθεια, καταπολεµώντας, µέρα µε τη µέρα, τη σπατάλη, τη
γραφειοκρατία, εισάγοντας ποιότητα, αποτελεσµατικότητα και
αξιολόγηση σε κάθε πτυχή του δηµοσίου βίου, εξασφαλίζοντας
έτσι τις προϋποθέσεις, ώστε οι νέοι Έλληνες και οι Ελληνίδες να
οραµατίζονται ένα µέλλον δηµιουργίας, προκοπής, ευηµερίας
εντός της πατρίδος, όχι στο εξωτερικό, όπου για χρόνια καταφεύγουν.
Τονίζω εδώ ότι σε µία πολύ κρίσιµη συγκυρία για το έθνος, τα
δίκαια και τα συµφέροντα του Ελληνισµού, ενισχύουµε µε πρόσθετες δαπάνες τα κρίσιµα πεδία της εθνικής αµύνης, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής ασφαλίσεως. Ενισχύουµε
την Ελλάδα, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του
παρόντος και τις δίκαιες προσδοκίες για το µέλλον.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε την
τύχη να µπορεί να κινηθεί σε ένα περιβάλλον διεθνούς οικονοµικής επέκτασης και την τύχη αυτή την κλώτσησε. Θυµόµαστε: Να
µην µπούµε στο QE, δεν έγινε και τίποτα. Και όµως έγινε και
εµείς τώρα κινούµαστε σε µία πολύ πιο περιοριστική διεθνή οικονοµική συνθήκη και ήδη φέρνουµε πολλαπλά καλύτερα αποτελέσµατα.
Τολµώ, όµως, να διατυπώσω -ολοκληρώνοντας από το Βήµα
αυτό- την ακόλουθη πρόβλεψη. Ήδη από του χρόνου, όταν, Θεού θέλοντος, θα συζητάµε τον προϋπολογισµό του εµβληµατικού
2021 σε κάθε, µα κάθε δείκτη οι επιδόσεις της σηµερινής Κυβέρνησης θα είναι σηµαντικά θετικότερες. Δεν είναι θέµα οιωνοσκοπήσεως, είναι θέµα οικονοµικής λογικής και πραγµατικά, φιλελεύθερης ιδεολογίας.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και να ενηµερώσω ότι σήµερα θα φτάσουµε µέχρι τον κ. Ελευθέριο Αβραµάκη.
Ορίστε, κυρία Γκαρά, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, θα
µου επιτρέψετε να πάρω την ευκαιρία από την ερώτηση που
έκανε προηγούµενος συνάδελφος, ο κ. Γκίκας, αν δεν κάνω λάθος και µας ρώτησε αν έχουµε δει τις δηµοσκοπήσεις για το τι
λένε οι επαγγελµατίες, τι λένε οι έµποροι, σε σχέση µε την αγορά
και αν είναι πολύ πιο αισιόδοξοι.
Εγώ µε τη σειρά µου, θα ήθελα να καλέσω τους καλούς και τις
καλές συναδέλφους να κάνουν µία βόλτα στην αγορά της Αλεξανδρούπολης, της Ορεστιάδας, του Διδυµοτείχου και να ρωτήσουν τους επαγγελµατίες και τους εµπόρους για τα µηνύµατα,
τα οποία θα σας δώσουν για το πώς πάει η αγορά σε αυτήν την
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περίοδο.
Δυστυχώς, σε εµάς τα µηνύµατα που στέλνουν δεν είναι τόσο
αισιόδοξα, όσο εσείς περιγράψατε. Μπορεί να έχουµε βέβαια,
διαφορετικές πληροφορίες. Ωστόσο, θα παρακαλούσα και θα
συνιστούσα να κατεβείτε από το ροζ ωραίο συννεφάκι, που φτιάχνουν οι δηµοσκόποι και τα ΜΜΕ. Να προσγειωθούµε στην πραγµατικότητα και να αντιµετωπίσουµε µε σοβαρές πολιτικές τα
πραγµατικά προβλήµατα της χώρας.
Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, έχουµε, λοιπόν, έναν προϋπολογισµό στα χέρια µας, ο οποίος είναι ο δεύτερος προϋπολογισµός εκτός µνηµονίων και όµως, είναι ένας προϋπολογισµός,
που µοιάζει σαν προϋπολογισµός εντός καθεστώτος µνηµονίων.
Αν και η Νέα Δηµοκρατία δηµιούργησε αρκετές προσδοκίες µε
ψεύτικες υποσχέσεις στον προϋπολογισµό, αποτυπώνεται η ξεκάθαρη διάψευση της. Φωτογραφίζεται η πολιτική της εξαπάτηση.
Υποσχεθήκατε, κύριοι, ελαφρύνσεις στη µεσαία τάξη και στήριξη των αδυνάµων. Υποσχεθήκατε κατάργηση φόρων. Υποσχεθήκατε ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη για ποιους; Υποσχεθήκατε αρκετά. Όµως, οι ελαφρύνσεις και η στήριξη στη µεσαία τάξη διαψεύστηκαν, το κοινωνικό κράτος και το δίχτυ προστασίας στους
αδύναµους διαλύεται σιγά-σιγά, η ανάπτυξη αφορά µόνο στους
λίγους πολύ πλούσιους φίλους σας, η αριστεία σας µέσω του
παλαιοκοµµατικού και πελατειακού συστήµατος επιστρέφει ξανά
στη χώρα.
Παράλληλα, οι δαπάνες για τα υπουργικά σας γραφεία αυξάνονται, το κόστος λειτουργίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης
τριπλασιάζεται, δηµιουργείται ένα κρατικοδίαιτο σύστηµα, µόνο
για τα δικά σας παιδιά, η διαφάνεια και η αξιοκρατία πάνε περίπατο από τη χώρα µας, ο Διαµατάρης και ο Πατέρας είναι το
πραγµατικό σας προσωπείο, το ξεπούληµα της χώρας είναι η
πρώτη σας προτεραιότητα και το δηλώνετε δια στόµατος Υπουργών σας, η επιστροφή στην κανονικότητα σας είναι ένα γεγονός
προοιωνίζοντας, βέβαια, και την επιστροφή στην κρίση, τις ανισότητες, τη φτώχεια, αλλά και τα µνηµόνια. Την νύφη, βέβαια,
δυστυχώς θα πληρώσουν, για άλλη µία φορά, τα χαµηλά και τα
µεσαία στρώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, στον προϋπολογισµό που φέρνετε προς συζήτηση δεν καταγράφονται πολιτικές
δίκαιης και βιώσιµης ανάπτυξης, δεν καταγράφονται πολιτικές,
που να ενσωµατώνουν την περιβαλλοντική προστασία, παρά τα
ωραία µεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη, δεν καταγράφονται πολιτικές στήριξης της παραγωγής και της εργασίας ούτε καν των
επενδύσεων.
Μεγάλοι πληττόµενοι της πολιτικής σας είναι οι νέοι, οι εργαζόµενοι, οι αγρότες, η µεσαία τάξη και οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Και πιο συγκεκριµένα, θα αναφερθώ σε µερικούς τοµείς. Στον αγροτικό τοµέα ο προϋπολογισµός, δυστυχώς, είναι
µειωµένος κατά 50 εκατοµµύρια, χρήµατα τα οποία στερούνται
από το αναπτυξιακό κοµµάτι στον αγροτικό κλάδο. Δεν προβλέπεται καµµία µείωση φόρου στους συνεταιρισµένους αγρότες,
όπως ήδη είχε προϋπολογιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Εξαφανίστηκε η εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη για έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο,
µέτρο το οποίο και αυτό είχε προϋπολογιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Εξαπατήσατε τους αγρότες και σε αυτό;
Επίσης, δυστυχώς δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για την
πρόσληψη των αναγκαίων εκατόν ογδόντα µόνιµων κτηνιάτρων
και γεωπόνων, µε την προκήρυξη αυτή να είναι στον αέρα.
Στον τοµέα της παιδείας τώρα, καταγράφεται µείωση στις δαπάνες για δηµόσιες σχολικές υποδοµές και πανεπιστήµια. Φρούδες οι ελπίδες που δηµιουργήσατε για την κατασκευή νέων
παιδικών σταθµών και νηπιαγωγείων, τη συντήρηση σχολικών µονάδων, οι οποίοι στηρίζουν κυρίως τους νέους γονείς. Οι προβλέψεις οδηγούν σε ιδιωτικοποιήσεις και δίδακτρα ακόµη και
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ούτε αυτό
µπορείτε να το κρύψετε. Δια στόµατος Υπουργών σας και αυτό.
Μείωση καταγράφεται ακόµη και στις δράσεις του αθλητισµού
και του πολιτισµού, αναγκαίες δράσεις για τη νεολαία µας. Επιπλέον, δεν καταγράφεται καµµία οικονοµική πίστωση για προσλήψεις προσωπικού ούτε στη γενική ούτε στην ειδική αγωγή,
ψεύτικες υποσχέσεις της Νέας Δηµοκρατίας και εδώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ούτε στον τοµέα της υγείας, όµως, προβλέπονται δαπάνες για
νέες προσλήψεις προσωπικού.
Σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότηση της έρευνας, δυστυχώς,
έχουµε µία δραµατική µείωση του προϋπολογισµού επιστρέφοντας σε επίπεδα προ τεσσάρων ετών. Αν συνυπολογίσουµε σε όλα
αυτά και την πολιτική σας στον τοµέα της εργασίας, αλλά και του
περιορισµού του κοινωνικού κράτους, επιβεβαιώνεται ότι οι νέοι
απουσιάζουν πλήρως από την πολιτική σας στρατηγική, αλλά και
το ενδιαφέρον σας.
Στον τοµέα της εργασίας, λοιπόν, δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για τις τέσσερις χιλιάδες θέσεις εργασίας, που έχουν δηµιουργηθεί µέσω προγραµµάτων του ΟΑΕΔ και είναι ήδη σε ισχύ.
Άρα, προβλέπετε συν τέσσερις χιλιάδες ανέργους στη χώρα
µας. Ο προϋπολογισµός του ΟΑΕΔ είναι κατά πολύ µειωµένος,
άρα δεν προβλέπεται και κανένα νέο πρόγραµµα στήριξης της
εργασίας και κυρίως, αυτά που αφορούν στους νέους επιστήµονες. Νέες θέσεις καλά αµειβόµενες υποσχόταν ο κ. Μητσοτάκης.
Δεν φαίνονται στον προϋπολογισµό. Δεν υπάρχει καµµία αναφορά, επίσης, για την αύξηση του κατώτατου µισθού, άλλη µία
εξαπάτηση της Νέας Δηµοκρατίας προς τους νέους.
Παράλληλα, καταγράφεται µείωση στο σύνολο των προνοιακών επιδοµάτων και συγκεκριµένα, µειώνονται τα προνοιακά
επιδόµατα για ΑΜΕΑ, οικογενειακά επιδόµατα, το επίδοµα ενοικίου. Σηµειώνεται ότι ήδη µειώθηκε το επίδοµα πετρελαίου, θέρµανσης, ενώ αυξήθηκαν οι λογαριασµοί της ΔΕΗ. Παράλληλα,
καταργείται το µεταφορικό ισοδύναµο για τις νησιωτικές περιοχές.
Και ερωτώ: Όταν ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά προβλήµατα είναι το δηµογραφικό, πώς ακριβώς συγκρατείτε την ανάστροφη πορεία του;
Ακόµα και το επίδοµα γέννας, που θεσµοθετείτε και είναι θετικό, δεν καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες µε το ποσό που προϋπολογίζετε, ενώ, όπως είπα, µειώνετε παράλληλα τα οικογενειακά επιδόµατα.
Πάµε και στις επιχειρήσεις τώρα -και θα µου δώσετε άλλο ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε- όπου υπάρχει η µεγάλη εξαπάτηση της
µεσαίας τάξης από τη Νέα Δηµοκρατία. Αλήθεια, η µείωση φόρου στις επιχειρήσεις εστίασης, που είχατε υποσχεθεί και µάλιστα, διά στόµατος του σηµερινού Πρωθυπουργού, σε ποιον διάδροµο χάθηκε; Μιλάµε ή όχι για εξαπάτηση και εδώ;
Μειώνετε, κύριοι, τη φορολογία, αλλά η µείωση αφορά στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις; Όχι, βέβαια. Μόνο το 2%, οι πολύ
µεγάλες επιχειρήσεις θα δουν πραγµατικές µειώσεις. Στα µεσαία
στρώµατα η ελάφρυνση θα είναι από 17 ευρώ τον µήνα έως 17
ευρώ τον χρόνο, οι δε µισθωτοί θα δουν τη δραµατική µείωση
των 2 ευρώ.
Η µεγάλη σφαγή, βέβαια, της µεσαίας τάξης, από ό,τι φαίνεται, από τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, θα έρθει µε το ασφαλιστικό.
Τι άλλο προβλέπει ο προϋπολογισµός, που επιβαρύνει τη µεσαία τάξη; Αύξηση φόρου φυσικών προσώπων, έσοδα από το
πρόστιµο για 30% σε κάρτες και Airbnb, αύξηση του ΕΝΦΙΑ από
την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών.
Επίσης, στον προϋπολογισµό δεν περιλαµβάνεται κατάργηση
τέλους επιτηδεύµατος, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και η
µείωση της προκαταβολής φόρου, που είχε προϋπολογίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναγκαία για τη µικρή και µεσαία τάξη. Παράλληλα, µειώνετε κατά πολύ το κοινωνικό µέρισµα για χιλιάδες δικαιούχους,
δηµιουργώντας πρόβληµα στην ενίσχυση της κατανάλωσης και
της µικρής τοπικής αγοράς.
Τέλος, κύριοι Υπουργοί, τον Απρίλιο του 2019 ψηφίστηκε από
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ο ν.4608, που αφορούσε στην ίδρυση
της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σε αυτό το νοµοσχέδιο το άρθρο
41 προβλέπει την ενίσχυση σε µορφή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραµεθόριο και σε
λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές. Τα χρήµατα ήταν ήδη εξασφαλισµένα επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραµµα είναι ζωτικής σηµασίας για επιχειρήσεις σε ακριτικές περιοχές, όπως και
ο Έβρος.
Θα εφαρµόσετε τον νόµο; Θα προχωρήσετε στην ενίσχυση
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των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων; Δεν περιγράφεται τίποτα
στον προϋπολογισµό σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- ο
προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα είναι αντιαναπτυξιακός,
αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και βαθιά µνηµονιακός. Ο πρώτος
προϋπολογισµός της Νέας Δηµοκρατίας αποτυπώνει την εποχή
της εξαπάτησης, της συναλλαγής, του τέλους των διαψεύσεων,
το τέλος των ψευδών υποσχέσεων. Επιστροφή στη µνηµονιακή
πελατειακή δεξιά κανονικότητα, λοιπόν.
Ευχαριστώ και για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ζήτησε
τον λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Θα τον λάβει µετά από τέσσερις οµιλητές. Δηλαδή, θα κάνουµε έναν κύκλο πέντε οµιλητών
µαζί µε την κ. Γκαρά και θα µιλήσει µετά τον κ. Πάνα.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μπαρτζώκας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, πέρσι, ίδια περίπου εποχή, η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προέβλεψε ότι ο προϋπολογισµός για το 2019 θα ήταν ο τελευταίος
που θα έθετε εµπόδια στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Είχε απόλυτο δίκιο, γιατί η διακυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας άλλαξε αυτό το τοπίο. Το σχέδιο νόµου για τον κρατικό προϋπολογισµό του έτους 2020 δεν είναι άλλη µια προσπάθεια να
τα βγάλουµε πέρα και αυτόν τον χρόνο. Είναι ένα οργανωµένο
και ρεαλιστικό σχέδιο για να περάσουµε στην εποχή των καλύτερων ηµερών. Τις δικαιούµαστε µετά από δέκα χρόνια θυσιών.
Το ζητούµενο πια είναι µόνο ένα: Ανάπτυξη και ευκαιρίες για
όλους. Αυτήν την εντολή λάβαµε από τον ελληνικό λαό και πάνω
σε αυτήν δοµούµε το πρόγραµµα των δηµόσιων πολιτικών. Η
χώρα µας δεν βρίσκεται πια στο κενό. Υπάρχει µια δυνατή, αυτοδύναµη Κυβέρνηση, που υλοποιεί βήµα-βήµα τις δεσµεύσεις
της. Για το επόµενο έτος οδηγός της θα είναι ο κρατικός προϋπολογισµός που συζητάµε αυτές οι µέρες.
Είναι ένας διαφορετικός προϋπολογισµός, έχει άλλη φιλοσοφία. Η στρατηγική του εστιάζει στην προσέλκυση επενδύσεων.
Γι’ αυτόν τον λόγο, το πλάνο του είναι ξεκάθαρο, όπως και το
χρονοδιάγραµµα της υλοποίησής του. Έτσι θα υπάρχει και αποτέλεσµα.
Έχουµε αφήσει πίσω µας αναχρονιστικά διλήµµατα. Ξέρουµε
πολύ καλά ότι η ευηµερία µας εξαρτάται από τις επενδύσεις.
Αυτός είναι ο µοναδικός δρόµος. Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
της χώρας µας είναι δεδοµένα. Δεν τα έχουµε, όµως, αξιοποιήσει
αποτελεσµατικά. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να συνεχίσουµε
να µην τα αξιοποιούµε. Έχουµε πλούσια γη, έχουµε ανθρώπινο
δυναµικό µε µεγάλες δεξιότητες, που διαπρέπει στο εξωτερικό
και τους στερούµαστε εµείς.
Άρα το µείζον ζήτηµα είναι να τα εκµεταλλευτούµε σωστά, να
ανοίξουµε την πόρτα µας στις επενδύσεις. Άλλος δρόµος δεν
υπάρχει. Το µάθαµε µε τον δυσκολότερο, δυστυχώς, τρόπο.
Η επόµενη µέρα που εισάγει ο κρατικός προϋπολογισµός του
2020 πρέπει να ξεκλειδώσει τις παραγωγικές δυνάµεις σε όλους
τους παραγωγικούς τοµείς. Κατ’ αρχάς ξεκινώντας από τον πρωτογενή τοµέα, όλοι γνωρίζουµε τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη. Η Ελλάδα ήταν και θα παραµείνει αγροτική χώρα και δεν
υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό.
Πολλοί από εµάς σε αυτήν την Αίθουσα καταγόµαστε από κατ’
εξοχήν αγροτικές περιοχές, γι’ αυτό και γνωρίζουµε από πρώτο
χέρι τη δυναµική του πρωτογενούς τοµέα, τον ρόλο που µπορεί
να παίξει ως µοχλός ανάπτυξης, τις συνέργειες που µπορεί να
δηµιουργήσει µε τον τουρισµό, µε τη µεταποίηση, µε όλους τους
κλάδους της οικονοµίας.
Γνωρίζουµε, όµως και τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου,
αυτά που τον εµποδίζουν να αναδειχτεί ως πρωταγωνιστής. Ο
αγρότης της Ηµαθίας, παραδείγµατος χάριν, κυρίες και κύριοι,
είναι πρωτίστως και ο ίδιος επενδυτής. Επενδύει στη γη. Αυτή
είναι η περιουσία του και τα προηγούµενα χρόνια, δυστυχώς, δεν
είχε να αντιµετωπίσει µόνο το στρεβλό φορολογικό σύστηµα, τις

7697

καθυστερήσεις στις αποζηµιώσεις, τις υπέρογκες ασφαλιστικές
εισφορές, τις µεταβολές του καιρού, αυτές τις µεταβολές που
τη µία χρονιά ανταµείβουν τους σκοπούς του και την επόµενη
µπορεί να τον φέρουν αντιµέτωπο µε την καταστροφή. Είχε να
αντιµετωπίσει, δυστυχώς και την απαξίωση, την αντιµετώπισή
του ως φτωχού συγγενή. Αφέθηκε στην τύχη του.
Μιλώ καθηµερινά µε αγρότες της Ηµαθίας και όλοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στις καλλιέργειές τους, όλοι ενδιαφέρονται να αναπτυχθούν και να συµβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας.
Όλοι γνωρίζουν, επίσης, ότι, αν δεν εκσυγχρονιστούν και δεν υιοθετήσουν σύγχρονες µεθόδους γεωργίας, δεν θα µπορέσουν να
προσαρµοστούν στις νέες ανάγκες. Δεν τους λείπει η αυτογνωσία. Αυτό που λείπει είναι το όραµα, είναι το πεδίο της ευκαιρίας.
Αυτό είναι που πρέπει να δηµιουργήσουµε. Αυτό, άλλωστε,
χρειάζονται και οι νέοι αυτού του τόπου. Η διαφυγή τους στο
εξωτερικό δεν ήταν µια εκδικητική πράξη. Ήταν µια πράξη απελπισίας, ήταν η απάντησή τους στα άλυτά µας προβλήµατα, στις
αδιέξοδες πολιτικές µας.
Την ευκαιρία αυτή πρέπει να δηµιουργήσουµε και για τον Έλληνα µικροµεσαίο επιχειρηµατία της εστίασης, της τουριστικής
επιχείρησης, για τον κάθε ελεύθερο επαγγελµατία, τον επαγγελµατία που παρέχει ιατρικές και νοµικές υπηρεσίες, όλους αυτούς
που µε ασύµµετρα βάρη κράτησαν το ελληνικό κράτος όρθιο.
Το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2020 δηµιουργεί, επιτέλους, ευκαιρίες, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για
να ανακάµψουν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονοµίας, γι’ αυτό
και είναι ένας εντελώς διαφορετικός προϋπολογισµός σε σχέση
µε τους προηγούµενους των τελευταίων ετών. Δεν αποτυπώνει
µόνο τη ριζική διαφορά αντίληψης σε επίπεδο οικονοµικής πολιτικής. Αποτυπώνει, κυρίως, το πόσο διαφορετικά αντιλαµβανόµαστε τον Έλληνα πολίτη.
Για εµάς, ο Έλληνας πολίτης δεν ταυτίζεται µε την εκδοχή του
εξαρτηµένου από τα επιδόµατα, δεν ταυτίζεται µε τον Ευρωπαίο
πολίτη χωρίς φωνή, δεν ταυτίζεται µε τον υπαίτιο για την οικονοµική κρίση που βιώσαµε.
Αντίθετα, εµείς πιστεύουµε ότι οι Έλληνες είναι άξιοι. Πιστεύουµε στις ικανότητες και στη δυναµική τους και ξέρουµε για
τη δίψα τους για πρόοδο, για υγιή πρόοδο σε συνθήκες ελευθερίας. Γι’ αυτό και επιδιώκουµε να δηµιουργήσουµε το υγιές πλαίσιο µέσα στο οποίο θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους.
Ήδη µε ένα πλέγµα οριζόντιων φοροελαφρύνσεων καταφέραµε να αντιστρέψουµε το αρνητικό κλίµα που είχε δηµιουργηθεί. Οι πολίτες, πλέον, µας έχουν εµπιστοσύνη. Παράλληλα, όµως, δεν ξεχάσαµε την κοινωνική δικαιοσύνη ούτε και θα το κάνουµε. Είµαστε κοντά σε όλους. Αποδεικνύουµε ότι η οικονοµική
ελευθερία συνδυάζεται µε την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει
κανένα δίληµµα ανάµεσα τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την κύρωση του κρατικού
προϋπολογισµού το έτος που διανύουµε κλείνει ακριβώς όπως
θα ανοίξει το επόµενο, µε αισιοδοξία. Οι καλύτερες µέρες είναι
εδώ. Έχουµε ήδη γυρίσει σελίδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να ευχαριστήσουµε τον κ. Μπαρτζώκα για τον χρόνο και να συνεχίσουµε
µε τον κ. Σαρακιώτη από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είθισται ο προϋπολογισµός µιας
νέας κυβέρνησης να αποτυπώνει την αλλαγή της φιλοσοφίας σε
σχέση µε τη διαχείριση των δηµοσιονοµικών της χώρας, την αλλαγή της φιλοσοφίας την οποία ένα κόµµα το οποίο διεκδικεί την
εξουσία προεκλογικά αναλύει στους συµπολίτες µας διεξοδικά
και έρχεται µετά την νίκη στις εκλογές να την εφαρµόσει.
Καταφέρατε, όµως, κύριοι και κυρίες της Νέας Δηµοκρατίας,
µόλις πέντε µήνες µετά τις εκλογές και στον πρώτο σας προϋπολογισµό, να διαψεύσετε όλες τις δεσµεύσεις τις οποίες είχατε
λάβει προεκλογικά. Λίγες µόλις µέρες πριν τις εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης τόνιζε εµφατικά, ότι «η Νέα Δηµοκρατία την επόµενη
µέρα θα ακυρώσει στην πράξη την καταστροφική πολιτική των
υπερπλεονασµάτων». Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της
χώρας, ξεχάστηκε και η συζήτηση για τα πλεονάσµατα. Στις κα-

7698

λένδες η αναθεώρηση των υπερπλεονασµάτων!
Υποσχεθήκατε, επιπροσθέτως, ανάπτυξη ύψους 4%, διαβεβαιώνοντας τους πάντες ότι είναι ένας άκρως εφικτός και υλοποιήσιµος στόχος. Έρχεστε και πάλι στον πρώτο προϋπολογισµό
και χαµηλώνετε τον πήχη και τον πηγαίνετε στο 2,8%. Όµως αυτό
το 2,8%, κάτι θυµίζει σε όλους µας. Το 2,8% ήταν το ποσοστό
του δείκτη ανάπτυξης σε ετήσια βάση, το οποίο παραλάβατε το
δεύτερο τρίµηνο του 2019 από το ΣΥΡΙΖΑ. Κι έρχεστε να µας
πείτε, εσείς της ανάπτυξης και οι φιλοεπενδυτικοί, ότι µετά από
ενάµιση χρόνο στη διακυβέρνηση της χώρας θα καταφέρετε να
επιτύχετε το ίδιο ποσοστό το οποίο σας παραδώσαµε εµείς πριν
από κάποιους µήνες.
Προεκλογικά, βεβαίως, επικαλούσασταν διαρκώς και τη µεσαία τάξη, οι προσδοκίες της οποίας κατέρρευσαν πολύ σύντοµα. Αναρωτιέµαι τι θα πείτε στους µικρούς και µικροµεσαίους
επιχειρηµατίες, στους οποίους είχατε τάξει πλούσιες φοροελαφρύνσεις, όταν µε τον προϋπολογισµό που καταθέτετε ακυρώνονται, καθώς το 80% των ελαφρύνσεων κατευθύνεται µόλις το
2,5% των επιχειρήσεων. Τα 450 εκατοµµύρια από τα 550 εκατοµµύρια θα δοθούν σε ελάχιστες και µόνο επενδύσεις. Άλλωστε,
τα δηµοσιεύµατα των φίλα προσκείµενων µέσων σας, όπως η
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», επιβεβαιώνουν ό,τι προανέφερα. Μένουν εκτός
φοροελαφρύνσεων τα µεσαία εισοδήµατα.
Να φέρουµε και κάποια παραδείγµατα. Ένας µισθωτός µε ετήσιο εισόδηµα 19.000 ευρώ και ένα παιδί θα ωφεληθεί µε το αστρονοµικό ποσό των 20 ευρώ το έτος. Είναι πολύ βαθιά απ’ ό,τι
φαίνεται η πολυδιαφηµισµένη ανάσα που του δίνετε και σε καµµία περίπτωση δεν είναι αντίστοιχα βαθιά µε την ανάσα που δίνετε σε κάποιον, ο οποίος παρουσιάζει εισοδήµατα ύψους 800
χιλιάδων ευρώ και θα δει φοροελάφρυνση 9.100 ευρώ. Δηλαδή
20 ευρώ ο ένας, 9.100 ευρώ ο άλλος.
Όµως δεν θα ήθελα να σας αδικήσω καθώς βρίσκεστε εµπράκτως στο πλευρό κάθε ελληνικής οικογένειας, καθώς δεσµευτήκατε προεκλογικά, νοµοθετήσατε και ήταν προτεραιότητά σας η
µείωση από το 45% στο 22% των µεταγραφών των ΠΑΕ και των
ΚΑΕ. Άλλωστε κάθε οικογένεια έχει έναν πρόεδρο ΠΑΕ ή ΚΑΕ, ο
οποίος κάνει µεταγραφές ύψους 400 - 500 χιλιάδων ευρώ και
στέκεστε στο πλευρό του.
Υποσχεθήκατε, επιπλέον, πολλές και καλά αµειβόµενες θέσεις
εργασίας. Εκτός, όµως, από τα επικοινωνιακά σόου για την προσέλκυση πεντακοσίων επιστηµόνων από το εξωτερικό, τι άλλο
έχετε κάνει; Βλέπουµε ότι δεν έγινε καµµία απολύτως αναφορά
στην αύξηση του κατώτατου µισθού. Έχουµε ρεκόρ απώλειας
θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο του 2019, όπως προκύπτει από
τα επίσηµα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ», αρνητικό ρεκόρ των δεκαοκτώ τελευταίων ετών. Βλέπουµε και µείωση του ποσού για τα
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα του ΟΑΕΔ.
Όµως δεν θέλω να φανώ άδικος ούτε σε αυτόν τον τοµέα,
γιατί τα δικά σας παιδιά, όπως ανέκαθεν τα προσέχετε, τα προσέχετε και τώρα και νοµοθετήσατε την αύξηση στα 7.500 ευρώ,
µόνο, των απολαβών των υψηλόβαθµων στελεχών δηµοσίων οργανισµών. Προνοµιακές αµοιβές 7.500 ευρώ στα δικά σας παιδιά,
αδιαφορία για τους τρεισήµισι χιλιάδες νέους επιστήµονες, οι
οποίοι µέσω προγράµµατος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στελεχώνουν ακόµη και σήµερα κρίσιµες υπηρεσίες. Φαίνεται, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, ότι έχετε αλλεργία στα πραγµατικά πτυχία.
Τώρα να δούµε και τη µεγάλη επένδυση στο Ελληνικό. Οι υποσχέσεις σας αποδεικνύονται και εκεί απάτη. Την πρώτη εβδοµάδα κιόλας, µας έλεγε ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα
Δηµοκρατία, θα δούµε µπουλντόζες στο Ελληνικό. Πέρασαν
πέντε µήνες, όχι µόνο µπουλντόζες, ούτε φτυάρι δεν έχουµε δει
στο Ελληνικό.
Να ήταν, όµως, µόνο αυτό. Διαβάζουµε τις προηγούµενες ηµέρες δηλώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου της
«HARD ROCK», του παγκόσµιου κολοσσού ο οποίος µετέχει στη
διαγωνιστική διαδικασία για το καζίνο, και σας καταγγέλλει –περίεργο- για αδιαφανείς διαδικασίες. Κι εγώ αναρωτιέµαι. Τι µετρά
περισσότερο στους επενδυτές, µία δήλωση του Προέδρου ενός
κολοσσού, όπως η «HARD ROCK», ο οποίος καταγγέλλει αδια-
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φανείς διαδικασίες στη διεξαγωγή ενός διαγωνισµού ή οι καθηµερινές τοποθετήσεις Υπουργών σε ελληνικά κανάλια; Πώς θα
έρθουν, δηλαδή, οι επενδυτές; Προφανώς και σίγουρα όχι βλέποντας ελληνικά κανάλια και Υπουργούς να καλούν για επενδύσεις. Σίγουρα διαθέτετε το know-how κι έχετε δώσει τα διαπιστευτήριά σας και στο παρελθόν σε αντίστοιχες διαγωνιστικές
διαδικασίες. Δεν µας προκαλεί καµµία έκπληξη.
Όπως διαθέτετε το know-how και στην απαξίωση δηµοσίων
επιχειρήσεων, όπως η ΔΕΗ, χωρίς να υπολογίζετε σε καµµία περίπτωση το κόστος των πολιτών. Γιατί, αν ενδιαφερόσασταν
πραγµατικά για την ελληνική κοινωνία, θα σας προβληµάτιζε,
τουλάχιστον, η επιβάρυνση όχι µόνο των µεσαίων στρωµάτων,
αλλά όλων, κάθε σπιτιού, κάθε επιχείρησης, από την αύξηση των
τιµολογίων της ΔΕΗ.
Και βρισκόµαστε στο ίδιο έργο θεατές, όσον αφορά τη µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής νικελίου, όχι µόνο στην Ελλάδα,
στην Ευρώπη, τη «ΛΑΡΚΟ». Αφού υπονοµεύσατε σταθερά και µε
τακτική το µέλλον της ΔΕΗ, έρχεστε τώρα και υπονοµεύετε, λειτουργώντας µε την ίδια πρακτική, το µέλλον της «ΛΑΡΚΟ». Οι
απαξιωτικές δηλώσεις του αρµόδιου Υπουργού Ενέργειας έρχονται για συµπλήρωµα στις συκοφαντικές δηµοσιεύσεις σε διάφορα sites και εφηµερίδες και ξαναφέρνετε έτσι στην επιφάνεια
το σχέδιο του 2014 για την τριχοτόµηση, χωρίς να ενδιαφέρεστε
καθόλου για το τι θα απογίνουν οι χιλιάδες εργαζόµενοι, οι οποίοι
στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια τη µεγάλη αυτή η εταιρεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώντας ότι το µείγµα της
ασκούµενης πολιτικής δεν δίνει λύση στα πραγµατικά προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας, καταψηφίζω τον προϋπολογισµό
του 2020.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να ευχαριστήσουµε τον κ. Σαρακιώτη για τον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μπλούχος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασική προτεραιότητα της δηµοσιονοµικής στρατηγικής για το έτος 2020 αποτελεί 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, µε παράλληλη, φυσικά, διασφάλιση της επίτευξης των δηµοσιονοµικών στόχων που περιλαµβάνονται στους όρους της ενισχυµένης
εποπτείας.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων κατευθύνεται στην υλοποίηση µεγάλου εύρους δράσεων που αναβαθµίζουν τις δηµόσιες δοµές, την υγεία και την εκπαίδευση, τις µεταφορές και τις
επικοινωνίες, την ενέργεια και το περιβάλλον, εκσυγχρονίζοντας
τις δηµόσιες υπηρεσίες, θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα
τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της δηµόσιας διοίκησης, µε στόχο,
επιτέλους, να βελτιώσει και να ενισχύσει ουσιαστικά την παραγωγικότητά της.
Σήµερα οι φορολογούµενοι επιθυµούν να ξέρουν πώς αξιοποιούνται οι πόροι που δίνουν στο κράτος και πώς συνδέεται η διαχείρισή τους µε το επιθυµητό αποτέλεσµα. Η προσοχή εστιάζεται
όχι σε τι πόρους έχει πρόσβαση το κράτος, αλλά τι παράγεται
µε αυτούς τους πόρους από την Κυβέρνηση.
Είναι ανάγκη και στην Ελλάδα να αλλάξουµε ριζικά αντιλήψεις,
να αναγεννηθούµε σε επίπεδο νοοτροπίας απέναντι στα οικονοµικά, διοικητικά και εν γένει, λειτουργικά πράγµατα, όπως για παράδειγµα η αντίληψή µας για το κράτος και µε το τι αυτό πρέπει
ή δεν πρέπει να ασχολείται.
Είναι απόλυτα αναγκαία η ελευθερία και η απόλυτη προστασία
των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων, που από µόνες τους σηµαίνουν
άµεση ελαχιστοποίηση του κολοσσιαίου κρατικού γραφειοκρατικού, συνδικαλιστικού, αποπνικτικού παρεµβατισµού, ενός άκρατου και δίχως όρια ιδιότυπου κολεκτιβισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκ πάντων των πολιτικών η συριζαία εκσυγχρονιστική, ριζοσπαστική Αριστερά έχει την κλίση
στο να νοµίζει εαυτήν µόνην αιτία παντός κύκλω του γινοµένου
θορύβου, του περί υγείας, προνοίας, εργασιακών δικαιωµάτων,
των παντός αδικηµένων, ως όπως θα έλεγε και ο Ροϊδης: «Όστις
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ουρών πλησίον βρύσεως έµεινεν εκεί όλη την νύκτα, νοµίζων ότι
εξ αυτού εκπορεύεται όλον το ύδωρ το όποιον ήκουε να τρέχη».
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο µία Αριστερή οικονοµική διανόηση
έπλασε τη δική της αυτιστική πραγµατικότητα, αρνούµενη µε
τρόπο αντιεπιστηµονικό και δογµατικό, γεµάτη αυταπάτες και σε
πλήρη αναντιστοιχία µε την κοινή λογική. Η ψύχωση αυτή της
αποκλειστικής σας αλήθειας κατήντησε την Αριστερά σας µάταιη, άρρωστη και βαρετή. Το χειρότερο, όµως, όλων είναι η µετάλλαξη του αριστερού σας έρωτα σε ναρκισσισµό, σε φιλαρέσκεια και εσωτερική αποθέωση του ηθικού σας πλεονεκτήµατος.
Το τι κάµετε εσείς για εσάς, είναι δικαίωµά σας. Αλλά µην αγωνίζεστε να πείσετε τους όποιους πλανηθέντες συνοδοιπόρους
σας µέσα στην απέραντη και βραδυφλεγή ιδεολογική σας έρηµο
ότι το κοινωνικό σας πρόσηµο είναι το ύδωρ και ότι αυτή καθαυτή η δίψα της κοινωνίας είναι µάλλον αποτέλεσµα πλάνης και
διαστροφής.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από ετών έλεγε σταθερά ότι πρέπει
να στοχεύσουµε και να λειτουργήσουµε µε άλλη λογική, µε µια
λογική εξορθολογισµού του επενδυτικού και φορολογικού πλαισίου, ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα στη µεσαία τάξη να ξεκλειδώσει την επιχειρηµατικότητα και να συγκρατήσουµε επιτέλους τα λαµπρά µυαλά που φεύγουν προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να λειτουργήσουν, να ανθήσουν και να παράγουν στη
χώρα µας.
Οι ασυναρτησίες σας, όµως, η διατύπωση θέσεων και απόψεων που δεν αντέχουν στη βάσανο της απλής λογικής –µιλάµε
για τη λογική σας πλάνη τώρα- σας περιορίζει από µια διανοητικά
πειθαρχηµένη διαδικασία ενεργούς και επιδέξιας εννοιολόγησης,
ανάγνωσης και αποτύπωσης της πραγµατικότητας για να σας διευκολύνει στην όποια γόνιµη δράση. Συνέπεια αυτών είναι το
θερµοκήπια για την αλλαγή της σηµασίας των λέξεων και η επικράτηση του ψεύδους ως πολιτικής επιλογής, οδηγώντας σας
στον οχυρωµατικό ολοκληρωτισµό της σκέψης σας και την ανάληψή σας στη σφαίρα του φαντασιακού.
Αφού προσδώσατε, λοιπόν, στις επιλογές σας µεσσιανικό χαρακτήρα κάποτε, πεπεισµένοι ότι διαθέτετε το πρότυπο της ιδεώδους ανάπτυξης, παρά, λοιπόν την αποκαλυψιακή σας σκέψη,
αστοχήσατε. Γιατί; Γιατί υιοθετήσατε τις πιο άτεγκτες επικρίσεις
σας στον φιλελευθερισµό –η απόλυτη παραδοξότητα- και βυθιστήκατε σε ακίνητη απελπισία.
Πολλά είπατε για το κοινωνικό πρόσηµο και του προϋπολογισµού, αλλά και το δικό σας. Για τον προυπολογισµό ό,τι είναι θα
αποδειχθεί στην προοπτική του χρόνου. Όσον αφορά για εσάς,
δεν αποδώσατε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια σε θέµατα πρόνοιας,
δηµόσιας υγείας, Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Χορτάσαµε, όµως, από τα ιδεολογικά σας χασµήµατα και τους ονειροπλόκους
στεναγµούς σας.
Συµφύρεστε µε δυνάµεις αδράνειας και απλώς διαχειριστήκατε µια κατάσταση µε τις υποτιθέµενες ενέσεις στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Χαίροµαι που είναι εδώ και ο πρώην Υπουργός.
Προκαλέσατε ενεσιώµατα, λειτουργικές, δηλαδή, αστοχίες. Το
µαρτυρά η κατάσταση των νοσοκοµείων όλης της χώρας. Συντηρήσατε τον ανορθολογισµό και επιτείνατε την πτώση των ποιοτικών υπηρεσιών.
Γιατί; Διότι αριθµολογήσατε τους επαγγελµατίες υγείας, κύριε
πρώην Υπουργέ. Επιδείξατε έλλειψη σεβασµού, δεν µπορέσατε
καν να ιχνηλατήσετε τον ορισµό στην ποιότητα υγείας, στην ποιότητα των προνοιακών δοµών. Γι’ αυτό επιδίδεστε στη λογική
των αριθµών, ενώ η ανασύσταση και η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ
είναι κατ’ εξοχήν η διασφάλιση ποιότητας. Για τη διασφάλιση της
ποιότητας δεν αρκούν οι αριστερές σας κορώνες και δεν είναι
θέµα µόνο δαπανών ή θέµα µόνο προσλήψεων. Και µάλλον το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας αιµορραγεί πολύ περισσότερο από ό,τι
µεταγγίσατε σε θέµατα προσλήψεων.
Απαιτούνται πλέον ρηξικέλευθες και ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις σε ένα καταρρακωµένο ΕΣΥ, στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα
Υγείας. Να µην µιλήσουµε για τα θνησιγενή ΤΟΜΥ, στις ανύπαρκτες µα τόσο αναγκαίες µετανοσοκοµειακές δοµές.
Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, κυρίες και κύριοι, κρατήθηκε και
κρατιέται ακόµα από την υπερβολή, τον ζήλο, την αυταπάρνηση
που επιδεικνύουν -αν όχι όλοι, αλλά συµπαρασύρθηκαν όλοι- οι
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επαγγελµατίες υγείας, οι ιατροί και οι νοσηλευτές µας. Και αυτό
ήταν, κύριοι της αντιπολίτευσης, στην ανυπαρξία σας και τη διαχειριστική σας λογική και η ασφάλειά σας. Μην καπηλεύεστε,
όµως, άλλο τις όποιες ζώσες ακόµα δυνάµεις του συστήµατος.
Και ευτυχώς τώρα άλλαξε η κυβέρνηση. Γιατί δεν µπορούν
άλλο να τρέχουν κάθιδροι και πνευστιώντες οι επαγγελµατίες
υγείας. Πολλά δεινά σωρευτήκαν σε ένα σύστηµα που δεν µεταρρυθµίστηκε ποτέ από τη γέννηση του. Αλλά ήρθε ο καιρός,
µε αυτήν την Κυβέρνηση, της ριζικής του ανασυγκρότησης.
Με το φορολογικό και αναπτυξιακό νοµοσχέδιο -που ήδη ψηφίστηκαν- και συνάµα µε τον παρόντα προς ψήφιση προϋπολογισµό, αγγίζουµε την κανονικότητα. Και τι σηµαίνει µε πραγµατικούς όρους αυτό; Σηµαίνει λιγότερους φόρους, περισσότερες
και καλύτερες επενδύσεις, δαπάνες που πιάνουν τόπο. Αυτή είναι
η φιλοσοφία αυτού του προϋπολογισµού. Η οικονοµία και η κοινωνία, κύριοι, έχουν ωριµάσει. Η ιδιωτική πρωτοβουλία µε την
επίβλεψη του κράτους αποδίδει εκεί που το κράτος αποτύγχανε
ξανά και ξανά. Και ελαφρύνσεις φόρων και προβλέψεις πρόσθετων δαπανών σε κρίσιµους τοµείς δηλώνουν έναν προϋπολογισµό ευθύνης, προϋπολογισµό συνέπειας λόγων και έργων και
κυρίως έναν προϋπολογισµό προοπτικής.
Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει τώρα ο κ. Πάνας από το Κίνηµα Αλλαγής. Ακολουθεί ο
Υπουργός Ανάπτυξης.
Ορίστε, κύριε Πάνα, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε .
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατά τους πρώτους µήνες της
διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, έχουµε δει κάθε λογής
επικοινωνιακό τέχνασµα εκ µέρους της κυβερνώσας παράταξης.
Εκπρόσωποι και στελέχη της Κυβέρνησης δεν κουράζονται να
επιδίδονται σε βαρύγδουπες δηλώσεις εντυπωσιασµού για την
επιτυχία τους να συνδυάσουν το φιλοκοινωνικό προφίλ µε την
αναπτυξιακή κατεύθυνση της κοινωνίας.
Το εγχείρηµα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν φαίνεται να βγαίνει. Αφού τα οικονοµικά στοιχεία του απολογισµού,
του ισολογισµού και εντέλει του προϋπολογισµού για το 2020,
που συζητάµε σήµερα, µιλάνε από µόνα τους.
Ο προϋπολογισµός για το έτος 2020 σε συνέχεια του φορολογικού νοµοσχεδίου που ψηφίστηκε προ ολίγων ηµερών, έρχεται να συµπληρώσει την ψευδεπίγραφη αναπτυξιακή γραµµή της
Κυβέρνησης µε δήθεν κοινωνικό πρόσηµο. Η κριτική µας ήταν
ξεκάθαρη ήδη κατά τη συζήτηση του φορολογικού νοµοσχεδίου,
όπου ευθέως διατυπώσαµε την αποτυχία της Κυβέρνησης να
τροφοδοτήσει την οικονοµία µε πραγµατικά αναπτυξιακά κίνητρα. Να ελαφρύνει, δηλαδή, τα µικροµεσαία εισοδήµατα και να
δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Αντιθέτως οι φερόµενες ως φοροελαφρύνσεις τελικά µετατρέπονται σε αυξήσεις φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών κατά 979
εκατοµµύρια ευρώ, όπως και επίσης σε αύξηση του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων κατά 264 εκατοµµύρια ευρώ. Τα
στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση ταυτίζεται στην
ουσία µε την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας στα
ύψη τους στόχους των πρωτογενών πλεονασµάτων, για την επαναδιαπραγµάτευση των οποίων εµείς δεν έχουµε σταµατήσει να
φωνάζουµε εδώ και µήνες.
Το πλεόνασµα, λοιπόν, παραµένει στο 3,5% του ΑΕΠ µέχρι το
2022, αφού ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να µην επαναδιαπραγµατευτεί, αλλά να το εκµεταλλευτεί για να κάνει διανοµή των υπερπλεονασµάτων. Δεν µπορεί, εποµένως, αυτός ο προϋπολογισµούς να θεωρηθεί αναπτυξιακός. Διότι -και είναι πάγια θέση του
Κινήµατος Αλλαγής- χωρίς τη µείωση των πλεονασµάτων δεν
µπορεί να υπάρχει ανάπτυξη. Ούτε, όµως, πρόκειται για έναν δίκαιο κοινωνικά προϋπολογισµό, διότι προβλέπει 773 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερους φόρους για το 2020 έναντι των εκτιµήσεων του 2019. Οι Έλληνες καταναλωτές θα επιβαρυνθούν µε
πρόσθετα 638 εκατοµµύρια ευρώ ΦΠΑ και 88 εκατοµµύρια ειδικούς φόρους κατανάλωσης, παρ’ όλο που τον Μάιο του 2019 θεσµοθετήθηκε ένα πακέτο µείωσης του ΦΠΑ από το 24% στο 13%.
Ο Έλληνας, δηλαδή, φορολογούµενος θα πληρώσει πρόσθετα
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323 εκατοµµύρια ευρώ σε φόρο εισοδήµατος και 84 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερους φόρους ακίνητης περιουσίας.
Οι πρόσθετοι αυτοί φόροι θα εξαχθούν, σύµφωνα µε την Κυβέρνηση, από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο δηµοσιονοµικός στόχος του 3,5% του
ΑΕΠ. Εποµένως, πάλι καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τόσο
υψηλοί δηµοσιονοµικοί στόχοι δεν φέρνουν ούτε ανάπτυξη στην
οικονοµία ούτε ελάφρυνση στην κοινωνία.
Ειδικότερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντας υπεύθυνος
του τοµέα αγροτικής ανάπτυξης του Κινήµατος Αλλαγής, θα
ήθελα να σταθώ στο σκέλος του προϋπολογισµού που αφορά το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Συνδυάζοντας,
λοιπόν, τον κωδικό µε την ονοµασία «πιστώσεις υπό κατανοµή»
που αναφέρεται εντός του προϋπολογισµού και τον πίνακα µε τα
στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού µηνών Οκτωβρίου και
Νοεµβρίου 2019, µετά λύπης µου διαπιστώνω τα εξής:
Πρώτον, η αναφορά «πίστωση υπό κατανοµή» είναι γενική και
αόριστη και δεν είναι εµφανές το πού θα διατεθούν τα ποσά
αυτά.
Δεύτερον, δεν αναφέρεται ρητώς στον πίνακα του προϋπολογισµού καµµία πίστωση ή κατηγορία δαπάνης για την αναβάθµιση και ουσιαστική υποβοήθηση του αγροτικού τοµέα. Την
παραπάνω εικόνα συµπληρώνουν οι πίνακες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης µε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού για τους ενδεικτικούς µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο
2019, όπου εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για την κατηγορία
«έξοδα για εκπαίδευση και επιµόρφωση», όπως και για τις κατηγορίες «πιστώσεις για δαπάνες εφαρµογής δράσεων, προγραµµάτων» και «πιστώσεις για δαπάνες προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Ανάπτυξης» έχουν
ενταλµατοποιηθεί και πληρωθεί µηδέν ευρώ.
Αυτός, λοιπόν, είναι ο τρόπος για να επιτευχθούν οι στόχοι για
την ενίσχυση του πρωτογενή τοµέα που ευαγγελίζεται ο αρµόδιος Υπουργός; Από πού θα αντληθούν οι πόροι για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής που προκαλεί ακραία καιρικά
φαινόµενα και καταστροφικά για τις αγροτικές καλλιέργειες;
Πώς και πότε περιµένει το Υπουργείο να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά προγράµµατα για τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο;
Εποµένως, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το εν λόγω Υπουργείο,
τα δεδοµένα είναι απογοητευτικά, αφού διαψεύδονται οι προσδοκίες για επένδυση στον πρωτογενή τοµέα και στη συγκρότηση
εφαρµόσιµου εθνικού σχεδίου για την κλιµατική αλλαγή. Εν αντιθέσει, έχουµε εγκλωβισµούς σε λειτουργικές δαπάνες των διοικητικών δοµών που υπάγονται στο Υπουργείο.
Πάµε λίγο στον τόπο καταγωγής µου, στη Χαλκιδική, η οποία
πασχίζει να κλείσει τις πληγές της από τις φυσικές καταστροφές
των τελευταίων µηνών. Οι ανάγκες είναι τεράστιες και πρέπει
άµεσα να αντιµετωπιστούν. Στον αγροτικό κλάδο του νοµού είναι
επιτακτική η παροχή διευκολύνσεων στις οικονοµικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των παραγωγών, αλλά και η καταβολή
αποζηµιώσεων µε ταυτόχρονο προγραµµατισµό των απαραίτητων προκαταβολών.
Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για υποδοµές και έργα, οι χρηµατοδοτήσεις για συντηρήσεις οδικών δικτύων είναι πενιχρές, ενώ
δεν υφίσταται ουσιαστική χρηµατοδότηση για τη χάραξη καινούργιων δρόµων. Η έλλειψη σχεδιασµού και η επένδυση στην
κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων είναι καταφανής. Τώρα
όµως, µετά την εκδήλωση καταστροφικών πληµµυρών, η ύπαρξή
τους κρίνεται πιο απαραίτητη από ποτέ.
Ταυτόχρονα, υπάρχει ανάγκη χάραξης ενός νέου σχεδίου
υδροδότησης, καθώς ένα µεγάλο µέρος της Χαλκιδικής είναι ανίκανο να καλύψει τις ανάγκες, όχι µόνο σε πόσιµο νερό, αλλά και
της άρδευσης των καλλιεργειών. Και εδώ ξαναέρχεται το ζήτηµα
του λεγόµενου φράγµατος του Χαβρία, που είναι µια αναπτυξιακή προοπτική για τον Νοµό Χαλκιδικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω λέγοντας ότι ο
προϋπολογισµός του κράτους για το 2020 θα πρέπει να είναι σε
θέση να προβλέπει την κάλυψη ελλείψεων σε έργα που ευνοούν
τη βιώσιµη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής του πολίτη, την πρόοδο του παραγωγού και του επι-
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χειρηµατία. Δεν θα πρέπει σε καµµία περίπτωση να εγκλωβίζεται
σε στενούς τεχνοκρατικούς στόχους και οικονοµικά δεδοµένα
χωρίς αναπτυξιακό αντίκρισµα, χωρίς ουσιαστική επένδυση σε
έναν πιο σύγχρονο τρόπο ζωής για τους Έλληνες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Πάνα για τον χρόνο.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, 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 δύο µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα, να έχουµε όλοι υγεία.
Έχω πει και άλλη φορά ότι η συζήτηση στη Βουλή έχει ενδιαφέρον και µπορεί να είναι εξαιρετικά γόνιµη, εάν γίνεται επί
πραγµατικών ζητηµάτων. Και µπορούµε να διαφωνούµε πάρα
πολύ ιδεολογικά, αλλά δεν µπορούµε να διαφωνούµε επί της
αλήθειας.
Το λέω γιατί άκουσα τον κ. Σαρακιώτη, που µου είναι και πολύ
συµπαθής, αλλά έχετε πει όλοι το ίδιο παραµύθι ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ανακόλουθος µε τις προεκλογικές του δεσµεύσεις,
διότι είχε πει ότι θα µειωθεί ο στόχος του 3,5% και να που έχουµε
στόχο 3,5%, άρα ο Μητσοτάκης είπε ψέµατα κ.λπ..
Καταθέτω στα Πρακτικά προς γνώσιν του κ. Σαρακιώτη –µπορεί να µην το ξέρει ο άνθρωπος- µε ηµεροµηνία 2-5-2019, προεκλογικά προφανώς. Διαβάζω τι είπε για τα πλεονάσµατα ο Αρχηγός τότε της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, νυν Πρωθυπουργός:
«Στο πλαίσιο αυτό προαναγγέλλει ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει µετά τις εθνικές εκλογές θα διαπραγµατευθεί την αλλαγή
των στόχων, ώστε το νέο χαµηλότερο πλεόνασµα να ισχύσει από
το 2021.».
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Σαρακιώτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο και να
ψάξετε άλλη κυβέρνηση µεταπολιτευτικά που να έχει τηρήσει
κατά γράµµα και µάλιστα και λίγο καλύτερα αυτά που είπε προεκλογικά, δεν θα βρείτε. Εγώ είµαι δώδεκα χρόνια στην Αίθουσα,
έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε συζητήσεις γιατί µια κυβέρνηση τελικώς δεν µπόρεσε να υλοποιήσει αυτά που έλεγε προεκλογικά. Κορυφαία στιγµή όλων των εποχών είναι φυσικά οι
αυταπάτες. Γιατί, ξέρετε, όταν είσαι από τον ΣΥΡΙΖΑ και να κατηγορείς κάποιον ότι δεν τήρησε τις προεκλογικές του δεσµεύσεις, αγγίζει τα όρια του κωµικού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ
θέλω να απαντήσω και στο κωµικό.
Η µόνη, λοιπόν, κυβέρνηση που έχω ζήσει εγώ στη Βουλή που
έχει ακολουθήσει κατά γράµµα όσα είπε προεκλογικά, είναι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και µάλιστα και γρηγορότερα των υποσχέσεων. Ενώ δηλαδή η προεκλογική µας δέσµευση ήταν για µείωση του ΕΝΦΙΑ από το ‘20, η µείωση έγινε από το
‘19. Ενώ η προεκλογική µας δέσµευση ήταν µείωση 4% του
φόρου στις επιχειρήσεις από χρήση του ‘20, έγινε από χρήση του
‘19. Άρα, παρακαλώ πολύ, µπορείτε να µας κατηγορήσετε για
ό,τι θέλετε, αλλά όχι γι’ αυτά που έχουµε πει. Να έρθετε να µου
πείτε «είχατε πει το ‘21 και δεν βλέπουµε να µειώνεται το ‘21, θα
µειωθεί το ‘22», εκεί έχει κάποιο ενδιαφέρον. Το άλλο είναι, κύριε
Σαρακιώτη, ψέµα και δεν αξίζει στη Βουλή να είστε Βουλευτής
και να είστε σε αυτό το ιερό Βήµα και να λέτε εις γνώσιν σας ψέµατα.
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Πάµε στο δεύτερο. Είπατε πάλι εσείς, αλλά απαντώ και σε µια
γενική φιλολογία που υπάρχει στον Τύπο, γιατί έχει µεγάλο ενδιαφέρον, για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας για το
2020. Αναφέρθηκαν οι καταγγελίες της εταιρείας «HARD ROCK»
για τον διαγωνισµό για το Ελληνικό.
Πρώτον, να πούµε τα ευχάριστα. Πριν από λίγο, στις πέντε η
ώρα το απόγευµα, ολοκληρώθηκε -απ’ ό,τι µαθαίνω- µε πολύ µεγάλη επιτυχία -θα ακολουθήσουν επίσηµες ανακοινώσεις της
εταιρείας- η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας «LAMDA». Tα
νέα είναι, όχι θετικά, εξαιρετικά θετικά. Αυτό σηµαίνει ότι όλη η
παραφιλολογία που διακινούσαν διάφοροι στην Ελλάδα και αρκετοί εντός της Αιθούσης ότι δήθεν η εταιρεία δεν έχει τα χρήµατα να κάνει την επένδυση έχει ήδη περάσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, για να χρησιµοποιήσω µία έκφραση του αειµνήστου Ανδρέα Παπανδρέου. Η εταιρεία µάζεψε τα χρήµατα
από διαδικασία δηµόσιας αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου και,
παρά την γκρίνια ορισµένων, το πρόγραµµα για την επένδυση
στο Ελληνικό είναι ακριβώς στο χρονοδιάγραµµα που έχουµε
θέσει από την πρώτη στιγµή.
Ως προς την καταγγελία τώρα, δεν θέλω καθόλου να υπεκφύγω. Πράγµατι, η µία εταιρεία σε δηµόσια συνέντευξή της, γι’
αυτό και µπορώ να τη σχολιάσω, έκανε µια καταγγελία ως προς
τους νοµικούς συµβούλους της Επιτροπής Παιγνίων και τους κατηγορεί για σύγκρουση συµφερόντων. Φυσικά ο καθένας έχει δικαίωµα να πάει στην ελληνική δικαιοσύνη και να αποφανθεί η
ελληνική δικαιοσύνη αν αυτό που λέει είναι αληθές ή ψευδές.
Εάν το κάνει η εταιρεία αυτή, το λέω για να διασκεδάσω και τα
σηµερινά άρθρα, σηµαίνει νοµικά περίπου έναν µήνα καθυστέρηση. Δέκα µέρες θα έχει ο κάθε ενδιαφερόµενος εκ του νόµου
να κάνει προσφυγή επί της αποφάσεως της επιτροπής και άλλες
είκοσι µέρες έχει εκ του νόµου το δικαστήριο να βγάλει απόφαση. Άρα είµαστε πάλι εντός χρονοδιαγράµµατος, διότι αυτό
το έχουµε προϋπολογίσει, καθόσον µέχρι στιγµής δηµόσιος διαγωνισµός χωρίς προσφυγή στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει. Άρα
ήταν µέσα στο πρόγραµµα.
Οφείλω όµως να σας πω, κύριε συνάδελφε, ότι µάλλον εδώ
είστε εντελώς ανενηµέρωτος. Πρώτον και κυριότερον, διότι η
Επιτροπή Παιγνίων που κατηγορείτε και οι νοµικοί σύµβουλοι, η
εταιρεία «KLC», που έχει προσληφθεί από την Επιτροπή Παιγνίων, δεν έχει προσληφθεί από εµένα και από την Κυβέρνησή
µας, ούτε εγώ έχω διορίσει ή η Κυβέρνησή µας την Επιτροπή
Παιγνίων. Η Επιτροπή Παιγνίων έχει διοριστεί µε υπογραφή Ευκλείδη Τσακαλώτου. Ήταν πολιτική µας απόφαση να µείνει η ίδια
επιτροπή, για να µην µπούµε στη διαδικασία να πει κάποιος ότι
θέλουµε να κάνουµε παιχνίδια.
Εάν τώρα είναι λαµόγια η Επιτροπή Παιγνίων που διόρισε ο κ.
Τσακαλώτος, να τον κατηγορήσετε. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι
λαµόγια, έχουν την απόλυτη εµπιστοσύνη µου.
Όσον αφορά την εταιρεία «KLC» που κατηγορείτε, επελέγη
από τον κ. Τσακαλώτο πάλι µε δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό.
Με συγχωρείτε, έρχεστε στην Αίθουσα και κατηγορείτε έτσι
τον Υπουργό σας, τον ξεφτιλίζετε κατ’ αυτόν τον τρόπο, λέγοντας ότι είναι λαµόγια αυτοί που έβαλε ο Τσακαλώτος; Δεν ντρέπεστε; Συναδελφικότητα δεν έχετε;
Για να τελειώνει το παραµύθι, εµείς σοφά ποιούντες από την
αρχή δεν πειράξαµε κανέναν από τους δικούς σας, κανέναν, ούτε
στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ», ούτε στην επιτροπή, ούτε στους δικηγόρους,
ούτε σε τίποτα.
Άρα, λοιπόν, να µαζευτείτε οι διάφοροι «Κλουζώ» που ψάχνετε
πάλι για σκάνδαλο! Διότι αν υπάρχει σκάνδαλο, δικοί σας θα
είναι!
Ξεκαθαρίζω, όµως –γιατί αυτό είναι το λίγον φαιδρό και λυπούµαι που έγινε στη Βουλή τέτοιου είδους αναφορά και ο κ.
Τσακαλώτος καταλαβαίνει πόσο φαιδρή είναι- δεν υπάρχει κανένα θέµα µε τον διαγωνισµό ούτε κανένα θέµα µε αυτή τη δικηγορική εταιρεία. Ο διαγωνισµός έχει τηρήσει απολύτως τη νοµιµότητα, έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες, όπως προβλέπονται από την ελληνική και από τη διεθνή
νοµοθεσία και είµαστε απολύτως βέβαιοι ότι όταν καταλήξει η
επιτροπή σε απόφαση, εάν κάποιος από τους ενδιαφεροµένους
προσφύγει στη δικαιοσύνη, πιστεύουµε ότι όλα θα κριθούν ότι
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έγιναν νοµίµως και όχι παρανόµως, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
Ο στόχος, κυρίες και κύριοι, παραµένει στις αρχές του 2020
να µπει επιτέλους η πολυπόθητη µπουλντόζα και να ξεκινήσουν
τα έργα στο Ελληνικό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι και µπουλντόζα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Και έτσι έρχοµαι να κάνουµε µία σύνοψη…
Τι είπατε, κύριε Κεγκέρογλου; Δεν σας άκουσα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι µε µπουλντόζα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Με µπουλντόζα θα ξεκινήσουµε και θα είστε
και εσείς προσκεκληµένος να βγείτε φωτογραφία δίπλα.
Πάµε, όµως, τώρα να δούµε τι έχει γίνει, για να ξέρουµε και
πού βρισκόµαστε.
Κατ’ αρχάς, ο προϋπολογισµός µας έχει έναν στόχο για την
ανάπτυξη του 2020 -κατά τη γνώµη µας- απολύτως ρεαλιστικό θα έλεγα, θέλω να πιστεύω, θα φανεί σε έναν χρόνο που θα είµαστε εδώ- και ολίγον µετριοπαθή, 2,8%. Γιατί λέγω ρεαλιστικό
και ολίγον µετριοπαθή; Φέτος τρέχουµε µε 2%, πιστεύω ότι θα
κλείσουµε µε πάνω από 2% -αυτό λένε τα στοιχεία µέχρι στιγµής- χωρίς να έχει ξεκινήσει καµµία από τις µεγάλες επενδύσεις
που θα αναφέρω µόλις τώρα.
Ελληνικό: Είναι απολύτως ώριµη, ξεκινάει µία επένδυση που η
πρώτη της φάση είναι έργα 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Περίπου
1 δισεκατοµµύριο ευρώ είναι τα έργα που θα εκτελεστούν µέσα
στο 2020.
Πρέπει να σας πω ότι σήµερα από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήµου Βόρειας Κέρκυρας πέρασε η τελευταία εκκρεµότητα για την Κασσιόπη. Το έργο στην Κασσιόπη ήταν ένα έργο
που είχε ξεκινήσει το 2012, το παραλάβαµε και αυτό απολύτως
κολληµένο, έχει εκδοθεί η πρώτη άδεια από τη ΔΑΟΚΑ, εξεδόθη
την περασµένη Παρασκευή. Εάν όλα πάνε καλά και το Δηµοτικό
Συµβούλιο του Δήµου Βόρειας Κερκύρας υπερψηφίσει την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µέσα στην εβδοµάδα, την
άλλη εβδοµάδα, µέσα στο 2019, θα µπορούν να ξεκινήσουν τα
έργα στη Βόρεια Κέρκυρα.
Πάµε τώρα παρακάτω: Έχουµε τα µεγάλα έργα τα οποία ξεκινήσαµε ήδη -για να µην πω για όσα έρχονται, να πω για όσα
έχουµε ήδη κάνει µέχρι στιγµής- κάναµε τα εγκαίνια και ολοκληρώσαµε τη διαδικασία εξυγιάνσεως των ναυπηγείων Σύρου, σε
συνέχεια της προσπάθειας της προηγουµένης κυβερνήσεως, την
οποία εγώ επαίνεσα και στην οµιλία µου και παντού, παρ’ όλο
που -δεν θέλω να επεκταθώ εδώ- µου το παρέδωσαν σε ένα σηµείο που ήταν για να σκάσει, αλλά αυτό δεν πειράζει. Τα είπαν
εργαζόµενοι, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Έχει σηµασία ότι δεν
έσκασε και ότι τα εγκαίνια έγιναν και ήδη τα ναυπηγεία δουλεύουν και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.
Βρήκαµε ιδιώτη επενδυτή που νοίκιασε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. Και εκεί µας αφήσατε µία βόµβα. Τι βόµβα, δηλαδή,
για να ξέρει και ο κόσµος; Βάλατε τους τευτλοπαραγωγούς, υπέγραψαν χαρτί ότι θα σπείρουν τους σπόρους για να κάνουν
τεύτλα µε δική τους ευθύνη, χωρίς να γνωρίζουν αν θα υπάρχει
ΕΒΖ για να παραλάβει την παραγωγή τους, φύγατε από την κυβέρνηση, την ΕΒΖ την αφήσατε στη «διαδικασία 106β» χρεοκοπηµένη και κλειστή και τους τευτλοπαραγωγούς να έρχονται στο
Υπουργείο και να λένε «εµείς έχουµε τεύτλα, τώρα τι να τα κάνουµε;».
Παρά ταύτα -και σε αυτό η Κυβέρνηση λειτούργησε καίρια και
αποφασιστικά- βρήκαµε ιδιώτη επενδυτή, ήδη έχει παραληφθεί
το εργοστάσιο στο Πλατύ, θα παραληφθεί και των Σερρών και
σκοπός είναι από τον Μάρτιο να ξεκινήσει η παραγωγή ζάχαρης
όχι µε δηµόσιο χρήµα. Το τονίζω το «όχι µε δηµόσιο χρήµα», γιατί
δυστυχώς από τις αποφάσεις της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ έχουµε
ήδη πρόβληµα κρατικών ενισχύσεων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Βγήκε ήδη από χθες, σε δηµόσια διαβούλευση, το νοµοσχέδιο
για τα υδροπλάνα. Ο στόχος παραµένει το 2020 να έχουµε, επιτέλους, υδροπλάνα στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί η προηγούµενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει νόµο για τα υδροπλάνα, ο κ.
Σκουρλέτης αν θυµάµαι καλά…
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ο Σπίρτζης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Και ο κ. Σπίρτζης. Ήταν ο κ. Σκουρλέτης στην
αρχή και ο κ. Σπίρτζης στη συνέχεια.
Τότε έλεγαν όλοι οι επενδυτές ότι αυτός ο νόµος που φτιάξατε
είναι για να βάλει υδροπλάνα µόνο η Κουµουνδούρου. Η Κουµουνδούρου δεν είχε να βάλει υδροπλάνα, κανένα υδροπλάνο
δεν πέταξε. Τώρα φτιάξαµε έναν νόµο, σε συνεργασία µε την
αγορά, για να πληροί τις προϋποθέσεις αυτών που θα βάλουν τα
υδροπλάνα και θα έχουµε υδροπλάνα το 2020 στην Ελλάδα.
Ήδη ξεκίνησαν και οι µεγάλες ιδιωτικοποιήσεις. Όπως ξέρετε,
τρέχει ο διαγωνισµός για το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το 30%, µε µία διαδικασία απολύτως διαφανή, µε ήδη δέκα
µεγάλες προτάσεις από εξαιρετικά αξιόπιστους ξένους επενδυτές –δεν θέλω να επεκταθώ στο πώς είχε πάει η προηγούµενη
διαδικασία επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τα θυµόµαστε όλοι, το προσπερνάω,γιατί δεν θέλω να γίνω κακός- ήδη ξεκινήσαµε και ανακοινώσαµε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδοµών σε ποσοστό
100%. Και σας ενηµερώνω ότι µέσα στον Ιανουάριο του 2020 θα
ξεκινήσει και η ΔΕΠΑ Πωλήσεως Φυσικού Αερίου, δηλαδή το retail και όλο το πρόγραµµα της ιδιωτικοποιήσεως συνεχίζεται µε
πολύ µεγάλη ταχύτητα.
Και κάνω εδώ ακόµα µία επισήµανση για διάφορα που διαβάζω
και ακούω. Διάφοροι -ανενηµέρωτοι προφανώς- θέλοντας να
υποστηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον βλάπτουν, βγαίνουν και κατηγορούν εµένα που είπα ότι θα πάµε πολύ γρήγορα το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και το είπα και στο συνέδριο της
«CAPITAL LINK» στη Νέα Υόρκη και είπα, µάλιστα, γλαφυρά πως
οι ψηφοφόροι µας µας λένε να πάµε πιο γρήγορα. Το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι δικό µας πάλι. Πάλι δικό σας
είναι. Είναι γραµµένο εις το πρόγραµµα, δεν ξέρω αν θα το
πούµε µνηµόνιο, µάλλον θα το λέµε πάλι µνηµόνιο, γιατί είδα σήµερα ότι η «ΑΥΓΗ» έβγαλε µία ανακοίνωση και είπε «ακολουθούν
τις επιταγές της τρόικας».
Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, τώρα ξαφνικά οι θεσµοί έγιναν
τρόικα. Ήταν τρόικα µέχρι το 2015, έγιναν θεσµοί από το 2015
έως το 2019 και τώρα ξαναέγιναν τρόικα. Είναι αυτά τα µαγικά
του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, είναι γλωσσοπλάστες, δεν υπάρχει αµφιβολία, αλλά φυσικά αυτό καταλαβαίνετε ότι αγγίζει τα όρια της πολιτικής απάτης. Οι ίδιοι άνθρωποι ήταν ως τρόικα, εγώ τους
έβλεπα ως τρόικα το 2014 και το 2015, τους συνήθισα ως θεσµούς το 2019, τώρα µαθαίνω ότι πρέπει να τους ξαναλέω τρόικα. Αποφασίστε ένα όνοµα, εν πάση περιπτώσει, για να είµαστε
όλοι συνεννοηµένοι.
Όµως, για να ξέρει το Κοινοβούλιο, όλα τα µέτρα της ιδιωτικοποιήσεως και ο ρυθµός και η διαδικασία είναι συµφωνηµένα
από την προηγούµενη κυβέρνηση, µέσα στο πρόγραµµα, µε υπογραφή Τσακαλώτου, Σταθάκη, Τσίπρα και λοιπών.
Προσέξτε µόνο ποια είναι η διαφορά: Η διαφορά είναι ότι εσείς
τα γράφατε, αλλά δεν τα κάνατε, εµείς θα τα κάνουµε. Αυτή είναι
µια µεγάλη µας διαφορά. Τώρα, εσείς τα γράφατε και θα τα κάνατε, γιατί ήσασταν ανίκανοι να τα κάνετε. Τα γράφατε και δεν
τα κάνατε, γιατί δεν θέλατε. Εγώ σας το αφήνω αυτό, ότι τα γράφατε, για να κοροϊδέψετε τους έξω, δηλαδή, ενώ στην ουσία δεν
θέλατε να γίνουν, υπάρχει αυτό το ενδεχόµενο.
Εµείς -θα το ξεκαθαρίσω εδώ, για να κλείσω και µε µία ιδεολογική συζήτηση- κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αριστεράς,
ουδέποτε υποδυθήκαµε τους αριστερούς, όπως εσείς. Εσείς
µπορεί και να είστε, δεν ξέρω, βρείτε τα µεταξύ σας. Εµείς από
την αρχή είπαµε ότι είµαστε υπέρ του καπιταλισµού, της ελεύθερης οικονοµίας, της ιδιωτικοποιήσεως, για αυτά αγωνιζόµασταν µια ζωή από τα φοιτητικά µας χρόνια. Πάντα είχαµε εσάς
απέναντι στον δρόµο να φωνάζετε, τώρα γίνατε κυβέρνηση, τα
ξεπουλήσατε όλα. Τώρα µπορούµε εµείς να πάµε να κάνουµε τη
δουλειά όπως πρέπει. Εσείς δεν µπορείτε να ξαναµιλήσετε για
αυτά προφανώς, γιατί δεν µπορείτε να µιλήσετε, όταν έχω το βίντεο του φίλου µου του Παύλου του Πολάκη που λέει «θα βάλω
το κορµί µου µπροστά, για να µην πάρουν οι Γερµανοί το αεροδρόµιο Χανίων» και δόθηκε το αεροδρόµιο Χανίων στους Γερµανούς επί Πολάκη. Άρα, λοιπόν, αυτό προφανώς δεν µπορείτε να
το ξαναπείτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρα, λοιπόν, στην ιδεολογική συζήτηση οι ιδέες µας κέρδισαν.
Ποιος ήταν ο κοµιστής της νίκης των ιδεών µας; Ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αυτός εξευτέλισε τις ιδέες σας και τις έκανε κοµµάτια
και θρύψαλα. Και ποιος είναι αυτός τώρα που θα ολοκληρώσει
τη νίκη των ιδεών µας, εφαρµόζοντάς τες; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα γίνουν και οι ιδιωτικοποιήσεις, λοιπόν -οι δικές σας
ιδιωτικοποιήσεις- θα γίνουν και οι µεγάλες ξένες επενδύσεις –
αυτές που δεν καταφέρατε να φέρετε- θα ξεµπλοκάρουν και τα
µεγάλα έργα –αυτά που κλωθογυρίζατε και λέγατε, θα γίνουν,
δεν θα γίνουν- και τελικώς γίνονται. Και τελικά όλα αυτά συµποσούµενα θα φέρουν έναν πολύ µεγάλο ρυθµό ανάπτυξης το
2020, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, πρέπει να ολοκληρώσετε. Μήπως χρειάζεστε ακόµα
χρόνο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κλείνω αµέσως.
Και όπως έχετε δει, όλος ο διεθνής Τύπος, ο γερµανικός Τύπος, ο αµερικάνικος Τύπος, ο βρετανικός Τύπος, ο γαλλικός
Τύπος έχει κάθε µέρα άρθρα εις τα οποία επευφηµεί την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, την αλλαγή επενδυτικού κλίµατος και την πολύ
µεγάλη χαρά των διεθνών επενδυτών που βλέπουν επιτέλους
στην Ελλάδα µία Κυβέρνηση µε την οποία µπορούν να συνεννοηθούν.
Ναι, τους καλούµε να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και
να ζήσουµε το 2020 µία καταπληκτική χρονιά, µε χιλιάδες θέσεις
εργασίας και ευηµερία για τον ελληνικό λαό!
Να είστε καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μπαλάφας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μισό λεπτό, κύριε Μπαλάφα.
Κύριε Σαρακιώτη, γιατί ζητάτε τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Έγιναν αναφορές στο όνοµά µου.
Ανέφερε το όνοµά µου δέκα φορές. Ενώ µίλησε δεκαπέντε λεπτά
ο κ. Γεωργιάδης, εν τέλει δεν µας είπε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το προσωπικό ζήτηµα για εσάς, ποιο είναι; Κύριε Σαρακιώτη, πείτε µου
πρώτα για ένα λεπτό ποιο είναι το προσωπικό σας ζήτηµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Μου είπε ότι δεν είµαι διαβασµένος
και ότι λέω ψέµατα από το Βήµα της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν λέτε
ψέµατα, όµως, πείτε σε ποιο θέµα συγκεκριµένα αναφέρεστε.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Εγώ ανέφερα ότι ο κ. Γεωργιάδης,
παρ’ ότι µίλησε για δεκαπέντε λεπτά, δεν µας είπε γιατί πέρασε
αυτή η εβδοµάδα και δεν ξεκίνησε το Ελληνικό. Αυτό είναι το
πρώτο θέµα.
Δεύτερον, είχα µια άλλη άποψη για τον κύριο Υπουργό, ότι
είναι φίλος µε τους Αµερικάνους και διάκειται θετικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα, δεν
µας πειράζει αν είναι φίλος µε τους Αµερικάνους. Εσάς προσωπικά πώς σας προσέβαλε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Όµως, βλέπω ότι µετά το FBI, βγάζει
σπυράκια και µε την «HARD ROCK». Δεν ξέρω τι έχει συµβεί. Από
εκεί και πέρα στις 17 Ιουλίου ο κύριος Υπουργός στην ΕΡΤ έλεγε
για ανάπτυξη 4%...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα, κύριε
Σαρακιώτη, δεν γίνεται κάθε φορά που κάποιος µιλάει από το
Βήµα της Βουλής και αναφέρεται σε ένα πρόσωπο χωρίς προσωπικά στοιχεία να ζητάει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Έβαλε προσωπικά στοιχεία και του
απαντώ γιατί µε αποκάλεσε ψεύτη. Εγώ του απαντώ ότι στις 17
Ιουλίου ο κ. Γεωργιάδης στην ΕΡΤ αναφέρθηκε για ανάπτυξη 4%
το 2020.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει,
κύριε συνάδελφε.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, πώς παρεξηγηθήκατε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει προσωπικό, αλλά
σας συµπαθώ κιόλας. Σας είπα ότι είπατε ψέµατα. Σε ποιο σηµείο
συγκεκριµένα; Ισχυριστήκατε από το ιερό Βήµα της Βουλής των
Ελλήνων ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι άµα τη
αναλήψει των καθηκόντων του θα µειωνόταν ο στόχος του 3,5%,
ενώ σας απέδειξα ότι η προεκλογική δέσµευση ήταν για να πέσει
ο στόχος από το 2021 και σας κατέθεσα το σχετικό έγγραφο. Επ’
αυτού ή είπατε αλήθεια ή είπατε ψέµατα. Είχατε να πείτε κάτι;
Εγώ λέω –και το επαναλαµβάνω- ότι είπατε ψέµατα. Μάλλον δεν
διαβάζετε καλά. Είπα στόχος 4% στο τέλος της τετραετίας.
Πράγµατι, θα πάµε 2,8% το 2020, 3,5% θα πάµε το 2021 και 4%
το 2022. Το έχω για να το κρατήσετε για τα Πρακτικά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ωραία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Μπαλάφα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου εκτός κειµένου να κάνω µια πολύ σύντοµη αναφορά.
Μην ανησυχείτε, δεν θα αναφερθώ στις παραδοξολογίες του κ.
Γεωργιάδη. Θα αναφερθώ σε κάτι που είπε πριν από λίγο ένας
συµπαθής σε εµένα κατά τα άλλα Βουλευτής της Κυβερνήσεως,
που ανέφερε ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι υπέρ της ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ενώ εµείς είµαστε εναντίον της
ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ο συνάδελφος δεν
είναι παρών και γι’ αυτό δεν αναφέροµαι σε αυτόν ονοµαστικά.
Η φράση αυτή περιέχει δύο σφάλµατα. Πρώτον, η Νέα Δηµοκρατία είναι υπέρ της ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Λείπει ένας επιθετικός προσδιορισµός. Η Νέα Δηµοκρατία
είναι υπέρ της κρατικοδίαιτης -για να µην πω άλλο, παραδείγµατος χάριν, διαπλεκόµενης- ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σας παραπέµπω για το τελευταίο σε έναν πολύ ενδιαφέροντα διάλογο δηµόσιο ανάµεσα σε δυο εκπροσώπους αυτής
της κρατικοδίαιτης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Είναι, λοιπόν, υπέρ της κρατικοδίαιτης, υπέρ αυτών που κάνουν µπίζνες
µε τα χρήµατα του ελληνικού λαού και τα θαλασσοδάνεια και τα
αγύριστα δάνεια.
Πάµε στο δεύτερο λάθος, ότι εµείς είµαστε εναντίον. Εµείς είµαστε υπέρ της υγιούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Το επιχειρείν είναι µια πολύ σοβαρή δραστηριότητα. Εµείς είµαστε
υπέρ του επιχειρείν που εµπεριέχει ρίσκο, βάζει ο άλλος τα χρήµατά του, να κερδίσει -και µακάρι-, αλλά µπορεί να χάσει, όµως
αυτής της δραστηριότητας είµαστε υπέρ, όχι της κρατικοδίαιτης
και διαπλεκόµενης που είσαστε εσείς και βοά ο τόπος περί αυτού
εξάλλου.
Έρχοµαι στο κείµενό µου. Θα ήθελα να κάνω µια εισαγωγική
παρατήρηση. Οι σύγχρονες κοινωνίες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και οι σύγχρονες οικονοµίες δεν προγραµµατίζουν ορίζοντα
ενός έτους, αλλά κάνουν επιλογές µε το βλέµµα στο µέλλον. Σε
παγκόσµιο επίπεδο συζητείται τα χρόνια τούτα η κλιµατική αλλαγή, συζητείται η τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση και κυρίως,
η ψηφιακή και ηλεκτρονική µετεξέλιξη. Συζητείται πώς η τέταρτη
βιοµηχανική επανάσταση έρχεται για να αλλάξει τη ζωή µας, πώς
οι αλγόριθµοι και η τεχνητή νοηµοσύνη έχουν µπει στην καθηµερινότητά µας, καθώς και για τα οφέλη και τους κινδύνους ενός
κόσµου δεδοµένου. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, όλοι ότι αν η χώρα
µας δεν συµµετάσχει -δεν τολµώ να πω αν δεν πρωτοπορήσεισε αυτές τις κοσµογονικές αλλαγές θα µείνουµε πολύ πίσω.
Όµως τι βλέπουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ότι έρχεται
ένας προϋπολογισµός, ο οποίος δεν είναι σύγχρονος –αναφέροµαι στα προηγούµενα-, δεν εντάσσεται σε έναν συνολικό σοβαρό
σχεδιασµό, δεν έχει προβλέψεις για βιώσιµη ανάπτυξη εις το διηνεκές. Ο προϋπολογισµός που µας έφερε η Κυβέρνηση δεν έχει
τίποτα να πει στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά η οποία
έχει λαµπρές σπουδές, αλλά καµία προοπτική όσο η χώρα µας
µένει µακριά από τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κοσµογονικές αλλαγές.
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Όµως είναι και ένας προϋπολογισµός ψευδεπίγραφος και
αυτή είναι –νοµίζω- η σωστή έκφραση. Ενώ η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι κοινωνικά δίκαιος, ο προϋπολογισµός δεν είναι
καθόλου γενναιόδωρος στα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα,
παρά τις προεκλογικές µεγαλοστοµίες, ενώ προβλέπει σηµαντικές φοροελαφρύνσεις στους ισχυρούς και στους πλούσιους. Ο
καθηγητής Μανόλης Δρεττάκης, πρώην Υπουργός, σε ανάλυσή
του στην «Εφηµερίδα των Συντακτών» πρόσφατα εκτιµά ότι οι
φόροι των φυσικών προσώπων θα αυξηθούν κατά 323 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ αντίθετα των νοµικών προσώπων µεγάλων εταιρειών κ.λπ., θα µειωθούν κατά 446 εκατοµµύρια ευρώ. Εποµένως
είναι ο προϋπολογισµός, ένας προϋπολογισµός αντιλαϊκός ο
οποίος, όµως, είναι και αναποτελεσµατικός, αντιαναπτυξιακός.
Θα ήθελα να µην το αναλύσω αυτό περισσότερο λόγω χρόνου.
Πέρα από αυτά τα γενικά, θα ήθελα ως προς τον προϋπολογισµό να κάνω και µια αναφορά ιδιαίτερα στον σηµαντικό τοµέα
της υγείας, έναν τοµέα που η Νέα Δηµοκρατία υποστήριζε ότι
τον διέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τον ξαναστήσει στα πόδια του η σηµερινή Κυβέρνηση. Βέβαια, διαβάζοντας τον προϋπολογισµό του
2020 προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι και εδώ ως αντιπολίτευση η Νέα Δηµοκρατία έλεγε ψέµατα. Ως Κυβέρνηση κυρίως
ασχολήθηκε µε το να διορίσει τα δικά της άριστα παιδιά στις διοικήσεις των νοσοκοµείων. Αν, δε, ίσχυαν οι τότε καταγγελίες
της Νέας Δηµοκρατίας για καµένη γη στην υγεία, στον προϋπολογισµό που συζητούµε θα υπήρχαν προβλέψεις για σηµαντικές
παρεµβάσεις. Είδατε καµµία; Καµµία τέτοια παρέµβαση δεν
υπάρχει, απολύτως καµµία.
Σε ό,τι αφορά τα µεγέθη του προϋπολογισµού για τα νοσοκοµεία, τον ΕΟΠΥΥ και τους λοιπούς φορείς υγείας είναι κοντά σε
ότι είχαµε και εµείς προϋπολογίσει το 2019, δηλαδή η διαφορά
µας δεν βρίσκεται τόσο στα νούµερα στο ζήτηµα αυτό αλλά στην
κατεύθυνση. Εµείς ξεκινήσαµε τις προσπάθειες για αποµάκρυνση των ιδιωτικών συµφερόντων από τα νοσοκοµεία και προχωρήσαµε στη σύναψη ατοµικών συµβάσεων εργασίας. Αντίθετα, η Κυβέρνηση της Δεξιάς κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και προσπαθεί να ξαναβάλει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
σε µια σειρά υπηρεσίες από τις οποίες εµείς τους αποµακρύναµε
µε οικονοµικό όφελος στο δηµόσιο πάνω από 25 εκατοµµύρια
ευρώ.
Από την πλευρά µας υποστηρίζουµε την καθολική, ισότιµη και
αποτελεσµατική κάλυψη των διευρυµένων αναγκών υγειονοµικής
φροντίδας και γι’ αυτό είναι αναγκαία η αναζήτηση και η αξιοποίηση πρόσθετων πόρων από κοινού µε την αύξηση των δαπανών
υγείας. Στόχος µας είναι να φτάσουν οι δαπάνες υγείας στο 6%
του ΑΕΠ σε βάθος τετραετίας.
Αντιθέτως, αυτό που γίνεται κατανοητό από τις δηλώσεις και
τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης είναι ότι ο προϋπολογισµός
δεν λέει τίποτα για όλα αυτά και καλούµε τον κύριο Υπουργό να
πει ότι δεν είναι έτσι. Λέω, λοιπόν, ότι από τις ανακοινώσεις και
τις δηλώσεις της Κυβέρνησης φαίνεται ότι επιδιώκει τις συµπράξεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και την αλλαγή του νοµικού καθεστώτος των νοσοκοµείων από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή να
πάµε πριν από το 1983 από τον νόµο για την ίδρυση του ΕΣΥ,
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Ο στόχος τους είναι σαφής: Η διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων εντός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, η εκχώρηση φιλέτων της δηµόσιας περίθαλψης σε επιχειρηµατικά συµφέροντα
και η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, ιδιαίτερα των γιατρών,
κάτι που οδηγεί στην πλήρη αποδόµηση του ΕΣΥ, στην µετακύληση του κόστους εν πολλοίς στον πολίτη και στη διεύρυνση των
ανισοτήτων στην υγεία. Εδώ βρίσκεται η διαφορά των πολιτικών
µας για την υγεία. Όλα τα παραπάνω µας οδηγούν να είµαστε
αποφασιστικά αντίθετοι στον προϋπολογισµό σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Μπαλάφα για την τήρηση του χρόνου.
Θα σας ενηµερώσω ότι τώρα θα λάβει τον λόγο ο κ. Γιαννάκης
από την Νέα Δηµοκρατία, µετά ο κ. Κατρούγκαλος από τον ΣΥΡΙΖΑ και κατόπιν θα λάβει τον λόγο ο κ. Γεραπετρίτης. Θα ακο-
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λουθήσουν τρεις Βουλευτές και θα ολοκληρώσουµε µε την κ.
Αραµπατζή.
Κύριε Γιαννάκη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε αυτές τις ηµέρες τον πρώτο ουσιαστικά
προϋπολογισµό της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν -και είναι ευνόητο αυτό- θεµελιώδεις διαφορές ανάµεσα στον προϋπολογισµό του 2019 µε
αυτόν του 2020. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο προηγούµενος προϋπολογισµός είχε συνταχθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε τις συγκεκριµένες και γνωστές ιδεοληψίες, επιλογές και
ιεραρχήσεις της προηγούµενης Κυβέρνησης, µε την οποία είχαµε ουσιώδεις και δοµικές διαφορές, όπως είναι φυσικό.
Έφθασαν µόλις πέντε µήνες από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου,
για να αλλάξουν άρδην το κλίµα, οι προοπτικές και η θέση της
Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Σε πέντε µόλις
µήνες έγιναν πολλά και θα γίνουν ακόµη περισσότερα επ’ ωφελεία ιδίως των Ελλήνων πολιτών.
Δεν προτίθεµαι να αναφερθώ ούτε στη µείωση του ΕΝΦΙΑ,
ούτε στις εκατόν είκοσι δόσεις στα ασφαλιστικά ταµεία και την
εφορία, ούτε στην κατάργηση των capital control, τη µείωση των
φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την απλοποίηση των διαδικασιών για την προστασία της
πρώτης κατοικίας και την παράταση για ένταξη µέχρι το τέλος
του Απριλίου του 2020 ή τις στοχευµένες δράσεις για την ανάκαµψη της οικοδοµικής δραστηριότητας µε την αναστολή του
ΦΠΑ για τις οικοδοµές για τρία έτη και µάλιστα µε αναδροµική
ισχύ ή την επιστροφή µέρους των δαπανών ύψους 40% για τις
ανακαινίσεις και την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων.
Δεν θα αναφερθώ, επίσης, ούτε στην αύξηση του επιδόµατος
θέρµανσης στα 62 εκατοµµύρια και στην εµπροσθοβαρή καταβολή του, ούτε στα µέτρα κοινωνικής στήριξης που έχουν θεσµοθετηθεί, όπως αυτά που αφορούν τη στήριξη της ελληνικής
οικογένειας και των νέων ζευγαριών µε τη µείωση του ΦΠΑ στα
βρεφικά είδη, τη χορήγηση του επιδόµατος των 2.000 ευρώ για
κάθε παιδί που θα γεννηθεί από τον καινούργιο χρόνο, αλλά και
τις ανακουφιστικές για τα ΑΜΕΑ νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Θα σηµειώσω, όµως, τρεις θετικές, για εµένα, παραµέτρους.
Αρχικά, την ανάκαµψη στις επενδύσεις, ξένες και εγχώριες, αποτέλεσµα της προσπάθειας της Κυβέρνησης µε τη µείωση των
φόρων, τη µείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και των εµποδίων
που µέχρι τώρα παρεµβάλλονταν ως προϋπόθεση για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ως θετικότατη αποτίµηση εκλαµβάνονται και οι πρωτοβουλίες
στα θέµατα παιδείας συνολικά, αλλά και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πάταξη της εγκληµατικότητας και την ενίσχυση του αισθήµατος
ασφάλειας των πολιτών.
Επίσης, σηµαντικό είναι και το αποτέλεσµα της προσπάθειας
του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά το φάρµακο, τις τιµές, την
προσβασιµότητα, αλλά και τη συνεχή πρόνοια για τη βελτίωση
των συνθηκών παροχής υγείας τόσο στα νοσοκοµεία όσο και στα
κέντρα υγείας.
Η Κυβέρνηση, κυρίως µε σχέδιο και σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα, µετριοπάθεια και ρεαλισµό επιστρέφει τη χώρα στην κανονικότητα και αυτό το εισπράττουν όλοι. Η Ελλάδα, ύστερα από
τη µεγάλη οικονοµική κατάθλιψη, αντικρίζει το αύριο µε περισσότερη αισιοδοξία. Μία κυβέρνηση γίνεται αληθινή κυβέρνηση,
όταν καταφέρνει να εµπνέει σιγουριά και ασφάλεια στους πολίτες που κυβερνά.
Ο συζητούµενος προϋπολογισµός, µολονότι συντάσσεται σε
καθεστώς αυξηµένης εποπτείας, είναι ένας προϋπολογισµός
αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικού εκσυγχρονισµού. Μετά
από τους προϋπολογισµούς της ανελέητης φορολογικής επιδροµής των προηγούµενων χρόνων, είναι επιτέλους ένας προϋπολογισµός, που στόχο έχει τον άνθρωπο, τον µέσο Έλληνα που
επλήγη βάναυσα στο χρόνια της κρίσης, τον µισθωτό και τον
συνταξιούχο, καθώς και τον αγρότη, που µε τη µείωση των φόρων θα δουν περισσότερα χρήµατα στην τσέπη τους.
Δηµιουργούνται οι συνθήκες για αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος όλων των Ελλήνων και όλων των νοικοκυριών, κάτι που
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θα έχει θετικό αντίκτυπο γενικότερα στην οικονοµία, αφού θα αυξηθεί η κατανάλωση και θα αναθερµανθεί η αγορά.
Είναι ένας προϋπολογισµός που προβλέπει την αύξηση του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος για το 2020, τη µείωση της
ανεργίας στο 14%, την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, την
αύξηση εξαγωγών, τη µείωση του χρέους από το 173% του ΑΕΠ
που ήταν φέτος, στο 167% για τη νέα χρονιά.
Από πολλούς θεωρείται φιλόδοξος ο στόχος του 2,8% που έχει
θέσει η Κυβέρνηση για την ανάπτυξη της οικονοµίας µας.
Ωστόσο, οι αναλυτές διεθνώς αξιολογούν ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει στην Ευρώπη τη µεγάλη εξαίρεση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, καθώς θα είναι η µόνη οικονοµία που αναµένεται να δει
σηµαντική ενίσχυση του ΑΕΠ της, τη στιγµή που η επιβράδυνση
θα χαρακτηρίζει όλες τις υπόλοιπες οικονοµίες.
Εκτιµάται ότι γενικότερα στην Ευρωζώνη η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 1% από το 1,2% που ήταν φέτος. Χώρες, όπως η
Γερµανία, η Γαλλία και Ιταλία, θα σηµειώσουν, σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις, ανάπτυξη της τάξης του 0,6%, 1,3% και 0,2% αντίστοιχα, ενώ µικρή επιβράδυνση αναµένεται σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεµβούργο. Ενθαρρυντική εξαίρεση η χώρα µας.
Το γεγονός ότι η Ελλάδα έφτασε πλέον να δανείζεται µε αρνητικά επιτόκια είναι η απόδειξη της θετικής πορείας, των στοχευµένων επιλογών και των ενδεδειγµένων αποφάσεων της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 7 Ιουλίου µέχρι σήµερα.
Τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη βεβαιότητα ότι
η προσπάθεια της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µέσα από
τις επιλογές αυτού του προϋπολογισµού µε σύνεση και σοβαρότητα οδηγεί τη χώρα στον προαπαιτούµενο εθνικό στόχο, που
δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση της ευηµερίας όλων των πολιτών, τη θετική, σταθερή και δυναµική ανάπτυξη της οικονοµίας
µας και να ξανακάνει την Ελλάδα µας µία χώρα ισχυρή και διεθνώς αξιοπρεπή.
Με αυτές τις σκέψεις και αυτούς τους στόχους, ψηφίζω τον
προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Γιαννάκη και για την τήρηση του χρόνου.
Ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 16 Δεκεµβρίου έως 19 Δεκεµβρίου. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Ο κ. Κατρούγκαλος έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας, δήλωσε ότι αυτός ο προϋπολογισµός δεν είναι ταξικός προϋπολογισµός και έτσι επάξια κέρδισε
µία θέση στο ανθολόγιο ανάλογων δηλώσεων της Δεξιάς, δίπλα
στον αείµνηστο Υπουργό Εργασίας της Νέας Δηµοκρατίας Κωνσταντίνο Λάσκαρη, που είχε δηλώσει ότι «δεν θα ανεχθώµεν την
πάλην των τάξεων».
Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο προϋπολογισµός έχει κοινωνικό
πρόσηµο. Είναι ένας προϋπολογισµός αντίστροφης αναδιανοµής, όπου οι πολλοί παίρνουν λίγα και οι λίγοι παίρνουν πολλά.
Χαρακτηρίζεται από διάψευση προσδοκιών, αντίθετα απ’ ό,τι
ισχυρίστηκε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πρόχειρα
έψαξα και βρήκα στο διαδίκτυο –τώρα πια το scripta manent έχει
άλλη έννοια απ’ ό,τι στο παρελθόν- ότι σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός στις 22 Μαΐου είχε αναγγείλει ανάπτυξη 4% από την
επόµενη χρονιά. Προφανώς, σήµερα, η ανάπτυξη που πέτυχε ο
ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το 2,8% το δεύτερο τρίµηνο, σύµφωνα µε τα
αναθεωρηµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, είναι ο νέος στόχος της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Δίπλα στη διάψευση των προσδοκιών έχουµε και αγιοβασιλιάτικες –έτσι θα τις χαρακτήριζα- υποσχέσεις. Η χαρακτηριστικότερη απ’ αυτές είναι η ταυτόχρονη αναγγελία ότι θα έχουµε
αύξηση των συντάξεων, µείωση των εισφορών και επίσης, µεί-
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ωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης στον προϋπολογισµό. Θα
δούµε πώς θα τα καταφέρετε µε αυτό το θαύµα.
Δυστυχώς, ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εξωτερικών
είναι µικρότερος από την περασµένη χρονιά και προφανώς µικρότερος σε σχέση µε τις πολύ κρίσιµες προκλήσεις, που έχει
να αντιµετωπίσει αυτό το Υπουργείο.
Δεν είναι, όµως, το σηµαντικότερο ζήτηµα το θέµα του προϋπολογισµού, αλλά ο προσανατολισµός της εξωτερικής µας πολιτικής. Φάνηκε στις δύο βασικές προκλήσεις, που είχατε να
αντιµετωπίσετε έξω από τα σύνορα, το προσφυγικό και την αναβάθµιση της προκλητικότητας της Τουρκίας, να καταληφθήκατε
εξαπίνης, απροετοίµαστοι, λες και ήταν κεραυνός εν αιθρία.
Και στις δυο αυτές περιπτώσεις δεν προχωρήσατε µε µια εξ
αρχής συνεπή πολιτική αλλά µε παλινωδίες, που δεν υπηρέτησαν
την εθνική µας στάση. Εν παρόδω αναφέροµαι στο προσφυγικό.
Καταργήσατε το κατ’ εξοχήν αρµόδιο υπουργείο για να αναθέσετε αρχικά την αρµοδιότητα στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, λες και η µετανάστευση είναι θέµα δηµόσιας τάξης. Καταλήξατε να δηµιουργήσετε µια νέα ad hoc δοµή µε ηµι-στρατιωτικά χαρακτηριστικά λες και, ακόµα και αν το θεωρούσατε
θέµα εσωτερικής δηµόσιας τάξης, είναι ο στρατός αρµόδιος για
τα θέµατα εσωτερικής ασφάλειας.
Θα εντοπίσω όµως το υπόλοιπο της οµιλίας µου στο κρίσιµο
ζήτηµα της εξωτερικής πολιτικής.
Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, είµαστε δύναµη πατριωτική και
δύναµη ευθύνης. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα επαναλάβουµε τη δηµαγωγική κριτική -που δεν ήταν στην πραγµατικότητα κριτική,
ήταν πολεµική- την οποία υποστήκαµε το προηγούµενο διάστηµα
όσους στη Νέα Δηµοκρατία ήθελαν να χαϊδέψουν τα αυτιά της
ακραίας δεξιάς τάσης που εξακολουθεί να διατηρεί σηµαντικές
δυνάµεις στο εσωτερικό σας.
Είµαστε υπέρ του εθνικού µετώπου. Βέβαια προϋπόθεση για
να είναι αποτελεσµατικό αυτό, είναι πρώτον να έχει σταθερή
στρατηγική και προσανατολισµό και δεύτερον να είµαστε όλοι
ειλικρινείς και µε σοβαρότητα απέναντι στα θέµατα της εξωτερικής πολιτικής και να µην τα βλέπουµε, κυρίως, ως θέµατα επικοινωνίας.
Την Τετάρτη που µας πέρασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ µίλησε
για την ανάγκη εθνικού µετώπου. Αυτή η πρόταση για εθνικό µέτωπο συνοδεύτηκε από την αναγκαία κριτικ. Και ποια ήταν η
απάντηση, η διαρροή από το Μαξίµου; «Διχαστικός ο Αλέξης Τσίπρας». Δεν µπορούµε να κινηθούµε έτσι. Δεν µπορεί να δείχνει
µεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση η Αντιπολίτευση από την Κυβέρνηση και δεν µπορούµε να κινηθούµε χωρίς να δείχνουµε τον
απαραίτητο σεβασµό και στην αλήθεια και στην υπηρεσία των
εθνικών µας ζητηµάτων.
Η αλήθεια είναι ότι όχι µόνο η ουσία έχει γίνει βορά στην επικοινωνία αλλά και τα µηνύµατα, που εκπέµπετε είναι αντιφατικά.
Από το ότι «µε καλή διάθεση κι από τις δυο πλευρές θα λυθούν
τα θέµατα» -τι εξοµοίωση είναι αυτή του αναθεωρητισµού της
Τουρκίας µε την δική µας φιλειρηνική πολιτική;- µέχρι τις διαρροές ότι τάχα απανωτά χαστούκια και ήττες δοκιµάζει ο Πρόεδρος Ερντογάν. Άλλο µήνυµα είναι οι εκκλήσεις, να πάµε στη
Χάγη, που συνοδεύονται από τις ακριβώς αντίθετες για στρατιωτικοποίηση της αντίδρασής µας, για κανόνια που πρέπει να αντικαταστήσουν τα βούτυρα και για θυσίες που έχει ο ελληνικός
λαός.
Ακούστε. Η εξωτερική πολιτική θέλει πυξίδα και δεν µπορεί να
ετεροκαθορίζεται, να αντιδρούµε απλώς εκ των υστέρων στην
παραβατικότητα και στην αναβάθµιση της προκλητικότητας της
άλλης πλευράς. Η τουρκική πολιτική έχει στρατηγικά χαρακτηριστικά αναθεωρητισµού. Η αναβάθµιση της παραβατικότητας
εξηγείται από την αποµόνωση στην οποία έχει περιέλθει το τελευταίο διάστηµα η Τουρκία όχι µόνο λόγω της εµµονής της να
µην σέβεται το διεθνές δίκαιο αλλά λόγω και της ενεργητικής
εξωτερικής πολιτικής την οποία υπηρετήσαµε εµείς όσο είµαστε
στη διακυβέρνηση της χώρας.
Αυτό σηµαίνει ότι η απάντηση µας πρέπει να έχει τα εξής δυο
χαρακτηριστικά. Να αντιδρούµε στην αναβάθµιση της προκλητικότητας κατ’ αρχάς αξιοποιώντας όπλα που πέτυχε η ελληνική
διπλωµατία µε πολύ κόπο, όπως είναι οι κυρώσεις. Αλλά ταυτό-

7705

χρονα να ενισχύσουµε το στίγµα της ενεργητικής διπλωµατίας
απέναντι στην προβολή ισχύος της Τουρκίας. Δεν είναι δυνατόν
να µην έχει ενεργοποιηθεί η Διάσκεψη του Νότου όλο αυτό το
διάστηµα. Δεν είναι δυνατόν να µην επιδιώκει η Κυβέρνηση να
επαναλάβουν οι Ηνωµένες Πολιτείες την στήριξη στον East Med,
που αποτελούσε µία από το κορωνίδες αυτής της ενεργητικής
πολιτικής.
Φαίνεται σαν να διαλέγετε την ακινησία στην εξωτερική πολιτική από τον φόβο ότι δεν θα πετύχετε τους στόχους που θα θέσετε. Δεν µπορεί όµως να υπηρετηθεί µέσω της απραξίας η
εξωτερική πολιτική. Η δική µας προσφορά παραµένει ακριβώς
γιατί είµαστε πατριωτική δύναµη και δύναµη ευθύνης.
Πρέπει να ξεπεράσετε όµως τα χαρακτηριστικά, που απέδωσε
στην εξωτερική πολιτική, που ασκείτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην τελευταία του συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά. Και
µ’ αυτό τελειώνω. «Η ελληνική Δεξιά µε ελάχιστες εξαιρέσεις παραδοσιακά δεν ξέρει να κάνει εξωτερική πολιτική. Δεν τολµά να
κάνει πολιτική».
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε να υπηρετήσουµε την ειρήνη. Θέλουµε
να έχουµε διαύλους επικοινωνίας µε την Τουρκία. Θεωρούµε
αναγκαίο να ξεκινήσουν ξανά οι διερευνητικές επαφές και να
υπηρετούνται και τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης. Αυτό δεν
σηµαίνει όµως παράδοση όλων των άλλων σηµαντικών όπλων,
που είχε η διπλωµατία µας στο προηγούµενο διάστηµα. Μόνο µε
ένα συνολικό σχέδιο εξωτερικής πολιτικής µπορούµε να ανταποκριθούµε στον ρόλο, που περιµένει από µας ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει τώρα ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σας
ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από περίπου εκατόν πενήντα εισηγήσεις Βουλευτών και Υπουργών είναι προφανές ότι
δεν υπάρχουν πολλά να ειπωθούν έτσι ώστε να ενισχύσουν το
αφήγηµα του συγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Θα ήθελα να αναφερθώ µόνο λίγο στη θεωρητική αφαίρεση
του προϋπολογισµού ως στοιχείο ιστορικότητας της δηµοκρατίας της ίδιας, διότι ο προϋπολογισµός συνιστά το µείζον νοµοθέτηµα της κοινοβουλευτικής τάξης. Ήταν πάντα έτσι ιστορικά
και έτσι το αντιλαµβάνεται και η παρούσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Γιατί; Γιατί στην πραγµατικότητα ο προϋπολογισµός
αποτυπώνει τη βασική αρχή της διασταύρωσης των λειτουργιών.
Διότι µέσω του προϋπολογισµού η Βουλή αναδεικνύει την πρωταρχία της καταθέτοντας και ελέγχοντας την Κυβέρνηση στις δαπάνες της.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι δυο µεγάλοι πυλώνες του
προϋπολογισµού, δηλαδή τα έσοδα και οι δαπάνες, έχουν µια τεράστια χρονική διαφορά στον χρόνο κατά τον οποίον καθιερώθηκαν ιστορικά. Πρώτα απ’ όλα η υποχρέωση να εγγράφονται
προληπτικά τα έσοδα του κράτους ανατρέχει στον 13ο αιώνα και
στη Magna Carta του 1215. Από την άλλη πλευρά, τα έξοδα, δηλαδή, η υποχρέωση της κυβέρνησης να προεγγράφει τα έξοδα
τα οποία θα διενεργήσει ανατρέχει στις αρχές του 18ου αιώνα,
περίπου µε πέντε αιώνες διαφορά τα έσοδα και τα έξοδα ουσιαστικά ενσωµατώθηκαν σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο το οποίο
είναι ο προϋπολογισµός, ιδίως από την ένδοξη επανάσταση του
1688 και τις αρχές του 18ου αιώνα.
Είναι ένα ενδιαφέρον ιστορικό στοιχείο το γεγονός ότι ο πρώτος πολιτικός ο οποίος εισήγαγε τον προϋπολογισµό, που είναι
και ο πρώτος νοούµενος Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο σερ
Ρόµπερτ Γουάλπολ ήταν κι εκείνος ο οποίος εν τέλει καθαιρέθηκε εξαιτίας τού ότι δεν εφάρµοσε τον προϋπολογισµό αυτόν
και έτσι ακριβώς ο προϋπολογισµός συνδέθηκε µε το ίδιο το κοινοβουλευτικό σύστηµα, δηλαδή µε την ευθύνη της κυβέρνησης
απέναντι στη Βουλή. Είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να τηρεί
απαρέγκλιτα το πλαίσιο το οποίο προδιαγράφει και προεγκρίνει
η ίδια η Βουλή.
Για τον λόγο αυτό η ιστορική παράδοση, που ανατρέχει ιδίως
στο αµερικανικό πολίτευµα, είναι ότι θα πρέπει οι συζητήσεις κι
αναλύσεις του προϋπολογισµού να είναι εξαντλητικές. Ενώ αν-
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τιθέτως στο αγγλικό πολίτευµα είναι πολύ πιο συνοπτικές και µυστικές. Εµείς ακολουθώντας το παράδειγµα αυτό, το αµερικανικό, έχουµε έναν πάρα πολύ διαφανή και αναλυτικό προϋπολογισµό.
Είναι κρίσιµο το γεγονός ότι υποχρεώνεται ο Υπουργός Οικονοµικών να ανοίξει τα χαρτιά του µπροστά στη Βουλή η οποία θα
κληθεί να εγκρίνει. Γιατί να εγκρίνει; Διότι απέναντι σ’ αυτόν τον
προϋπολογισµό, που θα εγκρίνουµε σήµερα θα λογοδοτήσει ο
Υπουργός Οικονοµικών, όπως και όλη η Κυβέρνηση, στο τέλος
της επόµενης χρονιάς.
Ενδιαφέρον είναι από πού προέρχεται ο όρος budget, το οποίο
είναι όπως ξέρετε το budget, το γαλλικό, που είναι ο όρος που
ανατρέχει στον προϋπολογισµό. Ανατρέχει στην αρχαία γαλλική
λέξη boujette, που είναι το µικρό καλάθι. Είναι το µικρό καλάθι,
το οποίο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών και το οποίο -και αυτό
έχει τη σηµειολογία του- ανοίγει ενώπιον της Βουλής και για τον
λόγο αυτό η παραδοσιακή έκφραση είναι ότι ο Υπουργός Οικονοµικών «open the budget», δηλαδή ανοίγει τον προϋπολογισµό.
Σε αυτήν την κατεύθυνση έρχεται ο σηµερινός προϋπολογισµός. Έρχεται µε σεβασµό απέναντι στη Βουλή. Και έρχεται
ενόσω έχει -νοµίζω διαπιστωµένα από όλους- αναβαθµιστεί σηµαντικά το κύρος του Κοινοβουλίου όχι µόνο µέσω του ελεγκτικού έργου -να υπενθυµίσω ότι βρισκόµαστε περίπου στο 80%
της συµµόρφωσης των Υπουργών στην υποχρέωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου απέναντι στις ερωτήσεις των Βουλευτώναλλά και σε ένα νοµοθετικό έργο, το οποίο έχει παραχθεί µέσα
στους πέντε µήνες από ότου έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης η παρούσα διακυβέρνηση και ανέρχεται σε τριάντα δύο νοµοθέτηµα,
τα οποία έχουν εισφέρει, εκτιµώ, σηµαντικά στην ανάταξη της
πολιτείας και της οικονοµίας.
Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό θα ήθελα να επισηµάνω ότι και ο
προϋπολογισµός αποκτά στοιχεία πολύ πιο προγραµµατικά,
πολύ πιο επιτελικά, δηλαδή ο προϋπολογισµός θα περνάει µέσα
από τις διαδικασίες του Υπουργικού Συµβουλίου µέσω των επιµέρους προγραµµάτων των Υπουργείων, το οποίο στο τέλος στο
Υπουργικό Συµβούλιο του Δεκεµβρίου θα καθίσταται το επιχειρησιακό συνολικό στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης. Και µε τον
τρόπο αυτό τυποποιούνται απολύτως στο πλαίσιο του επιτελικού
κράτους όλες οι λειτουργίες, οι οποίες άγονται έως του προϋπολογισµού και αναβαθµίζεται στην πραγµατικότητα συνολικά η
διαδικασία της παραγωγής δηµοσίων πολιτικών.
Θα ήθελα να πω δύο µόνο λόγια για τον προϋπολογισµό, που
τίθεται σήµερα ενώπιον σας. Ο προϋπολογισµός αυτός είναι
ένας προϋπολογισµός έντιµος. Δεν αποκρύπτει στοιχεία. Αποτυπώνει ακριβώς την κατάσταση ως έχει. Και είναι ένας προϋπολογισµός, ο οποίος δεν χρειάζεται να αποκρύψει πράγµατα, διότι
στηρίζεται στις ρεαλιστικές παραδοχές τις οποίες εξύφανε η παρούσα Κυβέρνηση ήδη υπό την ιδιότητά της ως Αντιπολίτευση.
Και τούτο διότι εκείνα τα οποία υπεσχέθη ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχουν απολύτως τηρηθεί.
Κάποτε ο αξιότιµος πρώην Υπουργός Οικονοµικών είχε αναφερθεί στο δόγµα Γιόχανσον. Θα θέλαµε όλοι να ήµασταν σε ένα
ραντεβού µε τη Γιόχανσον. Σήµερα ο αγαπητός µου φίλος, ο
Γιώργος Κατρούγκαλος, ο συνάδελφος αναφέρθηκε σε αγιοβασιλιάτικα δώρα. Λοιπόν και το ραντεβού ακόµα σχεδόν πραγµατοποιήθηκε, διότι ό,τι υποσχεθήκαµε το πράξαµε µέχρι τελευταίας κεραίας.
Υποσχεθήκαµε µείωση φόρων για όλες τις τάξεις, για τις επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα και έγινε πράξη. Υποσχεθήκαµε µείωση του ΕΝΦΙΑ και έγινε πράξη. Υποσχεθήκαµε µείωση
των φαρµάκων και έγινε πράξη. Υποσχεθήκαµε απαγόρευση συνολική του καπνίσµατος και έγινε πράξη. Και για αυτή την πράξη
επιβραβεύεται σήµερα η ελληνική Κυβέρνηση µε τα χαµηλότερα
επιτόκια του ελληνικού κράτους και αυτό είναι η αποτύπωση
ακριβώς της εµπιστοσύνης, η οποία αποδεικνύεται ότι υπάρχει
όχι µόνο από την κοινωνία, αλλά και από τις αγορές. Διότι εµείς
δεν χρειάστηκε να αναπληρώσουµε το έλλειµµα εµπιστοσύνης
απέναντι στην κοινωνία ή απέναντι στις διεθνείς αγορές µε υπερπλεονάσµατα, τα οποία στην πραγµατικότητα δεν ήταν τίποτε
άλλο παρά µία υπόσχεση, που χρειάστηκε να δώσουµε, γιατί είχαµε έλλειµµα εµπιστοσύνης. Αυτό το έλλειµµα εµπιστοσύνης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σήµερα δεν υπάρχει.
Και για τον λόγο αυτό αισθάνοµαι σήµερα, µετά λόγου γνώσεως, ότι µπορούµε να διατηρούµε µία βιώσιµη αισιοδοξία ότι
θα υπάρξει ευηµερία και ανάπτυξη για όλους. Και θα είναι βιώσιµη αισιοδοξία, διότι δεν στηρίζεται σε αυταπάτες. Και δεν στηρίζεται σε αυταπάτες, διότι εκείνο το οποίο έχουµε πράξει από
την πρώτη µέρα µε την παραγωγή ενός τεράστιου νοµοθετικού
έργου είναι ακριβώς η επιβεβαίωση της σταθερότητας, της εντιµότητας και της ακεραιότητας ότι εκείνο το οποίο υποσχεθήκαµε
εκείνο θα πράξουµε και αυτό επιβραβεύει σήµερα ο ελληνικός
λαός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον Υπουργό για το χρόνο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Θέλω πρώτα να ρωτήσω για την
αξιοπιστία, γιατί λίγο πριν από εσάς ακούσαµε τον Υπουργό Οικονοµίας, που µας είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι
πρώτα θα χτίσει την αξιοπιστία και µετά θα ζητήσει τη µείωση
των στόχων. Εσείς τώρα µας κάνατε µια οµιλία και είπατε ότι
έχετε όλη την αξιοπιστία. Σας πιστεύουν οι αγορές, σας πιστεύουν οι πολίτες, σας πιστεύουν οι Ευρωπαίοι. Γιατί δεν πήγατε
τώρα να προσπαθήσετε να µειώσετε; Άρα, ήδη έχετε χτίσει την
αξιοπιστία, αν σας κατάλαβα καλά.
Δεύτερον και αυτό δεν είναι εναντίον σας, έχω µια κόντρα µε
τους νοµικούς γενικά και τους δικούς µας και τους δικούς σας.
Έχετε ένα έλλειµµα στους αριθµούς, γιατί η αξιοπιστία έχει
σχέση µε τους αριθµούς. Και εµείς έχουµε µία ανησυχία για
αυτόν τον προϋπολογισµό για το πώς βγαίνουν οι αριθµοί.
Θέλω να σας θυµίσω ότι έχει µεγάλη σηµασία να µην επιστρέψουµε στην κατάσταση πριν από το 2009, γιατί είχαµε πολλούς
προϋπολογισµούς το 2009, που λέγαµε ότι θα πιάσουµε στόχους
µέσα από µη παραµετρικές µεθόδους, δηλαδή ότι θα πάρουµε
τόσο από τη φοροδιαφυγή, που υπόσχονταν και οι κυβερνήσεις
οι δικές σας και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει αυτό. Μεγάλος αριθµός βγαίνει ότι θα φτάσετε στους στόχους από την
φοροδιαφυγή, µεγάλος αριθµός για πόσο θα κόψετε από το κράτος σε υπηρεσίες, σε ηλεκτρικό ρεύµα, σε φάρµακα, στο κοµµάτι
που είναι γι’ αυτά που αγοράζει το κράτος, µεγάλο κοµµάτι που
βγαίνει από την ανάπτυξη του 2,8%, που η αµέσως πιο υψηλή
βελτίωση είναι 2,4%.
Και σας λέω ότι ως Υπουργός Επικρατείας έχετε µια υποχρέωση µε αυτά, που εγώ βλέπω ως οικονοµολόγος και εσείς ως νοµικός να µην επιτρέψετε να γυρίσουµε στην προ 2009 εποχή,
όπου έκλειναν οι προϋπολογισµοί µε αυθαίρετους αριθµούς για
την ανάπτυξη, µε αυθαίρετους αριθµούς για το τι θα µαζέψουµε
για τη φοροδιαφυγή, µε αυθαίρετους αριθµούς για τι µπορούµε
να εξοικονοµήσουµε από το κράτος.
Δεν µπορείτε να µου το επιβεβαιώσετε τώρα, αλλά σας λέω
ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί όντως η χώρα έχει
κερδίσει µια αξιοπιστία και δεν είναι πολύ δύσκολο να τη χάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είναι
µεγάλη µου η χαρά να συζητώ πάντοτε µε τον κ. Τσακαλώτο, ο
οποίος είναι γνωστός για την υψηλή του συναίσθηση και τη
γνώση του στα οικονοµικά.
Στην προκειµένη περίπτωση θα µου επιτρέψει, όµως, να πω
ότι αναφέρθηκε σε έλλειµµα αριθµών, αλλά ο ίδιος δεν επικαλέστηκε κανέναν αριθµό. Ποιος είναι ο αριθµός εκείνος, κύριε
Υπουργέ, ο οποίος γνήσια σας ενοχλεί; Και αν θέλετε να συζητήσουµε για αριθµούς, να συζητήσουµε για συγκεκριµένους αριθµούς για τα αρνητικά επιτόκια, τα οποία σήµερα ισχύουν στην
Ελλάδα. Εκτός εάν θεωρείτε ότι το οικονοµικό κλίµα δεν επηρε-
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άζεται από τα αρνητικά επιτόκια. Εκτός εάν θεωρείτε ότι τα SNPs
και τα ANFAs δεν είναι µετρήσιµα, τα οποία δεν τα είχαµε λάβει,
σήµερα τα λάβαµε.
Μπορεί να είχατε την κάθε καλή πρόθεση να τα λάβουµε, αλλά
αυτά γίνονται σήµερα επί της παρούσας διακυβέρνησης, διότι
εµείς δεν είµαστε της αφηρηµένης οικονοµίας. Είµαι σίγουρος
ότι στα οικονοµικά είστε πολύ καλύτερος εµού και πολλών άλλων, αλλά αυτή η Κυβέρνηση έχει καταφέρει να φτιάξει τους
αριθµούς. Και ο αριθµός ο οποίος τελικά µετράει πέρα από όλους τους αριθµούς και συνθέτει τη µεγάλη εικόνα είναι ο δείκτης εµπιστοσύνης, κύριε Υπουργέ. Και ο δείκτης εµπιστοσύνης
σήµερα είναι ο µεγαλύτερος, ο οποίος έχει υπάρξει την τελευταία δεκαετία.
Για δε τον κίνδυνο να χρησιµοποιούµε συνθήκες οι οποίες είναι
µη µετρήσιµες θέλω να σας πω το εξής. Είναι και δική µου ανησυχία πάντοτε το να µην επιστρέψουµε σε ένα καθεστώς, το
οποίο θα είναι καθεστώς αµετροέπειας. Για τον λόγο αυτό αισθάνοµαι, έχοντας µελετήσει, στο µέτρο που µπορώ, µε τις
οποίες οικονοµικές µου γνώσεις τον συγκεκριµένο προϋπολογισµό, ότι είναι ένας µετριοπαθής προϋπολογισµός.
Θα αποδειχθεί, όµως και για αυτόν τον λόγο εγώ µίλησα για
µια ουσιαστική λογοδοσία και κύριε Υπουργέ, θα βρεθούµε όλοι
σε αυτά τα έδρανα στον επόµενο προϋπολογισµό, για να αξιολογήσετε αν τα έχουµε τηρήσει. Μακάρι για τη χώρα, ο προϋπολογισµός αυτός να τηρηθεί, διότι είναι ο προϋπολογισµός ο
οποίος εγγυάται ανάπτυξη για όλους και ευηµερία για την κοινωνία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Τσιγκρής από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός της νέας Κυβέρνησης, ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2020, θα µπορούσε να φέρει και τον τίτλο «συνέπεια λόγων και έργων», γιατί είναι ένας προϋπολογισµός αναµενόµενος από τους Έλληνες πολίτες.
Η παρούσα Κυβέρνηση χτίζει εµπιστοσύνη, που είναι απαραίτητη για να προχωρήσει και να δηµιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης για τον τόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020
είναι ο πρώτος µεταµνηµονιακός. Πέρασαν δέκα πέτρινα χρόνια,
η ανάπτυξη υποχώρησε, η ανεργία απογειώθηκε , τα νοικοκυριά
δυστύχησαν, οι Έλληνες πολίτες βίωσαν την κρίση µε επώδυνο
τρόπο. Η κοινωνική συνοχή διαταράχτηκε, η κοινωνική αλληλεγγύη διασαλεύτηκε, η κοινωνική ειρήνη πολλές φορές βρέθηκε
στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Γι’ αυτό, χαιρετίζω και εγώ µε τη σειρά µου αυτόν τον προϋπολογισµό, που προαναγγέλλει µείωση της ανεργίας από το 17,4%
σήµερα στο 15,6% στις 31 Δεκέµβρη του 2020, αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 1,8%, αύξηση των επενδύσεων κατά 13,4 µονάδες, ελαφρύνσεις φορολογικού περιεχοµένου 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ. Θα φύγει, επιτέλους, από τους ώµους µας αυτό το
δυσβάσταχτο φορολογικό βάρος.
Προαναγγέλλει ανάπτυξη της τάξεως του 2,8%, πρωτογενές
πλεόνασµα 3,56%. Είναι ένας προϋπολογισµός θέσεων εργασίας
τόνωσης της καταναλωτικής δύναµης των Ελλήνων πολιτών, αύξησης των επενδύσεων, φοροελαφρύνσεων, ανάπτυξης, αλλά
και δηµιουργίας πλούτου για τον τόπο µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,στο σηµείο αυτό θα ήθελα να
αναφερθώ σε δύο πρωτοτυπίες, γιατί τα υπόλοιπα εξαντλήθηκαν
και θα εξαντληθούν από άλλους συναδέλφους, που θα µιλήσουν
από αυτό το Βήµα.
Αυτός ο προϋπολογισµός φέρνει δύο σηµαντικότατες καινοτοµίες.Η πρώτη καινοτοµία αφορά στα έσοδα. Είναι η πρώτη
φορά στη νεότερη ελληνική ιστορία που κάποιος προϋπολογισµός προβλέπει µείωση φόρων 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ και
ταυτόχρονα, φέρνει αύξηση εσόδων. Παράδοξο οικονοµικά; Καθόλου, γιατί η αύξηση των θέσεων εργασίας και η αύξηση των
επενδύσεων, θα φέρει και µεγαλύτερα έσοδα στο δηµόσιο ταµείο.
Είναι κάποιος που δεν το καταλαβαίνει; Έχω την αίσθηση ότι
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ο µπακάλης της γειτονιάς µας το γνωρίζει αυτό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο ΕΝΦΙΑ ο οποίος µειώθηκε, παρ’ όλα
αυτά, η εισπραξιµότητα από τον ΕΝΦΙΑ είναι µεγαλύτερη από
πέρσι. Καθόλου παράδοξο.
Ένα άλλο παράδειγµα είναι η µείωση του ΦΠΑ σε πολλές κατηγορίες προϊόντων η οποία συνδυάζεται µε αύξηση εσόδων
λόγω της αύξησης της κατανάλωσης. Παράδοξο; Καθόλου.
Υπάρχει, όµως και µία πιο σηµαντική καινοτοµία του συγκεκριµένου προϋπολογισµού. Για πρώτη φορά, στο ελληνικό οικονοµικό σύστηµα και στους προϋπολογισµούς της χώρας, εισάγεται
η καινοτοµία του ελέγχου των επιδόσεων δηλαδή πέρα από προϋπολογισµό δαπανών και εσόδων, το κράτος κάνει προϋπολογισµό επίδοσης, δράσεων και στόχων. Αρχίζει για το 2020 πιλοτικά
από έξι Υπουργεία το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδοµών, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Βεβαίως, τίθεται και ένας έβδοµος άξονας, που είναι πρωταρχική µέριµνα του ίδιου του Πρωθυπουργού: Η καταπολέµηση της
υπογεννητικότητας σε µια Ελλάδα που το 2025 θα έχει 9,4 εκατοµµύρια πληθυσµό, το 2050 θα έχει 8 εκατοµµύρια σε µια Ελλάδα γερνάει και δεν γεννάει, µια Ελλάδα που µατώνει και δεν
το έχουµε πάρει ακόµα στα σοβαρά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για τριάντα δευτερόλεπτα µόνο, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή
σας.
Σας δίνω ένα παράδειγµα: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Έρχοµαι στα δικά µου γνωστά ληµέρια. Πρόσφυγες, αιτήσεις
ασύλου: Υποβλήθηκαν περίπου ογδόντα χιλιάδες την τελευταία
δεκαετία, παραµένουν ακόµα ανέλεγκτες περίπου εξήντα οκτώ
χιλιάδες. Συνεπώς οι διαδικασίες παροχής ασύλου στην Ελλάδα
είναι ιδιαιτέρως αργόσυρτες, για να µην τις χαρακτηρίσω αλλιώς
από αυτό το Βήµα.
Συνεπώς καταλαβαίνουµε όλοι ότι πρέπει να τεθεί ένας στόχος
επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου.
Το ίδιο συµβαίνει µε τις άδειες παραµονής στους νόµιµους µετανάστες. Από εδώ και στο εξής θα κρινόµαστε όλοι σε αυτόν
τον τόπο και δεν περιµένουµε να µας κρίνει η Αντιπολίτευση. Κρίνουµε µόνοι µας το κυβερνητικό µας έργο. Δεν κρίνει µόνο η Αντιπολίτευση, αλλά κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πλέον τις
δράσεις της Κυβέρνησής του, γεγονός καινοτόµο και καινοφανές.
Υφυπουργείο Αθλητισµού: Βάζει στόχο µείωση κατά 10% των
κρουσµάτων βίας στα γήπεδα. Είναι κάτι, που γίνεται για πρώτη
φορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω αµέσως.
Με αυτά τα επιχειρήµατα ζητώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να υπερψηφίσουµε τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Πολάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί ο κ.
Αβραµάκης και ολοκληρώνουµε µε την κ. Αραµπατζή.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τι να πρωτοπεί κανείς σε επτά λεπτά;
Θα κάνω, όµως, µια προσπάθεια να απαντήσω µε αριθµούς, διότι
εκεί είναι που αποκαλύπτονται τα πάντα.
Πριν κάνω αυτό, όµως, θα πω το εξής και είναι σηµαντικό. Σήµερα, για όσους δεν το ξέρουν και δυστυχώς, δεν είναι εδώ κανείς από το Υπουργείο Υγείας, τοποθετήθηκε το πρώτο σύστηµα
ροµποτικής χειρουργικής Da Vinci, κόστους 2 εκατοµµυρίων
ευρώ, περίπου, σε νοσοκοµείο του ΕΣΥ, στο «ΜΕΤΑΞΑ». Ξέρετε
από πού χρηµατοδοτήθηκε αυτό; Χρηµατοδοτήθηκε από το υπερπλεόνασµα του 2018.
Είναι 2 εκατοµµύρια από τα συνολικά 23,5 εκατοµµύρια, που
µε απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Γιώργου Χουλια-
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ράκη, σε συνεργασία µαζί µας, δώσαµε 7 εκατοµµύρια στον
«Άγιο Σάββα», από 5 εκατοµµύρια σε «Θεαγένειο» «Μεταξά» και
ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι» και 1,5 εκατοµµύριο στο «Λαϊκό» για
κάτι άλλες άµεσες ανάγκες µηχανηµάτων που είχαν εκεί. Το «Μεταξά» θα γίνει κέντρο εκπαίδευσης στη ροµποτική χειρουργική
στους νέους συναδέλφους. Αυτά τα δώσαµε από το υπερπλεόνασµα. Αυτό κάναµε εµείς. Είναι ένα από τα πολλά.
Σαν χθες, τρία εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι
πήραν κοινωνικό µέρισµα. Πέρασε µία µέρα και οι επτακόσιες χιλιάδες, που είναι να το πάρουν φέτος, δεν έχουν πάρει και πολλοί, απ’ ό,τι φαίνεται, θα το πάρουν µετά τις γιορτές.
Και περιµένετε, εσείς οι οικονοµολόγοι, να πιάσετε ρυθµούς
ανάπτυξης 2,8% και 3% και 13% και δεν ξέρω κι εγώ. Ακούστε,
κύριοι συνάδελφοι και δη οι οικονοµολόγοι. Τα φτωχά και τα µικροµεσαία λαϊκά στρώµατα καταναλώνουν. Αυτά είναι η ατµοµηχανή της ανάπτυξης. Αυτά, όµως, τα κόψατε. Και οι φορολογικές
ελαφρύνσεις που λέτε ότι κάνατε, από το 1,2 δισεκατοµµύριο,
τα 616 εκατοµµύρια αφορούν το 5% της κοινωνίας µας. Αυτοί θα
καταναλώσουν να βάλουν µπρος τη µηχανή; Σε αυτούς αυξήσατε την κερδοφορία. Τα µικρά και µεσαία στρώµατα, οι µισθωτοί που θα ανακουφιστούν µε 15 και 20 ευρώ το µήνα, αυτοί είναι
που θα σύρουν το κάρο της ανάπτυξης;
Τρίτον, όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ λέτε και υπερηφανεύεστε –και
να λέµε την αλήθεια, όµως, τώρα- ότι αυτό που εµείς νοµοθετήσαµε σαν ανακούφιση, το αυξήσατε. Τι αυξήσατε ακριβώς, ξέρετε; Πήρατε τα 200 εκατοµµύρια από τα 250 εκατοµµύρια, που
είχε αφήσει σαν µαξιλάρι ασφαλείας φέτος ο Χουλιαράκης και
τα δώσατε σε αυτούς, που έχουν περιουσία πάνω από 500 χιλιάδες κι 1 εκατοµµύριο ευρώ ακίνητη περιουσία.
Και του χρόνου προβλέπετε ότι θα αυξηθεί η εισπραξιµότητα
του ΕΝΦΙΑ. Τι θα κάνετε του χρόνου; Θα αυξήσετε τις αντικειµενικές αξίες. Δηλαδή, θα ακυρώσετε την ελάφρυνση την οποία νοµοθετήσαµε εµείς και µε τα υπόλοιπα που βρήκατε, αντί να την
κατευθύνετε στους φτωχούς και στους µεσαίους, τη δώσατε σε
αυτούς που έχουν πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ περιουσία.
Αυτή δεν είναι η πραγµατικότητα των αριθµών;
Επίσης, δεν µοιράσατε µέρισµα για άλλον ένα λόγο. Και βγήκε
προηγουµένως ο φίλος µου ο Γεωργιάδης και περηφανεύτηκε
ότι «φέραµε από το 2019 τη µείωση του 4% στις επιχειρήσεις».
Σε αυτές που έχουν την κερδοφορία, στις λίγες, το 2%-3%. Αυτούς ανακουφίσατε. Κι έτσι κόψατε 300-350 εκατοµµύρια ευρώ
από αυτό, που θα µπορούσατε να µοιράσετε σαν κοινωνικό µέρισµα φέτος. Του χρόνου, που υπολογίζετε ανάπτυξη 2,8%, άµα
την πιάσετε, να µου περάσετε ένα κρικέλι απ’ τ’ αφτί.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Στο αεροδρόµιο…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Βολουδάκη, επειδή µίλησε και ο
οµογάλακτός σου ο κ. Γεωργιάδης προηγουµένως…
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Δεν είναι
οµογάλακτός µου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Έχεις, πώς δεν έχεις. Με το Σαµαρά πήγες κι εσύ.
Εµείς αντισταθήκαµε για το αεροδρόµιο. Εσύ τότε ήσουν
απών. Μην µου το παίζεις κοκοράκι ότι κάτι έκανες. Τίποτα απολύτως δεν έκανες.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Εγώ δεν ήµουν αντίθετος.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εµείς τότε υποταχθήκαµε –γιατί αυτό
µου πέταξες τώρα- αλλά τη χώρα τη βγάλαµε από τα µνηµόνια.
Και δεν θα κουνιέστε, γιατί είστε η πρώτη Κυβέρνηση, που βρήκατε τραπέζι µε 37 δισεκατοµµύρια και όχι να ψάχνουµε για να
πληρώσουµε συντάξεις πριν ένα µήνα.
Πάµε τώρα και σε µερικά πιο συγκεκριµένα νούµερα. Το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» µάλλον δεν τον έχετε καταλάβει. Ο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» έχει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
έχει λεφτά από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Και
δραχµή να µην δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων έχει.
Αυτά που λέει ο κ. Θεοδωρικάκος είναι όλα ψέµατα. Τα 134
εκατοµµύρια, τα πρώτα, ήταν η πρώτη εκταµίευση για να αρχίσουν να υλοποιούνται έργα. Ακόµα και να µην δώσουν άλλα, που
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υπάρχει συµφωνία να δοθούν, υπάρχουν από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Κάνετε, όµως, την επιστροφή στο επιτελικό κράτος της Δεξιάς
του 1950. Δηλαδή, να έρχονται οι δήµαρχοι να σας παρακαλούν
για τα ήδη ενταγµένα έργα, «δωσ’ µου κι µένα µπάρµπα». Και
από ό,τι φαίνεται, µάλλον ο κ. Θεοδωρικάκος, επειδή δεν είναι
σώµα από το σώµα της Νέας Δηµοκρατίας, προσπαθεί να φτιάξει
δικό του µηχανισµό επιρροής στην τοπική αυτοδιοίκηση µέσα
από αυτό το µοίρασµα, σαν πολιτευτής της δεκαετίας του 1950,
σε έργα σε διάφορους δηµάρχους. Γιατί αυτό κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επειδή µένει λίγος χρόνος, πάµε στο Υπουργείο Υγείας. Δεν
είναι εδώ οι συνάδελφοι. Θέλω να µου απαντήσουν. Κατ’ αρχάς,
κάνετε την πρόβλεψη που είχαµε πει εµείς τότε, και αυξάνετε το
ποσό για τα νοσοκοµεία και για τον ΕΟΠΥΥ, µε βάση την αναµενόµενη αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό που είχαµε διαπραγµατευτεί τότε.
Ακούστε, όµως, τώρα. Ή δεν καταλαβαίνετε τι γράφετε στον
προϋπολογισµό και σας δουλεύουν ψιλό γαζί κάποιοι υπηρεσιακοί του Υπουργείου -θα το αποδείξω αυτό που λέω- ή έχετε κάποια πολύ πονηρά πράγµατα στο µυαλό σας. Περιµένω απάντηση από τον Κοντοζαµάνη ή από τους υπεύθυνους του οικονοµικού επιτελείου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Μπορείτε να µου εξηγήσετε γιατί ενώ φέτος παραδέχεστε ότι
θα πάει η εκτέλεση των φαρµάκων στα 760 εκατοµµύρια ευρώ,
του χρόνου γιατί προβλέπετε 550 εκατοµµύρια;
Γιατί ενώ ξέρετε ότι φέτος η εκτέλεση στο υγειονοµικό υλικό
είναι 360 εκατοµµύρια –τρία χρόνια τώρα είναι εκεί, 320-330-340
εκατοµµύρια ευρώ- του χρόνου γιατί προβλέπετε 553 εκατοµµύρια. Θέλετε να γυρίσουµε στο καθεστώς των υπερτιµολογήσεων
των υλικών που είχαµε πριν το 2010. Από 350 εκατοµµύρια -τόσο
κατανάλωσαν τα νοσοκοµεία φέτος- του χρόνου λέτε 563 εκατοµµύρια. Γιατί;
Δεύτερον, για το ορθοπεδικό υλικό, βάζετε 66 εκατοµµύρια
εκτέλεση –62-63 εκατοµµύρια θα πάει- και του χρόνου προβλέπετε 128 εκατοµµύρια. Γιατί; Για να ξαναγυρίσουµε σε αρθροπλαστική µε 3.000 ευρώ; Γιατί;
Τρίτον, αντιδραστήρια. Τρία χρόνια τώρα είναι στα 131-134140 εκατοµµύρια ευρώ. Πόσα προβλέπετε του χρόνου; Προβλέπετε 216 εκατοµµύρια. Γιατί;
Γιατί προβλέπετε αυτά; Ή δεν καταλαβαίνετε τι γράφετε ή -ειδικά το τελευταίο- επειδή σκέφτεστε να βάλετε ιδιότητες µε τα
ΣΔΙΤ -και βάλατε και τους «λαγούς» εκεί, τους Εξαδάκτυλους και
τους Ελευθερίου, αλλά καλοπεράσανε προχθές στο Ζάππειο- και
συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, δηλαδή να µπουν µέσα
και να λειτουργούν τα µηχανήµατα µε το προσωπικό, χωρίς µισθολογικό κόστος, τους ανεβάζετε και το ποσό που είναι να πάρουν.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τι έχετε, κύριε Χρυσοµµάλλη; Διαφωνείτε;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Εγώ; Όχι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Α, έλεγα µήπως.
Κι ένα τελευταίο νούµερο, που αφορά τον ΕΟΠΥΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, όµως.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ακούστε µε τώρα. Λέτε ψέµατα! Αισχρά
ψέµατα! Βάζετε στον ΕΟΠΥΥ πρόβλεψη απόδοσης στα νοσοκοµεία για φέτος 888 εκατοµµύρια ευρώ. Μαζί µε «Ωνάσειο», «Παπαγεωργίου», ΕΚΑΒ, πανεπιστηµιακά, στρατιωτικά, δεν θα φτάσετε πάνω από 550 εκατοµµύρια. Σας το λέω εγώ έτσι και περιµένω απάντηση αύριο-µεθαύριο.
Εµείς πέρυσι φτάσαµε στα 780 εκατοµµύρια µε όλα αυτά µαζί.
Στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ µέχρι 1η Σεπτεµβρίου είχαν δοθεί 420
εκατοµµύρια. Είναι οι αποφάσεις, που είχαµε υπογράψει εµείς
τον Ιούνιο, οι τελευταίες. Από τότε, δεν έχει πέσει σεντς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα δώσετε τα υπόλοιπα από 15 µέχρι 30
Δεκεµβρίου;
Δεν νοµίζω ότι θα προλάβετε. Δεν θα υπογράφουν τα εντάλ-
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µατα οι Επίτροποι. Έχουν κλείσει απ’ όσο ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Άρα, κάνετε έναν προϋπολογισµό ο
οποίος έχει πολλά ψέµατα, πάρα πολλά ψέµατα. Είναι η τέταρτη
φούσκα που σπάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Πολάκη, φτάσατε τα δέκα λεπτά. Έπρεπε να έχετε τελειώσει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είναι η τέταρτη φούσκα που σπάει. Έσπασε η φούσκα µε το µακεδονικό. Τώρα θα υπερασπίσετε τη
συµφωνία. Έσπασε η φούσκα µε το Μάτι. Τώρα είναι κλιµατική
αλλαγή. Έσπασε η φούσκα ότι θα βάζατε συρµατοπλέγµατα στο
Αιγαίο. Τώρα δεν «µπορούµε να πνίξουµε τους ανθρώπους», κι
έτσι πρέπει να γίνεται, βέβαια.
Και τώρα έχουµε τον προϋπολογισµό. Προβλέπετε ανάπτυξη
2,8% όταν µειώνετε τη ρευστότητα αυτών που καταναλώνουν.
Εδώ θα είµαστε και του χρόνου και τότε θα δούµε τα ξέτελά σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα µόλις άλλαξα
τον προηγούµενο προεδρεύοντα. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Εγώ έχω
προσωπικό. Να µιλήσω πριν ή µετά τον Υπουργό. Δεν µε πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εξηγείστε σε τι έγκειται το προσωπικό για να το εκτιµήσω εγώ.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Αναφέρθηκε
ο κ. Πολάκης σε εµένα προσωπικά λέγοντάς µου από του Βήµατος –δεν ήσασταν εδώ, κύριε Πρόεδρε- ότι όταν αγωνίζονταν για
το αεροδρόµιο των Χανίων, ήµουν απών.
Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Γιατί εγώ πράγµατι στις δικές τους
κινητοποιήσεις δεν συµµετείχα, γιατί εγώ δεν είµαι κατά της αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας. Αντίθετα, βέβαια, τελικά το
αεροδρόµιο Χανίων αποκρατικοποιήθηκε, όπως και τα άλλα περιφερειακά αεροδρόµια, µε σύµβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κυρώθηκε από την Βουλή µε τις ψήφους
του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Πολάκη, όταν εγώ δεν ήµουν Βουλευτής.
Άρα, λοιπόν, εκεί που ήµουν απών, ήταν στην κύρωση της σύµβασης για την αποκρατικοποίηση του αεροδροµίου, όχι από τίποτα άλλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πριν έρθετε, έλεγε εδώ ο κ. Πολάκης ότι εάν η οικονοµία µας
πετύχει ανάπτυξη 2,8% του χρόνου, θα δεχτεί να του βάλουµε
κρίκους στα αυτιά ή δεν ξέρω τι ακριβώς. Κάποιος, που έχει το
προηγούµενο του κ. Πολάκη -που έλεγε ότι εάν ιδιωτικοποιηθεί,
αυτόν τον όρο χρησιµοποιούσε, το αεροδρόµιο θα ξαπλώσει
στον διάδροµο προσγείωσης για να το εµποδίσει- αυτό δεν θα
έπρεπε να το ξαναπεί και να βάλει τέτοια στοιχήµατα για το µέλλον. Του το θύµισα αυτό την ώρα που ήταν στο Βήµα.
Το µέλλον, κύριε Πολακη, είναι µπροστά. Δεν το ξέρει κανείς.
Καλό είναι να είµαστε προσεκτικοί στις δεσµεύσεις µας και στις
υποσχέσεις µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Μπούγα, έχετε
και εσείς προσωπικό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Θα σας εξηγήσω.
Ας προηγηθεί ο Υπουργός, αλλά θέλω να εξηγήσω γιατί ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν µπορείτε να πάρετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε αυτή την Αίθουσα
όσο διαρκεί η συζήτηση για τον προϋπολογισµό, έχουν µιλήσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Διαδικαστικό ζήτηµα
θέλετε να θέσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Θα αναφερθώ σε ζήτηµα, το οποίο
έθιξε ο προηγούµενος οµιλητής από του Βήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν µπορείτε,
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κύριε Μπούγα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό συνιστά διάκριση
εις βάρος µου. Δεν µπορεί να έχει γίνει απ’ όλους πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Μπούγα τον
λόγο µπορεί να πάρει κάποιος ο οποίος είναι εγγεγραµµένος για
να µιλήσει και δεύτερον κάποιος, που έχει προσωπικό θέµα. Προσωπικό θέµα δεν υπάρχει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Αυτό θα µπορούσε να ισχύσει για
όλους. Δεν µπορεί η εξαίρεση να γίνει µόνο για εµένα. Αυτό ακριβώς σας λέω και θέλω να το καταλάβετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καµµία εξαίρεση! Κι
εγώ εκφράζω τον εαυτό µου ως Πρόεδρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Αν έχει προηγηθεί αυτό που σας περιγράφω, δεν είναι εξαίρεση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καταλαβαίνετε, κύριε
Μπούγα, εάν ο καθένας ήθελε να πάρει τον λόγο εκ τριακοσίων
δεν θα τελειώναµε ούτε µετά τα Χριστούγεννα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συνέβη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε εµπειρία και
νοµίζω ότι γνωρίζετε την διαδικασία. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν υπήρξε ποτέ. Δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είδα να αναφέρεται και το θέµα
του κοινωνικού µερίσµατος. Έχω δύο απορίες εδώ. Αν νοµίζατε
ότι χρειάζεται κοινωνικό µέρισµα να νοµοθετηθεί, γιατί δεν το νοµοθετήσατε; Δεν το νοµοθετήσατε, ούτε δηµοσιονοµικό χώρο
µας αφήσατε, -όπως θα εξηγήσουµε στην εθνική αντιπροσωπείακαθώς ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει στο Γενικό Λογιστήριο. Διότι τα
στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου -και είναι στη διάθεσή οποιουδήποτε- που πήρα εγώ στις 10-07-2019 έλεγαν 396.000.000 ευρώ
µείον ο δηµοσιονοµικός χώρος το 2019 και 1.080.000.000 ευρώ
µείον ο δηµοσιονοµικός χώρος του 2020. Αυτό πιστεύατε. Γι’
αυτό δεν το νοµοθετήσατε και έχει και µία ιδεολογική πτυχή
αυτό. Το έχει πει σε έναν διάλογο ο αξιότιµος, προηγούµενος
Υπουργός Οικονοµικών, κ. Τσακαλώτος στον κ. Σταικούρα. Στόχος τους όταν έδιναν την 13η σύνταξη, ήταν να µειωθεί το µέρισµα.
Ωστόσο, δηµοσιονοµικό χώρο δεν αφήσατε και δεν νοµοθετήσατε. Γιατί φωνάζετε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Γιατί λέτε ψέµατα, κύριε Σκυλακάκη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην διακόπτετε, κύριε Πολάκη. Ο καθένας εκφράζει την θέση του και οι πολίτες µας
ακούν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Δεν
λέω ψέµατα, δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία µου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Να το ζωντανέψουµε λίγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Πολάκη, όχι.
Δεν έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Όσο και να το ζωντανεύετε, η πραγµατικότητα δεν αλλάζει.
Σε ό,τι αφορά –για να τελειώσω και να µην ταλαιπωρούµε την
Βουλή και τους όποιους τηλεθεατές έχουν αντέξει την πολύωρη
αυτή συζήτηση- αν κάτι συµβεί µετά το «στοίχηµα που βάζετε»τη σωµατική σας ακεραιότητα, θα το έχω τύψεις στη συνείδησή
µου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ.
Ελευθέριος Αβραµάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είστε η Κυβέρνηση, που επέλεξε συνειδητά το υπερπλεόνασµα και το µαξιλαράκι των 37 δισεκατοµµυρίων, που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να το
µοιράσετε ως οφείλατε µε τη µορφή κοινωνικού µερίσµατος όπως εµείς κάναµε- σε 3,5 εκατοµµύρια δικαιούχους, αποφασίσατε να το δώσετε σε µία οικονοµική ελίτ, να το δώσετε στο
πελατειακό-κοµµατικό κράτος που χτίζετε, στους καναλάρχες,
στους τραπεζίτες.
Σε λίγες ηµέρες ξεκινάει η καινούργια δεκαετία και όλοι ελπί-
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ζουµε ότι θα εξελιχθεί πολύ καλύτερα για όλους µας σε σχέση
µε τη δεκαετία των µνηµονίων, της λιτότητας, των περιοριστικών
πολιτικών, της οικονοµικής και κοινωνικής χρεοκοπίας. Θα έλεγε
κανείς ότι απ’ αυτή την άποψη ο προϋπολογισµός είναι στο κλίµα
των ηµερών, όπου όλοι ανταλλάσσουµε ευχές και ελπίζουµε ότι
η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη απ’ αυτή που φεύγει.
Ο προϋπολογισµός, που κατέθεσε η κυβέρνηση είναι, πράγµατι, ένα κείµενο ευχών. Δεν περιγράφει παρά µόνο αόριστα τις
κυβερνητικές πολιτικές, περιέχει υπεραισιόδοξες προβλέψεις,
αποκόπτεται βίαια από την πραγµατικότητα της οικονοµίας, της
κοινωνίας, ακόµη και των διεθνών συνθηκών. Είναι ένας προϋπολογισµός της λεγόµενης «κανονικότητας», αντίστοιχος όλων εκείνων των προϋπολογισµών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν τελικά στην χρεοκοπία, στην απώλεια 25%
του ΑΕΠ, στην κοινωνική κατάρρευση και στην υπερφορολόγηση
των πολιτών.
Είναι ένας προϋπολογισµός κλειστών γραφείων που δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τους ούτε το διεθνές περιβάλλον, ούτε το εθνικό
περιβάλλον, ούτε τις πραγµατικές ανάγκες, ούτε τις πραγµατικές
δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας και των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας. Είναι ένας προϋπολογισµός, που προβλέπει
ανάπτυξη 2,8% για το 2020 και αύξηση εσόδων τελικά για το κράτος χάρις σε επενδύσεις που θα φτάσουν –όπως προβλέπεταιτο 13,4%.
Προφανώς η Νέα Δηµοκρατία εκτιµά ότι οι γενναίες φοροαπαλλαγές και τα δωράκια στην οικονοµική ελίτ της χώρας αποτελούν κίνητρο για να επενδύσουν τα χρήµατά τους στην Ελλάδα
και όχι για να τα βγάλουν στο εξωτερικό, όπως πάντα έκαναν.
Ένα µέρος αυτών των επενδύσεων σίγουρα αφορά το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και των υποδοµών, όπως για παράδειγµα των δικτύων φυσικού αερίου, που συνεπάγεται δυστυχώς την αναστολή των επεκτάσεων αυτών των δικτύων για
πολλές περιοχές της χώρας, όπως και για το Νοµό Σερρών.
Οι επενδύσεις αυτές που αναµένει η Κυβέρνηση, σίγουρα δεν
αφορούν τις επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα, που έχει ανάγκη
ο τόπος. Οι µικροί και µεσαίοι αγρότες θα µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις αν υλοποιούνταν η σχεδιαζόµενη από
τον ΣΥΡΙΖΑ έκπτωση στη φορολόγηση των συνεταιρισµένων
αγροτών. Η έκπτωση αυτή θα λειτουργούσε ως κίνητρο για τη
συνεταιριστική λειτουργία των µικρών και µεσαίων αγροτών, που
θα µπορούσαν µε αυτό τον τρόπο να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις, που θα αύξαναν την προστιθέµενη αξία των αγροτικών
και κτηνοτροφικών προϊόντων τους. Αντί αυτού προβλέπεται µία
ελάχιστη µείωση της φορολογίας των αγροτών, την οποία όµως
θα ακυρώσετε στην πράξη από τις αυξήσεις, που προβλέπονται
στις ασφαλιστικές εισφορές.
Η εξαγγελία της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού για µείωση στο αγροτικό πετρέλαιο, δεν περιλαµβάνεται
στον προϋπολογισµό. Αντίθετα οι λογαριασµοί αγροτικού ρεύµατος έρχονται ήδη αυξηµένοι στους αγρότες λόγω της νέας τιµολογιακής πολιτικής, που εφαρµόζεται. Η πραγµατικότητα αυτή
αυξάνει το κόστος παραγωγής και άρα την τελική τιµή των προϊόντων. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι καταναλωτές θα αγοράζουν λιγότερα προϊόντα, αν το διαθέσιµο εισόδηµά τους
παραµείνει αµετάβλητο.
Οι κερκόπορτες όµως, που έχουν ανοίξει για παράκαµψη των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, παράγουν ήδη αποτελέσµατα
και µειώνουν ήδη τους µισθούς σε µια σειρά επιχειρήσεων. Την
ίδια στιγµή, η κατανάλωση θα αρχίσει να µειώνεται από το 2020,
αφού οι αυξήσεις στις ελάχιστες εισφορές των ελευθέρων επαγγελµατιών θα µειώσουν το συνολικό διαθέσιµο εισόδηµά τους.
Ο τουριστικός κλάδος, η βαριά βιοµηχανία της Ελλάδος, εκτιµά ότι µόνο από την κατάρρευση της «THOMAS COOK» θα
υπάρξουν απώλειες της τάξεως του ενός δισεκατοµµυρίου
ευρώ. Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι αυτό από µόνο του αποτελεί
αρνητικό δεδοµένο και η κατανάλωση θα µειωθεί σηµαντικά. Με
βάση τις εκτιµήσεις των επαγγελµατιών του τουρισµού, οι απώλειες µόνο από την «THOMAS COOK» θα φτάσουν τα 2,5 δισεκατοµµύρια, δηλαδή περισσότερο από 1% του ΑΕΠ.
Δεν είναι όµως µόνο αυτά. Εξετάζοντας τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εργασίας και των φορέων πρόνοιας, διαπιστώ-
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νουµε ότι µειώνεται κατά 400 εκατοµµύρια ο προϋπολογισµός
της πρόνοιας. Ειδικότερα, κατά 183 εκατοµµύρια µειώνονται τα
αναπηρικά επιδόµατα, κατά 139 εκατοµµύρια τα επιδόµατα παιδιού, κατά 53 εκατοµµύρια η επιδότηση ενοικίου, κατά 30 εκατοµµύρια τα σχολικά γεύµατα. Καταλαβαίνουµε όλοι ότι το
σύνολο αυτών των χρηµάτων θα εξαφανιστεί από την αγορά. Θα
έχουµε 400 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα στις ελληνικές εµπορικές επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, επίσης, θα αναγκαστούν να µειώσουν την κατανάλωση που κάνουν, αφού το διαθέσιµο εισόδηµά τους θα µειωθεί. Απ’ τη µια θα έχουν λιγότερες εισπράξεις
από τη µειούµενη κατανάλωση, απ’ την άλλη στο 80% των ελευθέρων επαγγελµατιών, για τους οποίους οι µειώσεις φόρων συνεπάγονται δέκα ευρώ το µήνα κέρδος, επιφυλάσσετε αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών τους κατά 30 ευρώ το µήνα. Τους
δίνετε δέκα και τους παίρνετε τριάντα.
Προβλέπεται επίσης µείωση της ανεργίας κατά περίπου 2 µονάδες και αύξηση του µέσου µισθού κατά 1-2%. Πώς θα γίνει
αυτό; Οι µισθοί ήδη µειώνονται λόγω των δυνατοτήτων, που προσφέρετε για τη µη εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων. Η
µόνη κατηγορία, που είδε αύξηση µισθών είναι οι µετακλητοί της
Κυβέρνησης, που µε λιγότερα προσόντα παίρνουν περισσότερα
χρήµατα. Για την πραγµατική οικονοµία έχουν ξεκινήσει µειώσεις
µισθών. Έχει αυξηθεί η αδήλωτη εργασία, αυξάνονται οι απολύσεις ακριβών υπαλλήλων και οι νέες συµβάσεις προβλέπουν λιγότερες απολαβές ακόµη και για τα µεσαία στελέχη των επιχειρήσεων.
Οι εξαγγελίες σας για αύξηση του κατώτατου µισθού και µάλιστα σε επίπεδο διπλάσιο της ανάπτυξης εξαφανίστηκαν. Το µισθολογικό κόστος του δηµοσίου δεν διαφοροποιείται σηµαντικά.
Το κόστος όµως λειτουργίας της Κυβέρνησης µε τους εκατοντάδες επιπρόσθετους ακριβούς µετακλητούς σηµαίνει όλο και
λιγότερους εργαζόµενους σε κρίσιµους τοµείς του κοινωνικού
κράτους. Οι προσλήψεις που έχουν σχεδιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ για
κρίσιµους τοµείς, όπως τα νοσοκοµεία, τα σχολεία, οι δήµοι, θα
υλοποιηθούν στο χρόνο που έχει προβλεφθεί ή παραπέµπονται
στις καλένδες του µέλλοντος;
Η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, που εφάρµοσε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεπάγεται αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος
των πολιτών. Ο λεγόµενος κοινωνικός µισθός επιτρέπει στους
πολίτες, ιδίως µε χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, να καλύψουν
άλλες ανάγκες τους. Το ότι επί Κυβερνήσεως Νέας Δηµοκρατίας, όχι απλώς δεν αυξάνεται πρακτικά, αλλά µειώνεται ο κοινωνικός µισθός, συνεπάγεται ακόµη χαµηλότερη κατανάλωση.
Εάν συνεκτιµήσουµε µάλιστα τις ετήσιες αυξήσεις σε συγκεκριµένα αγαθά, που καταναλώνει το κράτος για τις ανάγκες των κοινωνικών υποδοµών και ότι οι δαπάνες, που προβλέπονται γι’
αυτά σε όλα τα Υπουργεία µειώνονται, καταλαβαίνουµε ότι επιχειρείται συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.
Η συνταξιοδοτική δαπάνη επίσης εµφανίζεται µειωµένη κατά
200 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό συνεπάγεται απώλεια άλλων διακοσίων εκατοµµυρίων από την ελληνική αγορά. Μόνο από τον
προϋπολογισµό, λοιπόν, του Υπουργείου Εργασίας προκύπτει
µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των πολιτών κατά 600 εκατοµµύρια ευρώ. Αλλά εσείς λέτε ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση.
Ο ορισµός της δηµιουργικής λογιστικής! Η Κυβέρνηση µάλλον
πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δει τα εισοδήµατά του να
µειώνονται, επειδή το επικοινωνιακό επιτελείο της Νέας Δηµοκρατίας και τα ΜΜΕ δεν αναφέρουν κάτι.
Οι επισφάλειες, που παρέχει αυτός ο προϋπολογισµός είναι
τόσες πολλές που προκαλούν ακόµα και τους πιο αισιόδοξους
υποστηρικτές της Κυβέρνησης. Η µόνη ασφαλής πρόβλεψη, που
µπορεί να γίνει από αυτόν τον προϋπολογισµό είναι ότι δεν βγαίνει. Η Κυβέρνηση δεν θα µπορέσει να πιάσει τους στόχους που
έβαλε. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα κληθεί
να συνεισφέρει περισσότερα χρήµατα στα δηµόσια ταµεία, την
ίδια στιγµή που θα συρρικνώνεται το ελληνικό δηµόσιο σε σχέση
µε κρίσιµες υποδοµές. Η µείωση της φορολογίας είναι ανύπαρκτη για τα µεσαία εισοδήµατα, που αποτελούν και την κύρια καταναλωτική οµάδα της χώρας, ενώ οι έµµεσες επιβαρύνσεις και
οι ασφαλιστικές εισφορές θα αυξηθούν. Οι υπηρεσίες, που πα-
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ρέχονται στους πολίτες θα µειωθούν, όπως θα µειωθούν και οι
αναπτυξιακές δυνατότητες των δήµων.
Τελειώνοντας, η αναδιανοµή του εισοδήµατος υπέρ των αδυνάτων που εφάρµοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και έσωσε µέσω της κατανάλωσης την πλειοψηφία των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεως
αντιστρέφεται και πλέον εφαρµόζεται ως αναδιανοµή υπέρ των
οικονοµικών ελίτ, οι οποίες έχουν τον τρόπο να βγάζουν τα χρήµατα από τη χώρα. Δυστυχώς, η νέα δεκαετία, όπως σχεδιάζεται
από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, θα πλήξει καίρια τον
πρωτογενή τοµέα, θα µειώσει τον κοινωνικό µισθό, θα µειώσει το
διαθέσιµο εισόδηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Η Νέα Δηµοκρατία αδυνατεί να αντιληφθεί ότι η ανάπτυξη δεν
διατάσσεται, αλλά σχεδιάζεται. Δεν έχει υιοθετήσει κανένα από
τα ουσιαστικά σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης, που σχεδιάστηκαν κατόπιν πραγµατικού διαλόγου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µε
την κοινωνία και τα οποία θα µπορούσαν, πραγµατικά, να αλλάξουν τον παραγωγικό χάρτη της χώρας.
Εν κατακλείδι, είναι ένας προϋπολογισµός µε ταξικά µεροληπτικό πρόσηµο υπέρ των ισχυρών, είναι ένας προϋπολογισµός,
που δίνει ελάχιστα ως λίγα στους πολλούς και πολλά τους λίγους. Ο προϋπολογισµός αυτός είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί
πολύ γρήγορα. Οι τρύπες, που θα προκύψουν θα φέρουν νέες
πολιτικές λιτότητας για τους πολίτες, θα προκαλέσουν νέα οικονοµική κρίση, η οποία µε τη σειρά της θα προκαλέσει νέα κοινωνική κρίση.
Εννοείται ότι αυτόν τον προϋπολογισµό τον καταψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και ολοκληρώνουµε
τη σηµερινή συνεδρίαση µε την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Φωτεινή Αραµπατζή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Θα ήθελα να επαινέσω την Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακή η πρόοδος που έχει κάνει στην ανάπτυξη». Αυτά βεβαίως δεν είναι
λόγια δικά µου, ούτε κάποιου κυβερνητικού στελέχους, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι η φράση της Κριστίν Λανγκάρντ για
τη χώρα µας στην πρώτη της συνέντευξη ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι µια φράση που περιγράφει µε τον πλέον αντιπροσωπευτικό τρόπο την αλλαγή πλεύσης
της χώρας µας από τη στιγµή, που το τιµόνι της ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ξεκίνησα την οµιλία µου µε τα λόγια αυτά γιατί θεωρώ πως,
όχι µόνο αναδεικνύουν την τεράστια αλλαγή, που συντελέστηκε
στις απόψεις όλων των ευρωπαίων αξιωµατούχων για τη χώρα
µας και την οικονοµία της, αλλά και γιατί η κ. Λανγκάρντ θα είναι
ένας από τους βασικούς παράγοντες προκειµένου από το 2021
να µειωθούν τα αχρείαστα υπερπλεονάσµατα, αυτά που αποδυνάµωσαν την οικονοµία και γονάτισαν τη µεσαία τάξη, την οποία
θυµίζω πως η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε αναγάγει σε ταξικό
εχθρό, υπογράφοντάς τα βεβαίως.
Το αυριανό ραντεβού του Πρωθυπουργού µας µε την κ. Λανγκάρντ θα στείλει τα αναγκαία µηνύµατα προς όλους και την επόµενη χρονιά µία ακόµη καίρια προγραµµατική µας δέσµευση θα
γίνει πράξη. Και αυτός είναι ο διαρκής στόχος αυτής της Κυβέρνησης, οι δεσµεύσεις µας οι προγραµµατικές να γίνονται πράξη.
Μέσα σε πέντε µήνες, λοιπόν, µε τριάντα δύο νοµοθετικές
πρωτοβουλίες κάναµε πράξη τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, τη µείωση
της φορολογίας για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τη
µεταρρύθµιση στο πανεπιστηµιακό άσυλο, την επιστροφή της
Αστυνοµίας στην προστασία του πολίτη, τη συνεχή µάχη µε τη
ιδεολογικοποίηση της ανοµίας, την αντιµετώπιση του οξύτατου
µεταναστευτικού προβλήµατος, για το οποίο βεβαίως έχουµε
πολλά να κάνουµε.
Λίγες µέρες πριν µε συγκλονιστική πλειοψηφία δώσαµε για
πρώτη φορά από το 1974 τη δυνατότητα στους Έλληνες του
εξωτερικού να ψηφίζουν στον τόπο κατοικίας τους. Ενώνουµε
τους Έλληνες όπου κι αν βρίσκονται. Απαντάµε µε ακλόνητη αυτοπεποίθηση και εθνική αξιοπρέπεια σε όποιον µας προκαλεί ή
επιβουλεύεται έστω και µία σπιθαµή της πατρίδας µας.
Σταθερότητα, ορθολογισµός, συνέπεια, ηρεµία. Με άλλα λό-
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για, επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό το µήνυµα εκπέµπουµε
στην κοινωνία, αυτό το µήνυµα εκπέµπουµε στους ανθρώπους
του πρωτογενούς τοµέα, αυτούς, που η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
επέλεξε να πλήξει µε πρωτοφανή σφοδρότητα και ιδεοληψία,
στους φόρους, στις ασφαλιστικές εισφορές, στο φρένο στην
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, στον γραφειοκρατικό
βρόγχο που επέβαλε, στη φιλοσοφία να µετατρέψει τους παραγωγούς από νοικοκύρηδες σε επαίτες επιδοµατικής πολιτικής.
Αντίθετα, εµείς στη Νέα Δηµοκρατία, τη µεγάλη φιλελεύθερη
δηµοκρατική κεντροδεξιά παράταξη, των ιστορικά δικαιωµένων
επιλογών για την πατρίδα µας, θέλουµε τους αγρότες οικονοµικά
ανεξάρτητους, όχι µόνο να παράγουν, αυτό δηλαδή που ξέρουν
να κάνουν άριστα επί πολλά χρόνια, αλλά πλέον µέσα από οργανωµένες συλλογικότητες να τυποποιούν, να µεταποιούν και να
εµπορεύονται οι ίδιοι την παραγωγή τους, τόσο στην εθνική όσο
και στις διεθνείς αγορές, αυξάνοντας µε την προστιθέµενη αξία
σηµαντικά το εισόδηµά τους.
Μείωση κόστους παραγωγής, αξιοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου, άρση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, επίλυση
χρόνιων προβληµάτων, αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος.
Αυτός είναι ο στρατηγικός µας στόχος από την πρώτη στιγµή
που αναλάβαµε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Προς την
κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, βγάζουµε από τη ναφθαλίνη στην κυριολεξία τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης, για παράδειγµα, τα σχέδια βελτίωσης, που ξεπάγωσαν επιτέλους από τον Ιούλιο και µετά, µετά από οκτώ παρατάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Την ίδια ώρα δίνουµε πραγµατικά έναν αγώνα δρόµου για το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας, το οποίο παραλάβαµε µε σκανδαλώδη απορρόφηση της τάξης του 12,5%,
ύστερα από τέσσερα χρόνια και µονοψήφιο αριθµό –παρακαλώστην απορρόφηση των επενδυτικών αναπτυξιακών προγραµµάτων στον τοµέα της αλιείας.
Ξεπαγώνουµε τα εγγυοδοτικά προγράµµατα των ευρωπαϊκών
ταµείων, τα λεγόµενα «χρηµατοδοτικά εργαλεία» που λίµναζαν
επίσης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 80 εκατοµµύρια ευρώ θα προσφέρουν, κύριοι συνάδελφοι, εγγυήσεις ύψους 400
εκατοµµυρίων ευρώ, ακριβώς για να µπορέσουν οι παραγωγοί
µας, όπως οι παραγωγοί όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χρηµατοδοτήσουν τις επενδύσεις τους µε πρόσβαση στο δυσπρόσιτο µέχρι χθες τραπεζικό δανεισµό.
Ανοίγουµε νέες αγορές για τα προϊόντα µας, αξιοποιώντας τις
διεθνείς συµφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη συµφωνία µε την Κίνα, µε ευοίωνες, µεγάλες προοπτικές για το εµβληµατικό µας προϊόν, τη φέτα.
Δίνουµε, βεβαίως, µάχη για την αντιµετώπιση των ελληνοποιήσεων. Εργαλεία µας η εντατικοποίηση των ελέγχων, η ενιαιοποίηση την εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης των ψηφιακών
βάσεων του Υπουργείου µας για την επίτευξη της ιχνηλασιµότητας, προκειµένου να επιτευχθεί αυτή από το χωράφι και τον στάβλο στο πιάτο του καταναλωτή και βεβαίως, η αυστηροποίηση
του κοινοτικού πλαισίου και η επιβολή προστίµων σε όποιους ελληνοποιούν προϊόντα ονοµασίας προέλευσης και γεωγραφικής
ένδειξης.
Αποτέλεσµα; Πριν ακόµα ανοίξει η βεντάλια όλων αυτών των
πρωτοβουλιών, τα σηµάδια είναι ήδη ορατά µε την τιµή του αιγοπρόβειου γάλατος, που βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση τα προηγούµενα χρόνια, να σηµειώνει ήδη τροχιά ανόδου.
Με τοµέα αιχµής την ορεινή εκτατική αιγοπροβατοτροφία, την
πλέον φιλική στο περιβάλλον κτηνοτροφία και όπλο ασυναγώνιστο στις απαιτήσεις της νέας πράσινης συµφωνίας -του λεγόµενου «green deal»- καταρτίζουµε στρατηγικό σχέδιο για την κτηνοτροφία, αξιοποιώντας καλές πρακτικές, όπως το ιρλανδικό
µοντέλο, το πρόγραµµα χαµηλότοκων δανείων «MILKFLEX» και
ειδική περιβαλλοντική ενίσχυση σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα
κράτη-µέλη για τους αιγοπροβατοτρόφους.
Προχωρούµε, επιτέλους, σε συνεργασία µε τις περιφέρειες,
στην εκπλήρωση ενός εθνικού στόχου, στη σύνταξη, επιτέλους,
των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης της χώρας που επί τεσσεράµισι χρόνια, κυριολεκτικά, καρκινοβατούσαν, µε στόχο τη σύν-
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νοµη αύξηση των επιλέξιµων εκτάσεων της χώρας, την απρόσκοπτη ροή επιδοτήσεων για τους κτηνοτρόφους µας εν όψει της
αυστηροποίησης του πλαισίου της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τη θωράκιση των Ελλήνων κτηνοτρόφων έναντι του κινδύνου της εξωτερικής σύγκλισης των επιδοτήσεων, ενώ δουλεύουµε για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης κάθε
σταβλικής εγκατάστασης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Στις προτεραιότητές µας για τη νέα χρονιά η διάθεση των εισφορών των τυροκόµων και των κτηνοτρόφων υπέρ του ΕΛΓΟ
«ΔΗΜΗΤΡΑ» στη διάθεση των ελέγχων για το κρέας, το γάλα, τα
αυγά, για την προστασία, λοιπόν, της ελληνικής παραγωγής και
της εθνικής µας οικονοµίας από αθέµιτες πρακτικές.
Στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών, η ναυαρχίδα –ξέρετε- των
εξαγωγών µας µετά το ελαιόλαδο, αξιοποιούµε επιτέλους το θαλάσσιο χωροταξικό και εξασφαλίζουµε ζωτικό χώρο για τις νέες
επενδύσεις, απλοποιώντας και βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες
αδειοδότησης των περιοχών ολοκληρωµένης ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός της
Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σηµατοδοτεί εποχή ανάταξης για τους αγρότες. Αυτή, βλέπετε, είναι η θεµελιώδης διαφορά µας µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ως κυβέρνηση επενδύσατε, κερδοσκοπήσατε εκλογικά στην αδυναµία των παραγωγών. Ακόµη
και τώρα, µετά την ήττα στις εκλογές -ειπώθηκε πριν από λίγο
από συνάδελφο- επιχειρήσατε µε κοµµατική υστεροβουλία να
διασπείρετε τον πανικό στους αγρότες για τη δήθεν αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών. Τελικά ο θησαυρός ήταν άνθρακες και
η µόνη αύξηση ήταν αυτή στην εδραιωµένη, βεβαίως, αναξιοπιστία σας, ενώ εµείς µε µια καθαρή εντολή τετραετίας, µε σχέδιο,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

βούληση και άοκνη προσπάθεια επενδύουµε πολιτικά στη δύναµη των παραγωγών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, ένας καινούργιος
άνεµος αισιοδοξίας πνέει στη χώρα. Οι πολιτικές µας και οι συµπεριφορές µας θα τον δυναµώσουν.
Αναλογιστείτε µια εικόνα συµβολισµού: Κάθε βράδυ εκατοντάδες πολίτες µαζεύονται έξω από το κτήριο της Βουλής, για να
τη φωτογραφίσουν, όπως στολίζεται χριστουγεννιάτικα. Μια αισιόδοξη εικόνα αλλαγής και κανονικότητας, αν θυµηθεί κανείς τι
γινόταν έξω από τον ναό της δηµοκρατίας τα χρόνια της κρίσης.
Οι πολίτες αρχίζουν να πιστεύουν ξανά πως η πολιτική µπορεί να
υπηρετεί τα συµφέροντά τους και να θωρακίζει τα συµφέροντα
της πατρίδας.
Εµείς, λοιπόν, θα παλέψουµε χωρίς αλαζονεία, για να γίνει
αυτή η πίστη τους βεβαιότητα. Το χρωστάµε σε εκείνους, που
έκαναν αιµατηρές θυσίες στην κρίση, κυρίως, όµως, το χρωστάµε στις επόµενες γενιές στις οποίες πρέπει να παραδώσουµε
µια πατρίδα σύγχρονη, µια πατρίδα δυνατή, µια πατρίδα αξιοσέβαστη, όπως αυτή που προοιωνίζει ο πρώτος µας προϋπολογισµός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριοι συνάδελφοι,
δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 22.26’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Τρίτη 17 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

