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Αθήνα, σήµερα στις 22 Ιανουαρίου 2021 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9.15’συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε’Αντιπροέδρου αυτής κ. ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 21-1-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΞΣΤ’συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
21 Ιανουαρίου 2021, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Πολυµερούς Σύµβασης για την
εφαρµογή των µέτρων που σχετίζονται µε τις φορολογικές συµφωνίες για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης
και της µετατόπισης κερδών».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 5/5/18-11-2020 επίκαιρη επερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά και των Βουλευτών
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατός της κ.κ. Γεωργίου
Αρβανιτίδη, Ιλχάν Αχµέτ, Κωνσταντίνας (Νάντιας) Γιαννακοπούλου, Χρήστου Γκόκα, Γεωργίου Καµίνη, Χαράλαµπου Καστανίδη,
Μιχαήλ Κατρίνη, Βασιλείου Κεγκέρογλου, Χαρούλας (Χαράς) Κεφαλίδου, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου, Ευαγγελίας Λιακούδη, Ανδρέα Λοβέρδου, Γεωργίου
Μουλκιώτη, Μπουρχάν Μπαράν, Δηµητρίου Μπιάγκη, Απόστολου Πάνα, Γεωργίου Παπανδρέου, Ανδρέα Πουλά, Κωνσταντίνου
Σκανδαλίδη και Γεωργίου Φραγγίδη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση αδυνατεί ή δεν
έχει τη βούληση να παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αξιοποίησης των 73 συν 19,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την οικονοµική και κοινωνική ανάκαµψη µε παραγωγική και αναπτυξιακή
ανασυγκρότηση αλλά και ένα άµεσο πρόγραµµα ανάσχεσης της
βαθιάς ύφεσης και των κοινωνικών προβληµάτων που προκαλεί
η πανδηµία».
Πριν δώσω τον λόγο στον πρώτο οµιλητή επιτρέψτε µου να
ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «α) Κύρωση της Διακυβερνητικής Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε τον αγωγό διασύν-

δεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB Project) και β) Κύρωση του Καταστατικού (Ίδρυσης) του Φόρουµ Φυσικού Αερίου Ανατολικής
Μεσογείου (EMGF)».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που έχουν οριστεί για τη συζήτηση της επερώτησης είναι:
από το Κίνηµα Αλλαγής ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Νικόλαος
Παππάς, από το ΚΚΕ ο κ. Χρήστος Κατσώτης, από την Ελληνική
Λύση ο κ. Βασίλειος Βιλιάρδος και από το ΜέΡΑ25 η κ. Αγγελική
Αδαµοπούλου.
Τη συζήτηση θα ανοίξει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής
Α’Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σύσσωµη η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής κατέθεσε πριν από δύο µήνες την επίκαιρη επερώτηση που σήµερα συζητάµε. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι στο
µεταξύ και ενώ η Κυβέρνηση παρουσίασε το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει ήδη
κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επερώτησή µας διατηρεί
ακέραιη την επικαιρότητά της.
Αυτή η διαπίστωση, κατ’ αρχάς, αξιολογεί και τη συγκεκριµένη
σας πρόταση, όχι µόνο σε ό,τι αφορά τη συνολική µας εκτίµηση
που διατυπώνεται στον τίτλο της επερώτησης, αλλά και τις επιµέρους αιτιάσεις και τους ενδοιασµούς µας.
Το συµπέρασµα προκαταβολικά, για εµάς, παραµένει. Η Κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρωµένο σχέδιο αξιοποίησης των δεκάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ για την οικονοµική και κοινωνική
ανάκαµψη της χώρας, δεν διασφαλίζει µε τις προτάσεις της την
παραγωγική και αναπτυξιακή της ανασυγκρότηση και εξακολουθεί να πορεύεται χωρίς πρόγραµµα για την ανάσχεση της βαθιάς
ύφεσης και των κοινωνικών προβληµάτων που προκαλεί η πανδηµία. Θα αρκούσε να αναγνώσω το κείµενο της επερώτησης,
για το οποίο δεν θα άλλαζα δύο και πλέον µήνες µετά ούτε κεραία.
Κύριοι συνάδελφοι, το µέγεθος της ύφεσης, της µεγαλύτερης
µεταπολεµικά, που για το 2020 υπολογίζεται σε διψήφιο νούµερο, µε δραµατική µείωση εισοδηµάτων, µε κλειστές επιχειρήσεις, µε ανεργία και ανασφάλεια από τη µια µεριά και από την
άλλη το γεγονός ότι τα επόµενα χρόνια η χώρα µας θα έχει στη
διάθεσή της πάνω από 90 δισεκατοµµύρια, καθιστούν αυτό το
ολοκληρωµένο σχέδιο, όχι απλώς αναγκαίο αλλά εθνική επιταγή
για να µη χάσει η χώρα µια ακόµα ευκαιρία.
Εµείς από τη σκοπιά µας πολύ έγκαιρα προτείναµε µέτρα για
την αντιµετώπιση της πανδηµίας και των επιπτώσεών της. Αν
είχαν γίνει αποδεκτά, τώρα η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη.
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Ταυτόχρονα, επεξεργαστήκαµε και παρουσιάσαµε το δικό µας
ολοκληρωµένο σχέδιο, όπως το ανέλυσε η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής στη Θεσσαλονίκη στις 16 του Σεπτεµβρίου.
Σας καλέσαµε να διασφαλίσετε µε όρους εθνικής συνεννόησης και κοινωνικής συναίνεσης την εκπόνηση αυτού του προγράµµατος, καθώς το χρονοδιάγραµµα αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων υπερβαίνει τη θητεία σας και προτείναµε συγκεκριµένη ποσοτική και χρονική κατανοµή των πόρων. Πέρα από
τα άµεσα µέτρα για να µείνει ζωντανή η οικονοµία και όρθια η
κοινωνία, καθώς και για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, προτείναµε µεγάλο µέρος των πόρων να κατευθυνθεί προς την ολοκλήρωση των δηµόσιων και κοινωνικών υποδοµών και των
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας που ανέδειξε η κρίση ως
στυλοβάτες της προστασίας της ζωής και της κοινωνικής συνοχής, µε κύριο βάρος τις επενδύσεις για στροφή στην παραγωγή,
την ανασυγκρότηση του αναπτυξιακού µοντέλου για µαζικές και
ποιοτικές θέσεις εργασίας. Μάλιστα, προσδιορίσαµε τον ποσοτικό και χρονικό προγραµµατισµό και την άρθρωση των διαφορετικών στόχων σε µια ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική και
καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις για τη µεταποίηση, τον
τουρισµό, την πρωτογενή παραγωγή και τις υποδοµές που στηρίζουν την ανάπτυξη, ιδίως αυτές που αφορούν τις µεταφορές
και τα δίκτυα, προκειµένου να δοθεί ώθηση στις εξαγωγές. Αυτό
το έκανε το κόµµα µας.
Δυστυχώς η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας επιβεβαίωσε την εκτίµησή µας τόσο για την αδυναµία όσο και για την έλλειψη βούλησης από την Κυβέρνηση.
Πρώτα απ’ όλα, η δοµή που έχετε επιλέξει: Είναι φανερό ότι το
κλειστό σύστηµα εξουσίας του Μαξίµου µε τη σύσταση της ειδικής υπηρεσίας για το Ταµείο Ανασυγκρότησης και τη στελέχωσή
της µε µετακλητούς θέλει να ελέγχει και να αξιοποιεί και για τις
δικές της στοχεύσεις την όλη διαδικασία. Καµµία αποκέντρωση
της διαδικασίας, στο όνοµα της δήθεν αποτελεσµατικότητας.
Εµείς θεωρούµε πολύ πιο αποτελεσµατική την πυραµίδα του δηµοκρατικού προγραµµατισµού, τη δυνατότητα συµµετοχής των
αναπτυξιακών φορέων σε όλα τα επίπεδα από το τοπικό µέχρι το
κεντρικό, τη δυνατότητα συµµετοχής στον προγραµµατισµό της
ανάπτυξης. Άρα ο τρόπος που παίρνονται οι αποφάσεις, αν δεν
δείχνει µια ενοχή, δείχνει µια συγκεντρωτική αντίληψη για την
άσκηση της εξουσίας.
Δεύτερον, το σχέδιο δεν είναι ολιστικό, γιατί δεν περιλαµβάνει
συνέργειες ανάµεσα στους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και
αυτούς του ΕΣΠΑ και την Κοινή Αγροτική Πολιτική της προηγούµενης αλλά και της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. Δεν
επιτρέπει έτσι την υποστήριξη κλαδικών σχεδίων που αρθρώνονται µεταξύ τους στα διάφορα επίπεδα.
Τρίτον, το πρόγραµµα δεν έχει, ουσιαστικά, καµµία περιφερειακή διάσταση. Αγνοεί τελείως την περιφερειακή συγκρότηση της
χώρας. Δεν δίνει τη δυνατότητα να µπουν στα κέντρα λήψης των
αποφάσεων για τις επόµενες αναπτυξιακές επιλογές και την αξιοποίηση των πόρων οι θεσµοί της ανάπτυξης. Σίγουρα θα µπαίνουν
από εσάς και µονάχα στην κατεύθυνση που εσείς θέλετε να τα
οδηγήσετε. Αυτό όµως δεν διασφαλίζει µε κανέναν τρόπο την ισοµέρεια στην αναπτυξιακή στρατηγική, δεν διασφαλίζει την ισοµερή
ανάπτυξη και δεν διασφαλίζει τη δηµιουργία περιφερειών µε ονοµατεπώνυµο, που να έχει ειδικά η κάθε περιφέρεια το δικό της
αναπτυξιακό µοντέλο, τους δικούς της στόχους.
Τέταρτον, η γενικότητα της περιγραφής των προτεινόµενων
αξόνων και το σχετικό µέτρο δράσης χωρίς κατανοµή των αντίστοιχων πόρων δεν µας επιτρέπει να προχωρήσουµε σε ουσιαστική αξιολόγηση, παρά το ότι θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε
σε βασικούς τίτλους, όπως, παραδείγµατος χάριν, η «πράσινη» µετάβαση, η ψηφιακή µετάβαση κ.λπ., µας επιτρέπει όµως να διαπιστώσουµε βασικές ελλείψεις και αδυναµίες. Και εδώ πάλι πρέπει
να πω ότι τα θέµατα που έχουν σχέση µε την αειφόρο ανάπτυξη
απαιτούν συνδυασµένες αναπτυξιακές πολιτικές σε κλάδους και
τοµείς και παράλληλα απαιτούν συγκεκριµένες διαδικασίες που
κοινωνικοποιούν τη διαδικασία της αειφορίας, δίνουν τη δυνατότητα της συµµετοχής της κοινωνίας στην εξυπηρέτηση αυτού του
τεράστιου στόχου που αποτελεί µια κρίσιµη προτεραιότητα για τα
επόµενα χρόνια για τη χώρα µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πέµπτον, ενώ το κυβερνητικό σχέδιο υιοθετεί το συντηρητικό
πλαίσιο της επιτροπής Πισσαρίδη σε ό,τι αφορά ζητήµατα που
αφορούν την εργασία και την κοινωνική πολιτική, εν τούτοις σε
σχέση µε τις προτάσεις για κλαδικά σχέδια και αντίστοιχες πολιτικές είναι εντελώς κενό. Αυτό δεν µου κάνει εντύπωση, καµµία
εντύπωση, γιατί ο κοινωνικός χαρακτήρας στη διάσταση της πολιτικής σας είναι εντελώς ξένος. Δεν υπάρχει, δεν υπήρχε σε όλα
τα προγραµµατικά και αναπτυξιακά κείµενα που έχετε εµφανίσει
µέχρι τώρα. Λείπει εντελώς η κοινωνική διάσταση της πολιτικής.
Ακόµα και στους πόρους που προσανατολίζετε προς το κοινωνικό κράτος, είσαστε πολύ τσιγγούνηδες, είσαστε πολύ κάτω από
αυτό που απαιτούν οι περιστάσεις.
Έκτον, σε ό,τι αφορά τον κρίσιµο τοµέα των υποδοµών για την
ανάπτυξη, υπάρχουν µόνο δύο επιµέρους γενικόλογες αναφορές
στο µέτρο 1.3 «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιµο σύστηµα
µεταφορών» και στο µέτρο 4.6, χωρίς όµως να υπάρχει κατανοµή
σχετικών πόρων, παρ’ ότι στην περιγραφή της πρότασης στους
αντίστοιχους άξονες έχουν κατανεµηθεί κάποιοι πόροι συγκεκριµένοι.
Έβδοµον, ενδεικτικό και καθοριστικό για το πώς η Κυβέρνηση
αντιλαµβάνεται τον ρόλο των δηµοσίων επενδύσεων για την ανάπτυξη αλλά και για την προσέλκυση κεφαλαίων είναι το γεγονός
ότι στον προϋπολογισµό του 2021 το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων βρίσκεται πολύ χαµηλά, στα όρια του 2019 ουσιαστικά.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πω ότι θα µπορούσε να υπάρξει µία
άλλη κατεύθυνση στον τρόπο που σχεδιάσατε την πολιτική σας.
Έχετε, ουσιαστικά, ιδανικές συνθήκες για την επανεκκίνηση της
οικονοµίας. Δεν έχετε άδειο δηµόσιο ταµείο, όπως το 2010. Δεν
έχετε θηριώδη ελλείµµατα. Έχετε δηµόσιο αποθεµατικό σηµαντικό. Έχετε πρόσβαση σε χαµηλού κόστους δανεισµό, χάριν της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχετε ένα πακέτο ανάκαµψης
1,8 τρισεκατοµµυρίου που µοιράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και,
τέλος, έχετε ένα πολιτικό περιβάλλον στη χώρα που σας επιτρέπει να σχεδιάσετε µια πραγµατικά αναπτυξιακή στρατηγική µε
συναίνεση και µε πολύ συγκεκριµένο και πλήρη τρόπο.
Είχατε, λοιπόν, όλη τη δυνατότητα να σχεδιάσετε την ολοκληρωµένη αναπτυξιακή στρατηγική για τη χώρα, να συνδέσετε την
επανεκκίνηση της οικονοµίας µε τους αναπτυξιακούς στόχους.
Όµως, εσείς κάνετε το τελείως αντίθετο.
Έπρεπε να λέγατε ότι θα σωθεί στον µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό το παραγωγικό δυναµικό και οι θέσεις εργασίας. Οι πολιτικές που ασκήσατε ήταν στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.
Λέγατε να ξεκινήσουν άµεσα οι επενδύσεις για αναπλήρωση
του κενού µε πρωτοβουλία του κράτους. Πώς αντιµετωπίζετε τις
επενδύσεις σε υποδοµές στο ΕΣΥ στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων;
Θέλετε να διευκολύνετε -και το λέγατε από την αρχή- την εισροή των ξένων επενδύσεων αλλά και τους εσωτερικούς πόρους
από τις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα. Με ποιες διαρθρωτικές
αλλαγές στο κράτος; Με ποιες τράπεζες; Πού πήγε η ρευστότητα; Έχουµε κάνει επανειληµµένα κριτική σε αυτή την πολιτική.
Επιπλέον, δεν αρθρώνονται οι στόχοι µεταξύ τους. Κρέµονται
σαν τους Κρεµαστούς Κήπους της Βαβυλώνας, γιατί δεν υπάρχει
ανάµεσα στο µακροπρόθεσµο αναπτυξιακό σας πρόγραµµα των
στόχων και στη σηµερινή αντιµετώπιση της επανεκκίνησης της
οικονοµίας το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δηµοσιονοµικής πολιτικής
που αρθρώνει τους επιµέρους κλάδους, στόχους και διαδικασίες
και προσδιορίζει τη σχέση των βηµάτων µε τις επιλογές και καταλήγει σε µία ουσιαστική, πλήρη αναπτυξιακή στρατηγική.
Φοβάµαι ότι εξαντλείτε τις εµπνεύσεις σας σε ασκήσεις επί
χάρτου. Το χειρότερο είναι να αποδειχθεί ότι αυτό δεν γίνεται
µόνο για λόγους δοµικής αδυναµίας του συντηρητικού µοντέλου
διακυβέρνησης, αλλά και µιας κάποιας ιδιοτέλειας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Σκανδαλίδη και για τον χρόνο.
Ακολουθεί ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης.
Κύριε Αρβανιτίδη, έχετε πέντε λεπτά για την πρωτολογία σας
και τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ορίστε, έχετε τον λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα µας δεν στερηθήκαµε
ποτέ τους σοφούς ούτε και τους σοφιστές. Είχαµε πάντα πληθώρα και από τους µεν και από τους δε. Είχαµε, επίσης, πληθώρα πορισµάτων και σχεδίων από επιτροπές σοφών και
σοφιστών. Αυτό που έλειπε ήταν η αποτελεσµατική πολιτική καθοδήγηση και η βούληση για την εφαρµογή, αλλά και οι δοµές
και οι µηχανισµοί που καλούνται να εφαρµόσουν τις αποφάσεις
και τα σχέδια.
Και τα λέω αυτά, γιατί οι όποιες προτάσεις Πισσαρίδη ή τα
σχέδια που παρουσιάζει ο κ. Σκυλακάκης δεν αποτελούν πανάκεια και δεν αρκούν από µόνα τους. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτές που κατάφεραν µε όραµα και επιµονή
πάνω σε συγκεκριµένο σχέδιο να επιφέρουν µεγάλες τοµές στη
χώρα µας, µε όφελος για τους µη προνοµιούχους και τη µεσαία
τάξη. Η Νέα Δηµοκρατία αρκούνταν στη συντηρητική διαχείριση
και στο γνωστό της «business as usual», στην πεπατηµένη.
Το ίδιο ακριβώς κάνει και τώρα, υπακούοντας στο διαχρονικό
παραταξιακό DNA της, εν όψει της µεγάλης και ίσως µοναδικής
ευκαιρίας του Ταµείου Ανάκαµψης για να αλλάξουµε τη χώρα.
Συντηρητικές επιλογές και διαχείριση «business as usual», χωρίς
όραµα, χωρίς τόλµη, µε όφελος για τους λίγους και τους εκλεκτούς.
Και µπορεί στα λόγια η Κυβέρνηση να κάνει τον υπέρµαχο της
«πράσινης» ανάπτυξης και της βιωσιµότητας, αλλά το βασικό ζητούµενο για µας είναι οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσµατά της,
πώς θα το πετύχουµε αυτό, µε ποια µέσα και µε ποιους ως ωφεληµένους.
Για ποιους, κύριε Σταϊκούρα, θέλετε να αξιοποιήσετε το 37%
των πόρων του Ταµείου που κατευθύνονται στην «πράσινη» µετάβαση; Με ποιες δοµές, µε ποιο κράτος, µε ποιους στόχους, µε
ποιες προτεραιότητες; Με στόχο ίσως να ξεπεράσετε τους τρεις
χιλιάδες µετακλητούς, να κάνετε νέες εταιρείες διαχείρισης και
παρακολούθησης;
Η χώρα έχει ανάγκη πιο πολύ από ποτέ ένα νέο παραγωγικό
µοντέλο που θα στηρίζεται στην ψηφιακή και «πράσινη» οικονοµία, το οποίο, όµως, θα µειώνει τις ανισότητες και θα φέρνει
ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη.
Πώς, όµως, υπηρετούν τους στόχους και το αφήγηµα της
«πράσινης» ανάπτυξης οι επιλογές της Κυβέρνησης που σχετίζονται, µάλιστα, µε τους πόρους του Ταµείου Ανάπτυξης; Πώς
ωφελούν τους πολλούς και µειώνουν τις ανισότητες; Πόσο προάγουν την ενεργειακή δηµοκρατία, για την οποία µιλάµε εµείς;
Πόσο καταπολεµούν την ενεργειακή φτώχεια; Πόσο προετοιµάζουν τη δίκαιη ενεργειακή µετάβαση; Πόσο διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιµατική αλλαγή;
Απαριθµώ ενδεικτικά και µόνο πέντε πρόσφατες επιλογές της
Κυβέρνησης, που δίνουν σε όλα τα παραπάνω µια ξεκάθαρη
απάντηση: Ελάχιστα, καθόλου, καταρρίπτοντας έτσι τον µύθο
της πιο «πράσινης» Κυβέρνησης και του πιο «πράσινου» Πρωθυπουργού.
Πρώτον, η πλήρης αδιαφορία να πάρει η Ελλάδα δωρεάν δικαιώµατα ρύπων, εκποµπών ρύπων που δικαιούται για να κάνει
τις διασυνδέσεις των νησιών και είναι 850 εκατοµµύρια ευρώ.
Ούτε το Υπουργείο Ενέργειας ούτε ο ΑΔΜΗΕ έχουν κάνει κάτι
για να εξασφαλίσουν αυτούς τους πόρους, µε τους οποίους θα
µπορούσε να εκχωρηθεί έως και το 60% της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και των νησιών του βορείου Αιγαίου.
Σας έχουµε καταθέσει ερώτηση, δεν έχουµε πάρει απάντηση,
σας εγκαλούµε γι’ αυτό.
Δεύτερον, η απόφαση στις 31-12-2020 του πρώην Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία περικόπτονται οι
πόροι του Πράσινου Ταµείου για την απολιγνιτοποίηση σε δυτική
Μακεδονία και Μεγαλόπολη. Λίγο πριν αποχωρήσει ο κ. Χατζηδάκης περιέκοψε τους πόρους από 6% σε 1% προς το Πράσινο
Ταµείο, ξεσηκώνοντας αντιδράσεις των τοπικών δήµων και φορέων, την ίδια στιγµή που υποσχόταν στη δυτική Μακεδονία πόρους και ανάπτυξη άµεσα εξαιτίας της επιλογής σας για την
απολιγνιτοποίηση. Η εν λόγω υπουργική απόφαση έγινε εν κρυπτώ, χωρίς καµµία διαβούλευση. Έχουµε καταθέσει ερώτηση,
περιµένουµε την απάντησή σας.
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Τρίτον, το µεγάλο φιάσκο του «click away» στο «Εξοικονοµώ».
Ένα από τα µεγαλύτερα προγράµµατα στην Ευρώπη, όταν το ξεκινήσαµε εµείς, έχει καταντήσει να αξιολογείται πια ως το πιο
αναποτελεσµατικό στην Ευρώπη. Ζητήσαµε αλλαγές στη δοµή
του για να µπουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε
να καταπολεµηθεί στην πράξη η ενεργειακή φτώχεια, όχι απλά
για να αποδείξουµε ένα ακόµα νούµερο στην απορροφητικότητα
των κονδυλίων και τελικά να αποδείξουµε ποιος ήταν πιο γρήγορος στην πληκτρολόγηση. Δεν µπορεί να συνεχιστεί η λογική του
«first-come first-served», δηλαδή όποιος κάνει πρώτος αίτηση
αυτός θα πάρει και επιδότηση. Όµως, υπάρχουν και καταγγελίες
-τις οποίες γνωρίζετε- που ερευνά η δικαιοσύνη για κακόβουλο
λογισµικό, που πρότασσε την ένταξη ορισµένων αιτήσεων.
Τέταρτον, το προβληµατικό «target model» στην ενέργεια για
το ενεργειακό κόστος του, το µεγάλο ενεργειακό κόστος, που
όλοι γνωρίζουµε πόσο κρίσιµο είναι για την παραγωγική διαδικασία και τη βιοµηχανική µας παραγωγή. Τα υφιστάµενα βιοµηχανικά τιµολόγια έληξαν στις 31 Δεκεµβρίου και η ΔΕΗ έχει
δώσει δίµηνη παράταση, προτείνοντας όµως αυξήσεις από 20%40%. Αυτό είναι µια βραδυφλεγής βόµβα µαζί µε την προβληµατική λειτουργία του «target model» που επέδειξε αστοχίες και
απαιτεί αλλαγές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και, πέµπτον, ένα θέµα για τη Θεσσαλονίκη, που αφορά τον
σχεδιασµό που υπήρχε πριν από την πανδηµία για την ανάπλαση
του χώρου της ΔΕΘ. Μιλάµε για την επιλογή, λοιπόν, για ένα real
estate στο κέντρο της ΔΕΘ µε ένα αµφιλεγόµενο ΣΔΙΤ. Και το
ερώτηµα είναι το εξής: Τώρα που όλα αλλάζουν, τώρα που υπάρχει χρηµατοδότηση, θα µπορούσε να δει κάποιος εκείνη την πρόταση µε τη συγκεκριµένες δυνατότητες που υπήρχαν για
χρηµατοδότηση. Τώρα, πώς αλλάζουµε τη Θεσσαλονίκη και πώς
την οδηγούµε σε βιωσιµότητα; Ποια είναι η επιλογή µας; Είναι η
επιλογή µας το µητροπολιτικό πάρκο; Είναι η επιλογή µας, εξαιτίας αυτού, η µεταφορά της ΔΕΘ στα δυτικά µε ολοκλήρωση των
υποδοµών, µε αντιπληµµυρική θωράκιση και βιωσιµότητα, όσον
αφορά την κλιµατική αλλαγή; Πρόκειται για ανοιχτά ζητήµατα τα
οποία είναι µπροστά µας.
Σας προτείνω, λοιπόν, να ξαναδείτε το θέµα. Ήδη οι φορείς
της πόλης και η επιστηµονική κοινότητα έχουν ανοίξει πάλι τον
διάλογο, ώστε να µη χαθεί και αυτή η ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου, και το 2004 µε τη διεκδίκηση της EXPO και το
2009 η δική σας κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κ. Καραµανλή, είχε
αποφασίσει µετά από µελέτες ότι ο βέλτιστος χώρος είναι ο
χώρος στα δυτικά, ο χώρος στη Σίνδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αντίθεση µε τη Νέα Δηµοκρατία, στο Κίνηµα Αλλαγής δίνουµε έµφαση στην ψηφιακή και
«πράσινη» οικονοµία µε παραγωγή, όµως, στον τόπο µας και εξαγωγές καινοτόµων προϊόντων. Ζητάµε εγχώρια ανάπτυξη παραγωγών ή συµπαραγωγών µε τη µέγιστη προστιθέµενη αξία για
τη χώρα, ζητάµε τα λεφτά του Ταµείου να πιάσουν τόπο. Επίσης,
ζητάµε να στηριχτούν πολλές ελληνικές µικρές και µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που θα γίνουν «ιµάντες» και «καταλύτες» της ισόρροπης βιώσιµης ανάπτυξης, ώστε αυτή να γίνει πραγµατικά κοινωνικό κτήµα και σκοπός και να µην επικρατήσει έτσι ότι η
«πράσινη» ανάπτυξη είναι κάτι που επιβάλλεται από πάνω, έχει
κέρδη µόνο για τους µεγάλους και στο τέλος της ηµέρας καταλήγει να είναι απλά µία «πράσινη» µετάλλαξη του καπιταλισµού.
Χρειάζεται, επίσης, αξιοποίηση των πολύτιµων µετάλλων που
είναι κρίσιµα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, η περίπτωση της «ΛΑΡΚΟ», το νικέλιο το οποίο είναι τόσο κρίσιµο
αγαθό για την ηλεκτροκίνηση και τη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει. Ελπίζω αυτοί οι πόροι να µη διαµοιραστούν σε «εκλεκτούς».
Δεν έχει νόηµα να γεµίσουµε ξανά µε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ΙΧ
ή να γίνει η Μεγαλόπολη και η Κοζάνη ένα απέραντο φωτοβολταϊκό µε πάνελ που επίσης θα εισάγουµε. Τι νόηµα και τι περιεχόµενο θα έχει η δίκαιη µετάβαση, όταν θα αυξάνει το έλλειµµα
στο εµπορικό ισοζύγιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Πρέπει να εκµεταλλευτούµε ειδικά τις δυνατότητες που δίνει
η τεχνητή νοηµοσύνη και να µπούµε στο τρένο της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης.
Το µεγάλο στοίχηµα, λοιπόν, για µας είναι η παραγωγική αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταµείου Συνοχής µε όφελος για τους
πολλούς και όχι µόνο για τους λίγους. Με επτά λέξεις, «"Πράσινη"
ανάπτυξη µε παραγωγή στον τόπο µας!».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αµέσως
τώρα τον λόγο έχει ο κ. Απόστολος Πάνας και αµέσως µετά η
Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής.
Κύριε Πάνα, έχετε 5 λεπτά πρωτολογία και 3 λεπτά δευτερολογία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Θα τη χρησιµοποιήσω τώρα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα χρησιµοποιήσετε τώρα και τη δευτερολογία σας;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι γεγονός ότι η πανδηµία βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη επιδρώντας
στο σύνολο της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.
Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι η χώρα βρίσκεται σε lockdown
δυόµισι µήνες, ακόµη ο αριθµός των κρουσµάτων και των νοσηλευόµενων θεωρείται υψηλός, ενώ είκοσι πέντε µέρες µετά την
έναρξη των εµβολιασµών, έχουν εµβολιαστεί µετά βίας περίπου
εκατό χιλιάδες άτοµα, µόλις το 1% του πληθυσµού.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι και για τη σηµερινή µας συζήτηση πρέπει να κρατήσουµε από την αρχή ότι υπάρχει µεγάλη
απόσταση από τα λόγια και τις πράξεις της Κυβέρνησης.
Είναι αβέβαιο, µάλιστα, το πότε θα µπορέσει να γίνει και η επανεκκίνηση της οικονοµίας. Ο προϋπολογισµός του 2021, που ψηφίστηκε µερικές µέρες πριν, ήδη φαίνεται να εκτροχιάζεται. Ο
αυτοσχεδιασµός είναι παντού και τα αποτελέσµατα το φανερώνουν.
Παράλληλα, η Κυβέρνησή σας αναθεώρησε αρκετές φορές
τις προβλέψεις για την εκτίµηση των αναγκαίων πόρων όσων
πλήττονται από τον COVID-19, ενώ είναι φανερό ότι ανάµεσα
στις ονοµαστικές αναφορές για τις ενισχύσεις που θα έφταναν
σε όσους πλήττονται από την πανδηµία και σε αυτές που πραγµατικά καταβάλλονται υπάρχει µεγάλη απόκλιση.
Είναι, επίσης, άγνωστο πόσοι πόροι θα απαιτηθούν έως ότου
οµαλοποιηθεί η οικονοµία. Άλλωστε, υπάρχει έλλειψη συνολικής
ολοκληρωµένης δράσης και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι
ορισµένοι κλάδοι δεν υπάρχουν στην κατανοµή των χρηµάτων
τα οποία δόθηκαν, ιδίως στις µικροµεσαίες και ατοµικές επιχειρήσεις, αλλά και κλάδοι που αφορούν τον αγροτικό κόσµο, που
-να µου επιτρέψετε- αποτέλεσε τον φτωχό συγγενή των µέτρων
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Ταυτόχρονα φάνηκε ότι δεν υπάρχει σχέδιο ώστε να µπορέσει
να αξιοποιηθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό η διαχείριση του υφιστάµενου ΕΣΠΑ που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε συνέπεια µεγάλος αριθµός µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω των
προγραµµάτων της περιφέρειας να µείνει εκτός της στήριξης.
Ωστόσο, σήµερα είναι µία διαφορετική ηµέρα και θα πρέπει να
δοθεί έµφαση στην ταχεία ανάκαµψη της οικονοµίας, καθώς βέβαια και στην αντιµετώπιση των δοµικών προβληµάτων που αυτή
αντιµετωπίζει. Στόχο θα πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη που θα
στηρίζεται στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της χώρας.
Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι έχει κατατεθεί το προσχέδιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας σε διαβούλευση, να µου επιτρέψετε να πω ότι δεν πρόκειται για µία ολιστική πρόταση, καθώς δεν υπάρχουν συνέργειες µεταξύ του
Ταµείου Ανάκαµψης, αλλά και του ΕΣΠΑ και της νέας ΚΑΠ, µε
αποτέλεσµα να µην µπορεί να υπάρξει µεγιστοποίηση των ωφελειών. Παράλληλα, υπάρχει µεγάλη ασάφεια ως προς την κατανοµή των πόρων µεταξύ των τοµέων, ενώ δεν υπάρχει
συγκεκριµένος σχεδιασµός ανά κλάδο της οικονοµίας.
Εµείς, ως Κίνηµα Αλλαγής, δεν αρκεστήκαµε στην κριτική στο
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προσχέδιο αυτό, αλλά ούτε και στην έκθεση Πισσαρίδη. Καταθέσαµε µία ολοκληρωµένη πρόταση για την αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων και αυτή είναι η ιδιάζουσα διαφορά µας ως
παράταξη και ως φιλοσοφία λειτουργίας µας µέσα στη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο της ανάκαµψης της οικονοµίας
κοµβικό ρόλο θα πρέπει να παίξει και ο πρωτογενής τοµέας. Η
απουσία στρατηγικής το προηγούµενο χρονικό διάστηµα στον
αγροτοδιατροφικό τοµέα ήταν φανερή. Κυρίως κινηθήκαµε σε
µία τεχνική και διαχειριστική λογική. Δεν υπήρξε ποτέ ένα στίγµα
που να αφορά το τι θα κάνουµε την επόµενη µέρα. Δεν υπήρξε
ένα σχέδιο συγκεκριµένο για τη νέα ΚΑΠ. Οι αναλύσεις στατιστικών στοιχείων και οι ενηµερώσεις οι οποίες κατατέθηκαν από τον
προηγούµενο Υπουργό είναι σαφώς χρήσιµες, αλλά δεν µπορούν να αποτελέσουν σε καµµία στιγµή ένα εθνικό στρατηγικό
σχέδιο.
Είναι λυπηρό, λοιπόν, την ώρα που δίνεται ο υπέρ πάντων αγώνας της χώρας, να µην υπάρχει µία συγκεκριµένη στρατηγική για
τον αγροτικό τοµέα, να µην υπάρχει µία συγκεκριµένη φιλοσοφία
και να υπάρχει µία λογική διαχείρισης. Χαρακτηριστικό είναι ότι
ακόµα δεν έχουν ανοίξει ζητήµατα όπως η διαχείριση του θέµατος του ΕΛΓΑ, ενώ όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξέρετε καλά ότι
από την 1η Ιανουαρίου βρίσκεται σε µία πάρα πολύ δυσµενή
θέση.
Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να προτεραιοποιηθούν σε επίπεδο σχεδιασµού και χρηµατοδότησης συνέργειες στον αγροτικό τοµέα
µε άλλους τοµείς που διαδραµατίζουν ισχυρό ρόλο στην οικονοµία. Στο πλαίσιο αυτό, η «πράσινη» µετάβαση µε την ανάπτυξη
των ΑΠΕ θα είναι επωφελής για τους ίδιους τους αγρότες και για
τη µείωση του κόστους παραγωγής. Οι αγρότες, επίσης, θα πρέπει να επωφεληθούν από το Ταµείο για τις εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα, αφού πολλές παραγωγικές τους
δραστηριότητες, όπως οι δενδρώδεις καλλιέργειες και τα βοσκοτόπια, συµβάλλουν καθοριστικά στη δέσµευση των µεγάλων ποσοτήτων.
Παράλληλα, η ελληνική γεωργία είναι αναγκαίο να αξιοποιήσει
τους πόρους για την κλιµατική αλλαγή, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο σχεδιασµού. Άλλωστε, οι επενδύσεις, η
διαχείριση και η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή από τον
αγροτικό κόσµο θα µπορέσουν να αµβλύνουν και το θέµα των
φυσικών καταστροφών, το οποίο τα τελευταία χρόνια αυξάνεται
και δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στις τοπικές κοινωνίες.
Εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής πιστεύουµε ότι η κρίση αυτή είναι
ευκαιρία για να δούµε συνολικά το πού θα βρεθεί η χώρα την
επόµενη µέρα, για να δούµε πραγµατικά πού θα βρεθεί ο αγροτικός τοµέας, πού θα βρεθούν τα θέµατα των φυσικών πόρων.
Το νερό, το έδαφος, τα βοσκοτόπια, τα προβλήµατα της κτηνοτροφίας, τα διαρθρωτικά θέµατα της εισόδου των νέων αγροτών,
των συνεταιρισµών, των οµάδων παραγωγών, των ποιοτικών
προϊόντων, της µεταποίησης αλλά και του κόστους της αγροτικής παραγωγής αποτελούν βασικά ζητήµατα, τα οποία έχουµε
φέρει στη Βουλή και έχουµε καταθέσει τις προτάσεις µας.
Από εσάς όµως δεν βλέπουµε κάποια ατζέντα, κάποια συγκεκριµένη στρατηγική. Και γι’ αυτό σας καλέσαµε εδώ σήµερα, για
να δούµε αν υπάρχει σχέδιο και να προλάβουµε πριν να είναι
αργά. Κύριοι, σας καλούµε να καταθέσετε εδώ σήµερα ένα στοιχειώδες πρόγραµµα και γραµµές χρηµατοδότησης, για να κάνουµε συζήτηση, όχι όµως τους πίνακες επιδοτήσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί τους γνωρίζουµε, όπως όλοι. Εµείς
επιζητούµε την κατανοµή των χρηµάτων. Αυτό ζητούµε να καταθέσετε σήµερα.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι ένα µεγάλο θέµα, το οποίο
είναι και στην ατζέντα σας, είναι το θέµα του ψηφιακού µετασχηµατισµού του κράτος. Εκεί πρέπει να συµπεριληφθεί άµεσα και
ο αγροτικός τοµέας, για να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες και των
αγροτών και των κτηνοτρόφων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα: Θα
πρέπει να υπάρξει η επιτάχυνση των διαδικασιών των αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ. Ξέρετε ότι πολλά χρόνια ταλαιπωρούνται γι’
αυτό το ζήτηµα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι
πόροι της νέας ΚΑΠ, να διαµορφωθούν κίνητρα γι’ αυτό που λέµε
«ψηφιακή γεωργία». Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει
σχεδιασµός και στο κοµµάτι της επιστηµονικής έρευνας, της και-
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νοτοµίας, της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τον αγροτικό κόσµο.
Ουσιαστικά θα πρέπει η πολιτική έρευνας και τεχνολογίας να καλύπτει τις ανάγκες του αγροτικού τοµέα, δηµιουργώντας αυτό
που λέµε «προστιθέµενη αξία». Τέλος, η συνεργία των χρηµατοδοτικών εργαλείων των τοµέων είναι κρίσιµη και για τη σύνδεσή
µας µε το µεγάλο µας παράγοντα στην οικονοµική ζωή, τον τουρισµό, ο οποίος, όπως ξέρετε, το επόµενο χρονικό διάστηµα θα
ανοίξει και θα ανακάµψει. Αυτό πιστεύουµε. Είναι µεγάλη στιγµή
ο αγροδιατροφικός τοµέας να µεγιστοποιήσει τα οφέλη του
µέσω των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τουρισµού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα µέτρα ενίσχυσης της οικονοµίας πρέπει να είναι άµεσα και για την παρούσα στιγµή αλλά και
για την επόµενη µέρα, που θα πρέπει όλοι οι παραγωγικοί φορείς
να προσπαθήσουν να επιβιώσουν, να σταθούν όρθιοι, για να σταθεί όρθια ολόκληρη η οικονοµία.
Απαιτείται ένα συγκεκριµένο σχέδιο. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια στασιµότητας ούτε στην αγροτική παραγωγή ούτε σε
κανέναν τοµέα. Χρειάζεται αναλυτικό σχέδιο, χρονοδιάγραµµα
και επιπλέον πόροι.
Εµείς είµαστε εδώ να συζητήσουµε, να προτείνουµε, να παρέµβουµε. Και όπως λέµε στο ποδόσφαιρο, η µπάλα πλέον είναι
στα δικά σας πόδια!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει για δέκα λεπτά η Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταθέσαµε αυτή την
επερώτηση για να χτυπήσουµε σήµα κινδύνου σε αυτή την τόσο
κρίσιµη περίοδο.
Είναι φανερό ότι είµαστε εκτεθειµένοι στον κορωνοϊό αλλά και
στις οικονοµικές συνέπειές του. Και αυτό γιατί η Κυβέρνηση δεν
είχε και δεν έχει σχέδιο για να τον αντιµετωπίσει. Συνεχίζει να
προχωράει µε τη λογική «βλέποντας και κάνοντας», ενώ παράλληλα η ελληνική κοινωνία αγωνιά και απαιτεί λύσεις.
Εσείς µας λέτε, κύριε Υπουργέ, «όλα καλά». Η προπαγάνδα
σας καλά κρατεί. Όµως η πραγµατικότητα σας διαψεύδει:
Ύφεση διψήφια για το 2020, µε δυσοίωνες προβλέψεις για το
2021. Έλλειµµα που κινείται στο 14% του ΑΕΠ. Υστέρηση φορολογικών εσόδων κατά 9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ελάχιστοι πλέον
µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Μείωση του
εργατικού εισοδήµατος που φθάνει έως και άνω του 30% για το
56% των εργαζοµένων.
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως το λιανεµπόριο και η
εστίαση, εκπέµπουν «SOS». Ο τζίρος τους µειώθηκε κατά 35 δισεκατοµµύρια στους εννέα µήνες του 2020. Οι ληξιπρόθεσµες
υποχρεώσεις τους αυξάνονται ραγδαία και, βεβαίως, δηµιουργείται µια νέα γενιά «κόκκινων» δανείων.
Δεν αντιµετωπίζονται, κύριε Υπουργέ, τα προβλήµατα µε συντηρητικές πολιτικές, αποσπασµατικά µέτρα και διαχειριστικές λογικές, δηλαδή αυτές που ακολουθεί η Κυβέρνησή σας. Με τις
ιδεοληψίες και τις πελατειακές σας πρακτικές, παρά τα 9,8 δισεκατοµµύρια που έχετε δώσει, το ΤΕΠΙΧ, το Ταµείο Εγγυοδοσίας,
η κρίση έχει µεγάλη ένταση και παίρνει επικίνδυνες και απειλητικές διαστάσεις. Γιατί; Θα σας πω αµέσως.
Διότι τα µέτρα σας ήταν, πριν από όλα, αποσπασµατικά, καθυστερηµένα, ανεπαρκή. Σας τα είπαµε πάρα πολλές φορές,
αλλά δεν αλλάζετε λογική. Δεν στοχεύσατε στη στήριξη των µικροµεσαίων, αλλά δώσατε πολύ σηµαντικούς πόρους στους λίγους ισχυρούς.
Είναι ενδεικτικό ότι περίπου δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσιες
µεγάλες επιχειρήσεις πήραν 5,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις πήραν µόνο 2,2
δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτά κυρίως από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Αφήσατε ασύδοτες τις τράπεζες να χρηµατοδοτήσουν τους λίγους µεγάλους πελάτες, που, αντί να ρίξουν τα
χρήµατα στην αγορά, τα µετέτρεψαν σε καταθέσεις τους. Αντί
να επιδοτήσετε την εργασία, προτιµήσατε τα επιδόµατα. Έχουν
ήδη χαθεί εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πήγατε αργά στο
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αποτυχηµένο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν καταφέρατε
να χρησιµοποιήσετε σηµαντικούς πόρους που ήταν στη διάθεσή
σας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση µε άλλες χώρες που έχουν
τον ίδιο πληθυσµό µε εµάς, όπως το Βέλγιο και η Πορτογαλία,
πήρατε τους µισούς πόρους, τα µισά χρήµατα, λες και η Ελλάδα
δεν είχε πρόβληµα ανεργίας, δεν τα χρειαζόταν, είµαστε υπεράνω!
Μέσα σε όλα αυτά, αυξάνετε και τη σπατάλη του κράτους, κάνετε µια Κυβέρνηση-µαµούθ και προστίθενται συνέχεια µετακλητοί, χιλιάδες. Ξεπεράσατε και τους προηγούµενους. «Τι είχες,
Γιάννη, τι είχα πάντα!».
Το χειρότερο είναι ότι, παρά τα λάθη και τις αποτυχίες, συνεχίζετε ακριβώς την ίδια πολιτική. Συνεχίζετε µε οριζόντια µέτρα,
τα οποία έχουν ολέθριες επιπτώσεις στην οικονοµία. Δεν υιοθετείτε την πρότασή µας για ασφαλές άνοιγµα µε βάση τα επιδηµιολογικά δεδοµένα της κάθε περιοχής.
Εγώ ρωτώ: Γιατί πρέπει να είναι κλειστή, για παράδειγµα, η
Ρόδος ή άλλες περιοχές που δεν έχουν πρόβληµα, που έχουν
πολύ χαµηλό επιδηµιολογικό φορτίο; Γιατί πρέπει να καταδικάζονται και αυτές, ενώ µπορούµε να τις παρακολουθούµε µε µαζικά και επαναλαµβανόµενα τεστ και να τις στεγανοποιήσουµε,
όχι να πάµε να µεταφέρουµε το πρόβληµα εκεί;
Δεν αντιλαµβάνεστε, κύριε Υπουργέ, ότι µε τις επιλογές σας
το κόστος από την πανδηµία µεγαλώνει µε δική σας ευθύνη, εξαιτίας των δικών σας πολιτικών επιλογών; Οι πολιτικές µας βρίσκονται ακριβώς στον αντίποδα των αναγκαίων ριζικών αλλαγών
που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες, που απαιτούν προοδευτικό
σχέδιο και δοµικές παρεµβάσεις.
Με τη συζήτηση αυτή, λοιπόν, επιδιώκουµε όχι µόνο να αναδείξουµε τα λάθη και να κάνουµε την αναγκαία κριτική για όλα
αυτά, αλλά θέλουµε ταυτόχρονα να πυροδοτήσουµε τον δηµόσιο διάλογο για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, ο
οποίος είναι µέχρι σήµερα ανύπαρκτος. Τα θέµατα αυτά είναι αλληλένδετα, γιατί δεν µπορεί να χτιστεί το µέλλον πάνω σε ερείπια, στα ερείπια της πολιτικής σας.
Αλλάξτε, λοιπόν ρότα τώρα, για να µη βρεθούµε σε δυσάρεστες καταστάσεις, µε µαζικά λουκέτα και διόγκωση της ανεργίας.
Χρειάζεται να πάρετε, κύριε Υπουργέ, γενναία άµεσα µέτρα.
Μίλησε ο κύριος Πρωθυπουργός σε διάγγελµά του για τα 37 δισεκατοµµύρια ευρώ που διαθέτετε από το απόθεµα, την υπερφορολόγηση που η προηγούµενη κυβέρνηση είχε επιβάλει στη
µεσαία τάξη -τη γονάτισε- και τον δανεισµό στον οποίο έχει προβεί
η Κυβέρνησή σας. Λόγω των µέτρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας δανειζόµαστε µε πολύ χαµηλό επιτόκιο. Υπάρχουν, λοιπόν, περιθώρια να αξιοποιηθούν και άλλοι σηµαντικοί πόροι, οι
οποίοι ανήκουν στον ελληνικό λαό. Γιατί στερείτε; Αν όχι τώρα,
πότε; Επί ερειπίων;
Εµείς έχουµε εγκαίρως παρουσιάσει συγκεκριµένα, ρεαλιστικά, στοχευµένα µέτρα για να µείνει όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονοµία. Πριν απ’ όλα, νέο πρόγραµµα µη επιστρεπτέας
κατά το 70% προκαταβολής για το 2021, ίσο τουλάχιστον µε το
σύνολο του 2020, µε κύριο κριτήριο τη µείωση του τζίρου των
επιχειρήσεων. Εσείς µιλάτε για νέο πρόγραµµα στα 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2021. Με λίγα λόγια είναι σταγόνα στον
ωκεανό.
Ρύθµιση των οφειλών σε δηµόσιο και ασφαλιστικά ταµεία σε
εκατόν είκοσι δόσεις. Πάρτε επιτέλους αυτή τη γενναία απόφαση. Κούρεµα των οφειλών κατά 30%, ιδιαίτερα για τους συνεπείς. Μπορούµε να δούµε ακόµα και απάλειψη προστίµων και
προσαυξήσεων. Πάντα µιλώ για τους συνεπείς. Μόνο έτσι θα
µπορέσουν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα θα αυξηθούν και τα δηµόσια έσοδα.
Επιδότηση του 100% των ασφαλιστικών εισφορών για έξι
µήνες για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν ιδιαίτερα, µε όρο τη
διατήρηση των θέσεων εργασίας αλλά και των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων. Ευέλικτα πιστωτικά κριτήρια, κύριε Υπουργέ, και
ενεργοποίηση του παρατηρητηρίου ρευστότητας, ώστε να µην
µπλοκάρουν και πάλι οι τράπεζες τα όποια νέα εργαλεία ρευστότητας δηµιουργηθούν. Εάν διατηρήσετε την ίδια λογική, τα ίδια
κριτήρια, οποιαδήποτε αύξηση ρευστότητας θα χαθεί και πάλι
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δεν θα φτάσει σε αυτούς που την έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Αναστολή µε νόµο των διατάξεων για τους πλειστηριασµούς
πρώτης κατοικίας -κινδυνεύουν νοικοκυριά που έπληξε η κρίση
να χάσουν το σπίτι τους- και, βέβαια, πάγωµα του Πτωχευτικού
Κώδικα µέχρι να περάσει η κρίση. Και, επιτέλους, να καλυφθούν
µε το επίδοµα ανεργίας τουλάχιστον ως τις 30-4-2021 οι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες µακροχρόνια άνεργοι εγγεγραµµένοι του
ΟΑΕΔ και οι εποχικά εργαζόµενοι στον τουρισµό.
Τέλος, να συµπεριληφθούν στα µέτρα στήριξης οι αγρότες και
οι κτηνοτρόφοι που, όπως ήδη ειπώθηκε, όλο αυτό το διάστηµα
αντιµετωπίστηκαν ως «οι φτωχοί συγγενείς» από την Κυβέρνησή
σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έρχοµαι στο θέµα του Ταµείου
Ανάκαµψης. Η Κυβέρνηση αποφεύγει συστηµατικά τον διάλογο.
Έχει παρουσιάσει το δικό της σχέδιο που ικανοποιεί -δήθεν- τους
γενικούς όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν αποτελεί σε
καµµία περίπτωση ολοκληρωµένη πρόταση ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Δεν αφορά τους πολλούς αλλά µόνο τους
ήδη µεγάλους. Δεν συνδέει τις επενδύσεις µε την αύξηση της εγχώριας παραγωγής. Συνοδεύεται από παρεµβάσεις που προωθούν τη φθηνή και απαξιωµένη εργασία, σχέδιο από το οποίο
απουσιάζει κάθε ουσιαστική αναφορά για τα δηµόσια νοσοκοµεία, τις κοινωνικές υποδοµές και, βέβαια, την αντιµετώπιση των
ανισοτήτων. Μιλάει για µεταρρυθµίσεις. Στην ουσία προωθεί κατεδαφίσεις.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν µπορεί να δώσει λύσεις µε προοπτική
και η Κυβέρνησή της οδηγεί σε οπισθοδρόµηση.
Υπάρχει, όµως, εναλλακτική λύση:Ο προοδευτικός δρόµος που
δείχνει το Κίνηµα Αλλαγής. Έχουµε παρουσιάσει τις προτάσεις
µας που επεξεργάστηκε ειδική επιτροπή µε επιστήµονες, ειδικούς
και πολιτικά στελέχη µε µεγάλη γνώση και εµπειρία, πάντα µετά
από διάλογο µε τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων.
Στόχος δικός µας είναι: κανένα ευρώ χωρίς αναπτυξιακή διάσταση, κανένα ευρώ χωρίς κοινωνική ανταποδοτικότητα. Γιατί το
µεγάλο πρόβληµα δεν είναι τώρα το έλλειµµα πόρων. Είναι το έλλειµµα ολοκληρωµένης, ουσιαστικής και προοδευτικής πολιτικής
από την πλευρά της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Στόχος µας είναι, λοιπόν, µια νέα αντίληψη για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας. Την εκφράσαµε µε πολύ συγκεκριµένες προτάσεις που παρουσιάσαµε από τον Σεπτέµβριο. Εµείς
µιλάµε για ανάπτυξη µε ισχυρή κοινωνική προστασία. Μιλάµε για
τις ανισότητες που πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Μιλάµε για την
οικονοµία που διασφαλίζει την εργασία.
Δίνουµε έµφαση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στη µετάβαση
στην ψηφιακή και πράσινη οικονοµία, αλλά µε παραγωγή στον
τόπο µας και εξαγωγές. Λείπει εντελώς το δεύτερο αυτό σκέλος
από τις προτάσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Προτεραιότητά µας είναι οι επενδύσεις που δίνουν προστιθέµενη
αξία στην ελληνική παραγωγή. Παράγουµε και εξάγουµε. Λέµε
όχι στις εισαγωγές και στην κατανάλωση, αυτό το ξεπερασµένο
µοντέλο. Για εµάς µεγάλα έργα δεν σηµαίνουν µόνο µεγάλες επιχειρήσεις αλλά και ευκαιρίες για τις µικροµεσαίες µε συµπράξεις, κοινοπραξίες και ειδικά κίνητρα.
Στρατηγικός µας στόχος είναι η πλήρης απασχόληση. Τα 70
δισεκατοµµύρια που µπορούµε να αξιοποιήσουµε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας αφορούν σε εµάς τους πολλούς.
Ιεραρχούµε τις κατανοµές όλων αυτών των διαθέσιµων πόρων
ως εξής: Πρόσθετα άµεσα µέτρα, όπως είπα πριν, για να µείνει
όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονοµία. Στην κατεύθυνση αυτή
θα πρέπει να διατεθεί περίπου το 20% του προγράµµατος.
Μέτρα κυρίως φορολογικά και θεσµοθέτηση κινήτρων για την
επανεκκίνηση της οικονοµίας µέσα σε µια διετία από τώρα µε το
10% του προγράµµατος, µε την ελάφρυνση του φορολογικού
βάρους των επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις, µε την παροχή κινήτρων για δηµιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα.
Ολοκλήρωση των δηµόσιων και κοινωνικών υποδοµών, αλλά
και των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, όπως το σύστηµα
υγείας, τη δηµιουργία του ψηφιακού κράτους, την εκπαίδευση
σε νέες ειδικότητες, την ενίσχυση των µηχανισµών πολιτικής
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προστασίας µέσα σε µία τριετία από τώρα, µε το 20% των πόρων
του προγράµµατος.
Τέλος, µε κύριο βάρος τις επενδύσεις για τη στροφή στην παραγωγή, την ανασυγκρότηση του αναπτυξιακού µοντέλου στη
µεταποίηση, στον τουρισµό, τη στήριξη και τον µετασχηµατισµό
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, την αγροτική οικονοµία µέσα
σε ένα τετραετές πρόγραµµα. Είναι επενδύσεις που µπορούν να
δηµιουργήσουν νέες και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας µε
το 50% των πόρων του προγράµµατος.
Επιπλέον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κατάργηση των στόχων για τα υπερπλεονάσµατα, που αποτελεί βασική επιδίωξή
µας, θα δώσει τη δυνατότητα να διαθέσουµε τουλάχιστον το 1%
του ΑΕΠ για αρκετά χρόνια, για τις απαραίτητες αµυντικές δαπάνες και τη στήριξη της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας.
Το δικό µας πρόγραµµα προοδευτικής διακυβέρνησης διασφαλίζει την επανεκκίνηση της οικονοµίας. Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα δοµικά και όχι διαχειριστικά. Βέβαια, στηρίζεται σε
διαρθρωτικές αλλαγές, προοδευτικές µεταρρυθµίσεις και τους
αναγκαίους εκσυγχρονισµούς. Πρώτα και κύρια στο κράτος, µε
στόχο την από κοµµατικοποίησή του, την αξιοκρατία και την αξιολόγηση παντού, την ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών αλλά
και των επιχειρήσεων, τη διαφάνεια σε κάθε λειτουργία του και
την ουσιαστική αποκέντρωσή του. Αλλά και τα συστήµατα εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης, επανένταξης των ανέργων
είναι κλειδί για την εποχή που έρχεται.
Επιτάχυνση της λειτουργίας της δικαιοσύνης και ρυθµιστικές
αρχές για µια αγορά που λειτουργεί ανταγωνιστικά, αλλά µε κανόνες και ελέγχους για την τήρηση των νόµων.
Το τραπεζικό σύστηµα µπορεί να απελευθερωθεί από τον βραχνά των κόκκινων δανείων και να συµβάλει ουσιαστικά στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας. Η πρότασή µας για µία ενιαία bad
bank µε τη συµµετοχή κράτους, ιδιωτών και τραπεζών είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Είναι µια πρόταση που έχουµε καταθέσει από
το 2016. Όταν µιλήσαµε πρώτη φορά γι’ αυτή, έπεσαν όλοι πάνω
µας και µας είπαν λαϊκιστές. Σήµερα την προτείνει και η Τράπεζα
της Ελλάδος και κερδίζει διαρκώς έδαφος. Επιτέλους, κάντε
κάτι!
Νέα ρύθµιση για την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις, ώστε
να µην αποτελέσουν οι εργαζόµενοι το εύκολο θύµα των αλλαγών. Με διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους και µε ισχυρό
πλαίσιο συλλογικών διαπραγµατεύσεων το κράτος οφείλει να εγγυάται ένα κοινωνικό συµβόλαιο της ψηφιακής εποχής µε εργαζόµενους καταρτισµένους, ασφαλείς, µε αξιοπρεπείς αµοιβές και
δικαιώµατα.
Σύγχρονο, τολµηρό, σταθερό και προοδευτικό φορολογικό σύστηµα που κλείνει κάθε πόρτα φοροδιαφυγής, που δηµιουργεί
βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, που στηρίζει την επένδυση και
την απασχόληση, αλλά αξιοποιεί τη φορολόγηση του µεγάλου
πλούτου, για να µειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες, αντλώντας
πόρους από εκεί, για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που δεν αφήνει πίσω κανέναν µόνο του.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αποτελεσµατική και διαφανής
διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων είναι προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε στόχου για τη χώρα µας. Είναι ώρα να καταργηθούν
όλα τα γραφειοκρατικά εµπόδια και οι επενδύσεις να προχωρήσουν µε fast track διαδικασίες κατά το πρότυπο των Ολυµπιακών
Αγώνων. Ιδιαίτερα για τις µεγάλες και εµβληµατικές επενδύσεις,
να λύνονται εξαρχής όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε όρους
δόµησης και χρήσεις γης.
Δεν είναι λύση ούτε για την αποτελεσµατικότητα ούτε για τη
διαφάνεια ο πλήρης έλεγχος από το πρωθυπουργικό γραφείο.
Οι απευθείας και κατά παρέκκλιση αναθέσεις, που παρακολουθούµε όλον αυτόν τον ενάµιση χρόνο, δεν επιτρέπουν αισιοδοξία
για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης.
Αντίθετα, µας κάνουν να φοβόµαστε ένα «πάρτι» συµφερόντων.
Δεν µπορεί να αφήσουµε να πάνε στις τσέπες των λίγων τα χρήµατα αυτά για να πλουτίσουν περισσότερο.
Ζητώ, λοιπόν, να έρθει στη Βουλή και να συζητηθεί το θέµα
του ελληνικού προγράµµατος για το Ταµείο Ανάκαµψης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα κονδύλια αυτά του Ταµείου
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είναι ίσως η µεγαλύτερη, αλλά και η τελευταία ευκαιρία για τη
χώρα και το πρόγραµµα αυτό ξεπερνά την κυβερνητική θητεία
της Νέας Δηµοκρατίας.
Δεν έχετε λευκή επιταγή, κύριε Υπουργέ, για να το διαχειριστείτε όπως εσείς κρίνετε. Αφορά το µέλλον της χώρας και όχι
το µέλλον της Κυβέρνησής σας και της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν
θα σας επιτρέψουµε, λοιπόν, να προχωρήσετε εν κρυπτώ.
Συγκροτούµε όλο αυτό το διάστηµα µε τον διάλογο που κάνουµε, έστω και µε τηλεδιασκέψεις, ένα ευρύ µέτωπο στην κοινωνία, µια νέα κοινωνική συµφωνία που θα εγγυηθεί ότι οι
συντηρητικές πολιτικές δεν θα κυριαρχήσουν, ότι µια προοδευτική διακυβέρνηση είναι όχι µόνο όραµα, αλλά το αίτηµα των
προοδευτικών πολιτών στην Ελλάδα για µια νέα αλλαγή µε το Κίνηµα Αλλαγής πρωταγωνιστή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Μουλκιώτης. Έχετε πέντε
λεπτά για την πρωτολογία σας και τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας. Θα τα αξιοποιήσετε και τα δύο, κύριε Μουλκιώτη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγάλο στοίχηµα της Κυβέρνησης, όπως αυτή η ίδια διατείνεται, είναι να µεταµορφώσει την
Ελλάδα µε σχέδιο -έτσι λέει-, χρονοδιάγραµµα και πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία -επίσης λέει- όµως ότι θα τα επενδύσει
σωστά, για να µην πάνε χαµένα, όπως δήθεν πήγαν τα Πακέτα
Ντελόρ και τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα.
Και ποιο είναι το πολιτικό περιεχόµενο αυτής της δήθεν µεταρρύθµισης; Είναι η έκθεση Πισσαρίδη, είναι η "αγία γραφή" του
ΣΕΒ, είναι µια γενικής φύσεως ανάλυση νεοφιλελεύθερων πολιτικών, αλλά και µια έκθεση ιδεών που στον πυρήνα της βρίσκονται βαθιά αντιλαϊκές πολιτικές.
Πρόκειται ουσιαστικά για µια αντιµεταρρύθµιση, για µια µεταρρύθµιση νεοφιλελεύθερης κοπής, µε θύµατα τους εργαζόµενους και µε αναδιανοµή του πλούτου υπέρ των λίγων και
ευνοούµενων της Κυβέρνησης. Παρά ταύτα, κάποια επιµέρους
θετικά σηµεία φαίνονται ελάχιστα στην έκθεση Πισσαρίδη. Και,
βέβαια, όλα αυτά µε σηµαία το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητος. Γιατί ο «εγκληµατίας» πρέπει να έχει και ένα άλλοθι!
Τι θα κάνει δηλαδή; Μετά από έναν χρόνο µε την οικονοµία
στην κατάψυξη, τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες και αγρότες
σε απόγνωση, τους εργαζόµενους σε αναστολή εργασίας -για
να µην πω σε καταστολή- και τους υπόλοιπους εργαζόµενους µε
επιβαλλόµενη και χωρίς νοµοθετικό πλαίσιο τηλεργασία, έρχεται
η Κυβέρνηση τώρα, σαν δήθεν από µηχανής θεός, να µας πει ότι
µε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητος θα µας οδηγήσει σε ένα άλλο επίπεδο, θα µας µεταφέρει σε µια άλλη πραγµατικότητα.
Και να σας αναφέρω τα µηνύµατα από την Ευρώπη, που είναι
δυσµενή, διότι όπως µάθαµε το να φεύγεις και να σταµατάς την
τηλεργασία, ανεστάλη πλέον για τρία χρόνια. Το δικαίωµα αποσύνδεσης δυστυχώς ανεστάλη για τρία χρόνια. Αντιλαµβάνεστε
τι Βαβέλ θα επικρατήσει.
Θα είναι µια παράλληλη πραγµατικότητα στην οποία θα αυξηθεί η απασχόληση και η παραγωγικότητα της εργασίας µέσω
νέων επενδύσεων, αλλά και το κατά κεφαλήν πραγµατικό εισόδηµα µέσω φορολογικών και ασφαλιστικών µεταρρυθµίσεων, ένα
φαντασιακό σύµπαν σε µια δήθεν ευηµερούσα κοινωνία.
Τι µας λέει, λοιπόν, η Κυβέρνηση; Ότι, ενώ επί έναν χρόνο κώφευε στις προτάσεις που κάναµε από την πρώτη στιγµή, τότε
που ήταν νωρίς για τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου εθνικού σχεδίου, άµεσων παρεµβάσεων αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης, για να µείνει όρθια η κοινωνία και ζωντανή η
οικονοµία, έρχεται τώρα να φτιάξει µια φαντασιακή Ελλάδα.
Στην πραγµατικότητα, όµως, τι έκανε µέχρι τώρα; Αντί να υιοθετήσει εξαρχής ένα καθολικό σχέδιο για την εργασία και τους
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ανέργους, την κατατεθειµένη από πολύ νωρίς προοδευτική, κοστολογηµένη και βιώσιµη πρόταση για τον κόσµο της εργασίας,
µε επιδότηση από το κράτος του 40% του µισθού ενός εκατοµµυρίου εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, µε την προϋπόθεση
ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις, χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισµού και διασφάλιση των εσόδων για το ασφαλιστικό σύστηµα, η Νέα Δηµοκρατία επέµεινε στο ψευδεπίγραφο πρόγραµµά της, τη δήθεν «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», που παρά τις επαναλαµβανόµενες διορθωτικές κινήσεις -ναι, διορθωτικές κινήσεις!- η συνολική του αποτίµηση είναι πλήρως αποτυχηµένη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, οι πολιτικές της Κυβέρνησής σας µας βρίσκουν απολύτως αντίθετους.
Η διαφοροποίησή µας δεν είναι τυπική. Είναι διαφοροποίηση
αξιακή. Έγκειται στον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε το κοινωνικό
κράτος και τον ρόλο του για την οικονοµία και την κοινωνία.
Για εσάς δεν προέχει η αξιοπρεπής συµµετοχή των εργαζοµένων στο παραγωγικό µοντέλο. Δεν προέχει η αντιµετώπιση της
φτώχειας µε όρους κοινωνικούς. Δεν επιδιώκετε την εφαρµογή
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και τη στήριξη της υγιούς
επιχειρηµατικότητας, που κατά την άποψή µας είναι εκ των ων
ουκ άνευ. Εσείς, µε τα εργαλεία που διαµορφώνετε και χρησιµοποιείτε, εξυπηρετείτε την ακραία ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων.
Άρα, δεν είναι το αλλοιωµένο flexicurity, όπου το κράτος εγγυάται την ευελιξία των εργοδοτών, αλλά σταδιακά µειώνει τα
εισοδήµατα των εργαζοµένων, που ευαγγελίζεται η έκθεση Πισσαρίδη; Αυτό ακριβώς εφαρµόζεται πιστά. Εφαρµόζεται από την
Κυβέρνηση Μητσοτάκη στην αγορά εργασίας ενισχύοντας τη µερική και εκ περιτροπής απασχόληση και τη µείωση των µισθών.
Είναι, άραγε, τυχαίο που η πρώτη αλλαγή που φέρατε στα εργασιακά ήταν η κατάργηση της διάταξης για τον βάσιµο λόγο
απόλυσης; Είναι τυχαίο που διαµορφώσατε περιβάλλον υποπροστασίας των εργαζοµένων, απαξιώνοντας τις συλλογικές συµβάσεις, ενισχύοντας την εργοδοτική ασυδοσία και υποβαθµίζοντας
τελείως το ΣΕΠΕ; Είναι τυχαίο που, από την έναρξη της πανδηµίας, καταργήσατε το οκτάωρο και ρευστοποιήσατε τον χρόνο
έναρξης και λήξης της εργασίας;
Διατυµπανίζετε ότι κατοχυρώσατε στο Σύνταγµα το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα, σαν δίχτυ προστασίας αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους οικονοµικά αδύναµους. Όµως την ίδια ώρα, αν
δεν αγνοείτε, προσποιείστε πράγµατι ότι δεν ακούτε την πρόταση του Κινήµατος Αλλαγής για θεσµοθέτηση του ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος για τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ,
αλλά και την ενεργοποίηση του νέου ΕΚΑΣ, προκειµένου το µηνιαίο ποσό σύνταξης να µην είναι κατώτερο από αυτό και να µη
βρεθούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας οι συνταξιούχοι της
χώρας µας.
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός και ο δήθεν επαναστατικός eΕΦΚΑ είναι υπό διάλυση. Βρίσκεται στο «κόκκινο» και χαρακτηρίζεται από πλήρη αδιαφάνεια. Δεν θέλω να πω τι άλλο συµβαίνει
εκεί στον e-ΕΦΚΑ. Και, βεβαίως, οι όποιες επισκέψεις του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, αποδεικνύουν στον ελληνικό λαό ότι είναι άστοχη αυτή η δήθεν µεγάλη µεταρρύθµιση,
για την οποία -σηµειωτέον- η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε ότι
είναι η ίδια ακριβώς µε τη νοµοθεσία Κατρούγκαλου.
Μέσα σε δεκαοκτώ µήνες διακυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, ενώ
έχετε αυξήσει δραµατικά τις εκκρεµείς συντάξεις, κρύβετε την
αποτυχία σας κάτω από το επικοινωνιακό χαλί. Και ξέρετε γιατί;
Διότι η αποτυχία δεν ακυρώνεται µε τον απλό ανασχηµατισµό
ενός Υπουργού, διότι η µόνη αλήθεια είναι οι πράξεις, είναι η
συγκεκριµένη πολιτική της Κυβέρνησης. Και οι πράξεις σας δείχνουν ότι για να πάρει κανείς σύνταξη στην Ελλάδα θέλει τρία
και τέσσερα χρόνια. Και ξέρετε πόσο θέλει για να επικοινωνήσει
µε τον ασφαλιστικό φορέα, για να πιάσει γραµµή; Κατά µέσο όρο
πενήντα τέσσερα λεπτά. Γράφτηκε προχθές και ουδόλως διαψεύστηκε, ούτε αµφισβητήθηκε.
Αυτό, λοιπόν, δεν µπορεί να το λέµε επιτυχία του ψηφιακού
µετασχηµατισµού.
Η διαδικασία αύξησης του κατώτατου µισθού αναβλήθηκε
τρεις φορές. Αν αυτό δεν είναι υπεκφυγή, πείτε µας τι είναι.
Η ένταση του κλίµατος οικονοµικής και εργασιακής ανασφά-
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λειας και επισφάλειας και ο αυξανόµενος προβληµατισµός των
εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα για τις αλλαγές που φέρνει η
πανδηµία και φέρνει αυτή η περίοδος σε σχέση µε τις αµοιβές
και τα εργασιακά δικαιώµατα αποτυπώνεται σε πολλές µελέτες,
µε χαρακτηριστική εκείνη της ΓΣΕΕ που είδε προχθές το φως
της δηµοσιότητας. Συγκεκριµένα, έξι στους δέκα εργαζόµενουςµισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα έχουν µείωση των αποδοχών
τους στη διάρκεια των τελευταίων δέκα µηνών, ενώ οι εργαζόµενοι µε τηλεργασία εργάστηκαν χωρίς να πληρωθούν για τις
παραπάνω ώρες.
Σας είπα προηγουµένως για το δικαίωµα αποσύνδεσης. Είναι
στις καλένδες. Αντιλαµβάνεστε την εργασιακή γαλέρα -την
πάσης φύσεως- είτε µε την παρουσία είτε µε την τηλεργασία.
Διατυπώσατε, κύριε Υπουργέ, στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας τον άξονα για αύξηση των θέσεων εργασίας
και την προώθηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας. Αγνοείτε, όµως, το πρόσφατο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε το οποίο τα κράτη-µέλη καλούνται να διασφαλίσουν ότι
προσφέρονται καλής ποιότητας, ποικίλες και προσαρµοσµένες
θέσεις εργασίας, κατάρτισης ή πρακτική άσκηση στους νέους
που εγγράφονται στα προγράµµατα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία».
Με ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα τον Ιούλιο του
2020 στο 39,3%, την ώρα που το ποσοστό των ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 17,6%, εσείς, αλήθεια, τι προβλέπετε γι’
αυτούς στο περίφηµο σχέδιο ανάκαµψης και ανθεκτικότητας; Τίποτα! Τι σχεδιάζετε στη συνέχεια; Είναι γνωστό ότι επιδιώκετε
να αποδυναµώσετε τα συνδικάτα, να αποχαλινώσετε τους µεγάλους εργοδότες, να καταργήσετε τους ελάχιστους µισθούς, να
εδραιώσετε τις απλήρωτες υπερωρίες και το «σπάσιµο» του πλαφόν του ανώτατου ορίου υπερωριών, να ιδιωτικοποιήσετε την
επικουρική ασφάλιση.
Μας λέτε για τεχνολογική εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού, που θα αυξήσει δήθεν σηµαντικά την παραγωγή και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, τη βιωσιµότητα και την ανθεκτικότητα της
ελληνικής οικονοµίας. Πώς, κύριε Υπουργέ; Με τι; Με τα πρότυπα του «σκόιλ ελικικού» ή µεταθέτοντας συνεχώς την έναρξη
ισχύος του π.δ.70/2019 για τον ΟΑΕΔ µε σκοπό την αναµόρφωσή
του προς άγνωστη κατεύθυνση; Και θα έρθουµε πάλι να µιλήσουµε για τον ΟΑΕΔ. Τον τελευταίο καιρό γίνονται σηµεία και τέρατα µε τοποθετήσεις προσωπικού των αρεστών της ΔΑΚΕ,
χωρίς αξιοκρατία και χωρίς αριστεία. Και αυτό το καταγγέλλουµε
στη Βουλή και θα επανέλθουµε.
Προβλέπετε πόρους για την αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσµατικές και χωρίς αποκλεισµούς κοινωνικές πολιτικές.
Τώρα το λέµε λοιπόν. Πολύ ωραία το κάνετε. Πείτε µας, γιατί δεν
καταργείτε τον όρο «ανίκανος για εργασία» των ατόµων µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση, που ενισχύει της διακρίσεις που βιώνουν
αυτοί οι άνθρωποι; Το αρνείστε επιδεικτικά. Πείτε µας γιατί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγω µε τα εξής: Όσο η
εργασία και οι εργαζόµενοι δεν λαµβάνουν την υποστήριξη και
την ενδυνάµωση που αναλογεί στον πλούτο που παράγουν, όσο
το ΣΕΠΕ αποδυναµώνεται, όσο δεν αποκαθίσταται ο θεσµός των
ανεξάρτητων συλλογικών συµβάσεων, όσο καθυστερείτε σκόπιµα τη θεσµοθέτηση ενός προοδευτικού πλαισίου ρύθµισης της
τηλεργασίας, που αναπτύσσεται µε δική σας ευθύνη τελείως
άναρχα και σε βάρος των εργαζοµένων, όσο ο ΕΦΚΑ διαλύεται
καθηµερινά, ο κατακερµατισµός και οι ανισότητες στην αγορά
εργασίας θα εντείνονται και οι όποιες προβλέψεις στο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για ενίσχυση της απασχόλησης, προώθηση της συµµετοχής στην εργασία, θα αποδειχθούν, δυστυχώς, λόγια του αέρα και ψεύτικες υποσχέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας δηµιουργεί, δυστυχώς, µία εργασιακή γαλέρα. Η Ελλάδα
δεν µπορεί να µετατραπεί σε χώρο φθηνής και απαξιωµένης εργασίας. Αυτή είναι η πολιτική της και το κάνει καθηµερινά, επειδή
το επιτάσσει ο αντικοινωνικός, δήθεν µεταρρυθµιστικός, προσανατολισµός της Κυβέρνησης. Πάντα δήθεν! Η κοινωνία δεν το
αντέχει και αυτό πρέπει να το πάρετε επιτέλους χαµπάρι.
Το Κίνηµα Αλλαγής θα είναι δυναµικά στο πλευρό των εργαζοµένων και των ανέργων για τη διαµόρφωση συνθηκών οικονοµικής ανάπτυξης µε κοινωνικό, προοδευτικό πρόσηµο. Έτσι µόνο
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θα αυξηθεί το διαθέσιµο εισόδηµα, θα αναθερµανθεί η αγορά
εργασίας, θα µειωθεί η ανεργία και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα σφυρηλατηθεί αυτό για το οποίο εµείς οι σοσιαλδηµοκράτες αγωνιζόµαστε: η δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ανδρέας Πουλάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τρόπος µε τον
οποίο διαχειριστήκατε την πανδηµία αποδείχθηκε κρίσιµο τεστ
για το πώς αντιλαµβάνεστε τη διακυβέρνηση και για το ποιες
είναι οι κυβερνητικές προτεραιότητές σας. Από την αρχή φάνηκε
ότι σε αυτές δεν ανήκε η στήριξη της δηµόσιας υγείας. Γι’ αυτό
και ενώ από τον Σεπτέµβρη του 2019 πιέζαµε για περισσότερες
κλίνες ΜΕΘ, για ριζική µεταρρύθµιση του ΕΣΥ και για οργάνωση
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, εσείς αλλού τυρβάζατε.
Δεν είδαµε καµµία προσπάθεια βελτίωσης και ουσιαστικών αλλαγών, αλλά µία στεγνή διαχείριση χωρίς όραµα.
Όπως ήταν αναµενόµενο, όταν ήρθε η πανδηµία µάς βρήκε
απροετοίµαστους. Στην πραγµατικότητα -και παρά την εικόνα
που παρουσιάζουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης- τρέχατε πανικόβλητοι να συµµαζέψετε τα ασυµµάζευτα, ως εξής: Ανοίγατε
κλίνες ΜΕΘ χωρίς προσωπικό και προσπαθούσατε να στελεχώσετε µε µετακινήσεις και αποσπάσεις, δηλαδή µε εντελώς πρόχειρες και αποσπασµατικές λύσεις. Διορίζατε άρον-άρον
γιατρούς και νοσηλευτές µε συµβάσεις, για να καλύψετε τα τεράστια κενά οργανικών θέσεων στα νοσοκοµεία. Τρέχατε να
βρείτε µέσα ατοµική προστασίας, τεστ σε αυξηµένες τιµές µέσω
εισαγωγών και δωρεών.
Το γεγονός ότι αυξήσατε τις δηµόσιες δαπάνες για την υγεία
λόγω της πανδηµίας δεν σας απαλλάσσει από την πολύµηνη ολιγωρία σας να σχεδιάσετε και να δροµολογήσετε τις αλλαγές και
τις βελτιώσεις που απαιτούσε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Σας είχαµε τονίσει επανειληµµένα από αυτό το Βήµα τι θα έπρεπε να
κάνετε.
Σήµερα δίνεται µία χρυσή ευκαιρία για να αναγεννηθεί η χώρα
συνολικά µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, του ΕΣΠΑ,
του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης 2021 - 2025, του
«SURE», και της νέας ΚΑΠ. Είναι η ώρα να τροχοδροµήσουµε µία
υγειονοµική επανάσταση για τον χώρο της δηµόσιας υγείας.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι µετά την πανδηµία η Κυβέρνηση
αντιλήφθηκε ότι αυτό είναι µία εθνική προτεραιότητα όχι µόνο
γιατί µπορεί να προκύψει ξανά µια πανδηµία και πρέπει το σύστηµα να αντέξει, αλλά και γιατί οφείλουµε και για λόγους δηµογραφικούς να προστατέψουµε την υγεία όλων των πολιτών.
Είναι, λοιπόν, ζήτηµα εθνικό να αξιοποιηθούν ως το τελευταίο
ευρώ οι ευρωπαϊκοί πόροι στην κατεύθυνση της υγειονοµικής
ανοικοδόµησης ενός ανθρωποκεντρικού συστήµατος υγείας µε
κοινωνική αποδοχή και ευρεία αναγνώριση. Έχοντας αυτούς
τους στόχους µπορούµε να ανατάξουµε τον υγειονοµικό χάρτη
της χώρας, να δηµιουργήσουµε νέες δοµές, να αξιοποιήσουµε
και να επιβραβεύσουµε το επιστηµονικό προσωπικό, που µπήκε
στη φωτιά της πανδηµίας, και να συγκρατήσουµε τη φυγή των
επιστηµόνων µας στο εξωτερικό, δίνοντας ευκαιρία στους νέους
να προσφέρουν, να εξελιχθούν επιστηµονικά και να αµειφθούν
ανάλογα.
Για να προχωρήσουµε όµως στον σχεδιασµό του µέλλοντος
πρέπει να προηγηθούν η διαβούλευση µε τα κόµµατα και την κοινωνία, η ενεργοποίηση, η συνεργασία όλων των φορέων δηµόσιας υγείας και η καταγραφή των υφιστάµενων προβληµάτων,
ελλείψεων, υγειονοµικών αναγκών ανά περιφέρεια. Αυτά πρέπει
να γίνουν χωρίς να χαθεί άλλος χρόνος, ώστε να δοθούν χωρίς
υπεκφυγές και περιττές καθυστερήσεις απλές απαντήσεις σε
απλά ερωτήµατα όπως: Είναι αποτελεσµατική η κατανοµή της
χώρας στις υπάρχουσες υγειονοµικές περιφέρειες ή πρέπει να
σχεδιαστούν στα χωρικά πλαίσια των διοικητικών περιφερειών;
Είναι αρκετά τα δηµόσια νοσοκοµεία που έχουµε; Πού υπάρχουν οι προϋποθέσεις να δηµιουργηθούν νέα;
Τα νοσοκοµεία που έκλεισαν λόγω µνηµονίων µπορούν να ξα-
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ναλειτουργήσουν και υπό ποιες συνθήκες;
Υπάρχουν οργανισµοί εσωτερικής λειτουργίας; Πρέπει να επικαιροποιηθούν; Πώς και πότε θα καλυφθούν οι κενές οργανικές
θέσεις γιατρών και νοσηλευτών και θα δοθεί µόνιµη λύση για το
παραϊατρικό προσωπικό;
Οι διοικήσεις θα συνεχίσουν να είναι κοµµατικοί φίλοι και στελέχη; Ή θα προχωρήσουµε σε αξιοκρατικές διαδικασίες ανάδειξής τους;
Πώς θα αναβαθµιστούν οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες των νοσοκοµείων και πώς θα βελτιωθεί η διοικητική τους λειτουργία; Πώς
θα οργανωθεί µε τρόπο συστηµατικό και αδιάβλητο η προµήθεια
σύγχρονου ιατρικού εξοπλισµού και η κτηριακή αναβάθµιση των
νοσοκοµείων µας µέσα σε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα;
Πότε, επιτέλους, θα λειτουργήσουν ψηφιακά και θα µπει σε
εφαρµογή ο ηλεκτρονικός ατοµικός φάκελος του ασθενούς;
Ποιος είναι ο σχεδιασµός σας για τις κλίνες ΜΕΘ, ιδίως στα
περιφερειακά νοσοκοµεία; Ποιος είναι ο σχεδιασµός σας για την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, την ψυχική υγεία, για την αποκατάσταση των ασθενών, θέµατα που αναδείχθηκαν ως κρίσιµα
µέσα στην πανδηµία; Θα δηµιουργηθεί ένας µόνιµος µηχανισµός
αντιµετώπισης των πανδηµιών, όταν και όποτε εµφανιστούν;
Με άλλα λόγια, έχετε ολοκληρωµένη πολιτική αντίληψη για το
τι µέλλει γενέσθαι; Έχετε προβλέψει πώς θα χρηµατοδοτήσετε
τις αλλαγές µε µόνιµο τρόπο, ώστε, όταν τελειώσουν οι πόροι
του Ταµείου Ανάκαµψης και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών προγραµµάτων, να µη βρεθούµε ξανά πάλι στο µηδέν;
Κύριε Υπουργέ, είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε εδώ και τώρα
την ανασυγκρότηση και την αναβάθµιση της δηµόσιας υγείας συνολικά. Σας καλούµε να χρησιµοποιήσετε µε σύνεση και σοφία
τον πακτωλό των ευρωπαϊκών πόρων, ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες τη δηµόσια υγεία που τους αξίζει.
Με το να εξαγγέλλετε έργα, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος
ασθενούς, για τον οποίο συζητάµε εδώ και δέκα χρόνια, ή µε το
να επαναδιατυπώνετε στρατηγικούς στόχους χωρίς χρονοδιάγραµµα, χωρίς σχεδιασµό και χωρίς πόρους, δεν θα πάνε τα
πράγµατα µπροστά.
Στον χώρο της υγείας δεν χωρούν κοµµατικές και κυβερνητικές γραµµές. Η γραµµή είναι µία και εθνική. Επιτέλους, βάλτε
µπροστά τις µηχανές. Ελάτε να συζητήσουµε και να ξεκινήσει η
υγειονοµική µεταρρύθµιση γρήγορα και στοχευµένα.
Δεν θα δεχθούµε να γίνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για µία
ακόµη φορά µια χαµένη ευκαιρία προς όφελος λίγων και των
ισχυρών. Γι’ αυτό προτείνουµε η διαχείριση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων να γίνει από έναν ανεξάρτητο, αδιάβλητο οργανισµό,
που θα αξιολογεί τη χρηµατοδότηση των δράσεων αξιοκρατικά,
µε διαφάνεια και σύµφωνα µε τις πραγµατικές υγειονοµικές
ανάγκες που ανέδειξε η πανδηµία.
Τα λόγια τελείωσαν. Ήρθε η ώρα για πράξεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε και
τη δευτερολογία, αν θέλετε, κύριε Πουλά.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
Ελλάδα, ο πολιτικός κόσµος, η Κυβέρνηση πρωτίστως οφείλει να
επικεντρωθεί στην αντιµετώπιση του δύσκολου σήµερα, αλλά
ταυτόχρονα υποχρεούται να προετοιµάσει και το αύριο, ένα
αύριο που αξίζουµε, ένα αύριο που θα οδηγήσει σε µια βιώσιµη
πορεία την Ελλάδα.
Η προστασία της υγείας των πολιτών και η αντιµετώπιση της
πανδηµίας και των επιπτώσεών της ασφαλώς είναι προτεραιότητα και δεν επιτρέπει αδράνεια, εφησυχασµό, λάθη και ιδίως
επαναλαµβανόµενα. Απαιτεί αντίληψη αξιολόγησης της κατάστασης, ικανότητα ανάλυσης και αξιοποίησης των επιστηµονικών δεδοµένων και µέσων µε σχέδιο και αποφάσεις, χωρίς
σκοπιµότητες και µε µοναδικό γνώµονα τον άνθρωπο στο σήµερα και το αύριο.
Γι’ αυτό, παράλληλα µε τις προτάσεις για την αντιµετώπιση
του δύσκολου παρόντος και τα µέτρα να κρατηθεί ζωντανή η οικονοµία και όρθια η κοινωνία, το Κίνηµα Αλλαγής θέτει σήµερα
επί τάπητος και το αύριο, που είναι πολύ κοντά, αλλά και το µέλ-
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λον που, όπως υπέδειξε µε δραµατικό τρόπο η πανδηµία, πρέπει
να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, τη ζωή και το περιβάλλον του,
διαφορετικό µοντέλο ανάπτυξης και παραγωγής, µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον και ποιοτικές θέσεις εργασίας, µε αξιοποίηση των επιτευγµάτων της επιστήµης της σύγχρονης
τεχνολογίας, µε σύγχρονο κοινωνικό κράτος, µε αναζωογόνηση
των δηµοκρατικών λειτουργιών και θεσµών.
Το Κίνηµα Αλλαγής µιλάει για την ανθρωποκεντρική πρόοδο
µε κοινωνική ευηµερία, που µπορεί να επιτευχθεί, αλλά χρειάζεται βούληση και σχέδιο µόχλευσης των δυνατοτήτων της χώρας,
των πλουτοπαραγωγικών πόρων και βέβαια του ανθρώπινου δυναµικού.
Οι οικονοµικοί πόροι, εθνικοί και ευρωπαϊκοί, υπάρχουν, είναι
στη διάθεσή µας. Ταµείο Ανάκαµψης, ΕΣΠΑ τρέχον και νέο, ΚΑΠ,
«SURE», ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Βούληση και σχέδιο, ικανότητα διαχείρισης και έµπνευση. Και εδώ είναι που σας εγκαλούµε
για ανεπίτρεπτη ολιγωρία, λαθεµένες επιλογές, αλλά και σκοπιµότητες και παράκαµψη των νόµιµων και θεσµικών διαδικασιών.
Υπηρετείτε ένα άλλο µοντέλο, µακριά από τις ανάγκες της
χώρας και της κοινωνίας. Αυτό είναι δεδοµένο. Την ώρα που ο
Πρόεδρος Μπάιντεν µε την πρώτη του απόφαση σηµατοδοτεί
µια πολιτική για τις Ηνωµένες Πολιτείες, µε τη επιστροφή στη
Συµφωνία των Παρισίων για το περιβάλλον, εσείς αδιαφορείτε
για την αξιοποίηση 850 εκατοµµυρίων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση από το πρόγραµµα των ρύπων και οδηγείτε ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα, αυτό του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», σε αποτυχία.
Αδυνατείτε -και σας εγκαλούµε γι’ αυτό- να µετασχηµατίσετε
τις διαπιστώσεις των εκθέσεων και τα αιτήµατα των κοινωνικών
εταίρων για την οικονοµία και την κοινωνία και τον άνθρωπο σε
πολιτικό σχέδιο και ιδίως σε πρόγραµµα εφαρµογής. Όµως, επανερχόµαστε στο σήµερα και τα άµεσα µέτρα. Θεωρώ ότι τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι κοινωνικοί εταίροι αποτυπώνουν τη
δεινή πραγµατικότητα της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας,
της εργασίας και της κάθε οικογένειας. Με το άνοιγµα της αγοράς οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι επαγγελµατίες, οι
αγρότες, όλοι θα βρεθούν µπροστά σε συσσωρευµένες ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, που είναι αδύνατον να αντιµετωπίσουν µε
τις συνθήκες που επικρατούν.
Σας εγκαλούµε για τα ανεπαρκή µέτρα στήριξης της αγοράς,
τις προχειρότητες και την επιλογή µετάθεσης και συσσώρευσης
προβληµάτων. Γι’ αυτό επιµένουµε, ρύθµιση εκατόν είκοσι, τουλάχιστον, δόσεων για το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών και
µε έναρξη καταβολής των δόσεων για ένα σηµαντικό διάστηµα
έξι µηνών µετά. Διαγραφή των παγίων σε όλους τους λογαριασµούς κοινωνικής ωφέλειας -δεν νοούνται πάγια, όταν είναι κλειστά τα µαγαζιά- και ρύθµιση των οφειλών για τα υπόλοιπα.
Τουλάχιστον 30% «κούρεµα» των υποχρεώσεων και απάλειψη
προστίµων και προσαυξήσεων µε τη συνεπή εκπλήρωση της ρύθµισης. Πάγωµα τραπεζικών υποχρεώσεων για σηµαντικό διάστηµα. Ένταξη στο µέτρο του ενοικίου όλων, ανεξάρτητα από τη
νοµική µορφή.
Σας εγκαλούµε για την ανάλωση των χρηµάτων χωρίς ανάλογη
αξιοποίησή τους, χωρίς στόχευση στήριξης της βιωσιµότητας
των θέσεων εργασίας, αλλά και για τις σκοπιµότητες και την εξαίρεση από τα µέτρα στήριξης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουµένων.
Σας εγκαλούµε, γιατί δεν παρουσιάζετε την πραγµατική κατάσταση στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», που είναι πολύ χειρότερη από αυτή
που δείχνουν οι αριθµοί που κρύβονται πίσω από την αναστολή
και την καταστολή.
Η στήριξη των επιχειρήσεων, για εµάς, είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε τη στήριξη των θέσεων εργασίας σε αυτές. Γι’ αυτό
επιµένουµε να διατεθεί για το 2021 επιστρεπτέα προκαταβολή
συνολικά ισόποση µε αυτή του 2020 και µε το 70% να µην είναι
επιστρεπτέο. Το ποσοστό 50% µη επιστρεπτέο που εφαρµόσατε
τελευταία να εφαρµοστεί και για τους τρεις πρώτους κύκλους.
Στήριξη των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις, στήριξη της αυτοαπασχόλησης. Προτείνουµε πρόγραµµα επιδότησης για έξι
µήνες και στήριξη των ανέργων µε σταδιακή επανένταξή τους
στην εργασία. Ένταξη των εργαζοµένων σε αναστολή ή ανεργία
σε πρόγραµµα καταβολής ενοικίου.
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Σας εγκαλούµε για την αποτυχία του προγράµµατος των περιφερειών χωρίς αποτελεσµατικότητα και δικαιοσύνη. Αποκλείστηκαν χιλιάδες επιχειρήσεις µε τους στρεβλούς κανόνες που
τους υποδείξατε µε το αποτυχηµένο πρότυπο της κεντρικής Μακεδονίας. Γι’ αυτό επιµένουµε για νέα επιχειρηµατικά προγράµµατα µη επιστρεπτέας επιχορήγησης από ευρωπαϊκούς πόρους
µε ενιαίους κανόνες, αλλά προσαρµογή στις ιδιαιτερότητες των
περιφερειών.
Σας εγκαλούµε γιατί δεν φροντίσατε οι τράπεζες να δώσουν
την αναγκαία ρευστότητα. Ενώ άντλησαν 50 δισεκατοµµύρια
χωρίς ουσιαστικά τόκους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, έδωσαν
µόλις το 10% στην ελληνική αγορά. Μάλιστα, χρηµατοδοτήθηκαν
ανισοµερώς οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις και οι µεσαίες και ικανοποιήθηκε µόνο το 15% από τα αιτήµατα πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων.
Γι’ αυτό προτείνουµε πρόγραµµα παροχής τραπεζικής ρευστότητας στις επιχειρήσεις ιδίως στις µικρές και πολύ µικρές οικονοµικές δραστηριότητες. Το κράτος να βάλει την εγγύηση και
τα χρήµατα οι τράπεζες από αυτά που πήραν από την ΕΚΤ. Προτείνουµε και ζητούµε ενδιάµεσο χρηµατοδοτικό τραπεζικό εργαλείο -και θα ήθελα να το προσέξετε αυτό, κύριε Υπουργέ- για
εξόφληση των επιταγών, όχι µετάθεση των επιταγών, µε εγγύηση
του δηµοσίου κατά 70% και µεταχρονολογηµένη πληρωµή από
τον υπόχρεο µε τις ανάλογες επιβαρύνσεις. Εσείς δίνετε επιχορήγηση σε µια µεγάλη επιχείρηση, τα βάρη στην τράπεζα και
ταυτόχρονα της λέτε «µην πληρώσεις και τις επιταγές στους
επαγγελµατίες, στους µηχανικούς, στους ανθρώπους που έχουν
προσφέρει σε µια ανακαίνιση ή σε µια κατασκευή ή που οφείλει,
εν πάση περιπτώσει, αυτή η επιχείρηση». Ενδιάµεσο τραπεζικό
εργαλείο -το ξαναλέω- µε εγγύηση του δηµοσίου για εξόφληση
των υποχρεώσεων που είναι µε επιταγές.
Σας εγκαλούµε, τέλος, για την εγκατάλειψη του πρωτογενή
τοµέα και των αγροτών που πνίγονται στα προβλήµατα και την
ώρα που γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν τα µαγαζιά έκλεισε ο
ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΟΣΔΕ δεν λειτουργεί. Το έχετε πάρει χαµπάρι;
Δεν γίνονται καταβολές και πληρωµές γιατί, λέει, καθυστέρησε
να γίνει η προκήρυξη για τον τεχνικό σύµβουλο. Έκλεισε το µαγαζί!
Σηµειώνω κλείνοντας -και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε- ότι επιµένουµε στην ανάγκη να θεσπιστεί άµεσα ο ακατάσχετος λογαριασµός για επαγγελµατίες, επιχειρήσεις και αγρότες και βέβαια
να ανασταλεί µε νόµο ο Πτωχευτικός Κώδικας και οι πλειστηριασµοί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πήρατε
και δύο λεπτά από τη δευτερολογία σας. Έχετε µόλις δύο λεπτά,
µε ανοχή.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας µού ζήτησε
την πρωτολογία και τη δευτερολογία.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ, έχετε τριάντα λεπτά, άπλετο χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση λαµβάνει
χώρα σχεδόν ένα έτος από το ξέσπασµα της υγειονοµικής κρίσης, έτος κατά το οποίο σε ολόκληρο τον πλανήτη οι αντοχές
των πολιτών δοκιµάστηκαν, οι κοινωνίες αισθάνθηκαν ανασφάλεια, οι ελευθερίες των ανθρώπων περιορίστηκαν, οι οικονοµίες
κλυδωνίστηκαν, τα εθνικά συστήµατα υγείας πιέστηκαν και δυστυχώς πολλές ανθρώπινες ζωές χάθηκαν.
Το 2020 άφησε βαρύ το αποτύπωµά του στην ανθρωπότητα.
Το σαρωτικό πέρασµα της πανδηµίας προκάλεσε πρωτόγνωρες
αναταράξεις σε υγειονοµικό, κοινωνικό και οικονοµικό πεδίο,
αναταράξεις για τις οποίες καµµία χώρα σε όλον τον κόσµο δεν
ήταν προετοιµασµένη. Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της
Παγκόσµιας Τράπεζας, η πανδηµία αναµένεται να οδηγήσει σε
µείωση του βιοτικού επιπέδου σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις
περισσότερες χώρες του πλανήτη, έχοντας προκαλέσει το ισχυρότερο πλήγµα από οποιαδήποτε άλλη κρίση του 20ού αιώνα.
Εκτιµάται ότι θα πληγεί το 94% των χωρών, αναλογία συγκριτικά µεγαλύτερη από τις χώρες που επλήγησαν κατά το κραχ του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1929, ακόµα και από τους δύο Παγκοσµίους Πολέµους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη
κατάσταση η Πρόεδρος και οι Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής κατέθεσαν επίκαιρη επερώτηση, διά της οποίας εκφράζουν
-το είπαν και σήµερα- τις διαφωνίες τους για τον τρόπο µε τον
οποίο η Κυβέρνηση διαχειρίζεται, σχεδιάζει και υλοποιεί την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης και τις κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες αυτής.
Θα απαντήσω -όπως συνηθίζω- αναλυτικά σε όλες τις, κατά τη
δική µου εκτίµηση, ατεκµηρίωτες και άστοχες αναφορές της επερώτησης. Γιατί, κύριε συνάδελφε, στο ποδόσφαιρο είναι σηµαντικό η µπάλα να είναι στα πόδια σου!
Συγκεκριµένα:
Πρώτον, η επερώτηση υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση επέδειξε
αδυναµία να παρουσιάσει ένα άµεσο πρόγραµµα ανάσχεσης της
ύφεσης και των κοινωνικών προβληµάτων που προκάλεσε η πανδηµία.
Η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Η Κυβέρνηση αντιµετώπισε το εξωγενές συµµετρικό σοκ της πανδηµίας και τις επιπτώσεις του στον βέλτιστο δυνατό βαθµό, µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα. Αυτό αναγνωρίζεται από όλους, εταίρους, θεσµούς, αγορές, οίκους αξιολόγησης, αλλά πρωτίστως -και εκεί
λογοδοτούµε- από την ελληνική κοινωνία.
Ανταποκριθήκαµε µε γρήγορα αντανακλαστικά στην πρόκληση
της πανδηµίας, αναπροσαρµόζοντας προτεραιότητες στη χάραξη της πολιτικής.
Άκουσα τον τελευταίο οµιλητή του Κινήµατος Αλλαγής να µας
εγκαλεί για µια σειρά από πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτίµησή του. Εγώ θα εγκαλέσω το Κίνηµα Αλλαγής για την ανευθυνότητά του, για τις µαξιµαλιστικές προτάσεις και τις ανεύθυνες
πλειοδοσίες.
Θέλω να σας πω ότι δεν άκουσα από κανέναν οµιλητή -ούτε
από την Πρόεδρο- την κοστολόγηση. Αφήστε δε που από όλους
τους οµιλητές άκουσα και νέες προτάσεις, όπως, για παράδειγµα, από τον τελευταίο οµιλητή άκουσα την εξής: Η επιστρεπτέα του 2021 να είναι όση και του 2020. Από την Πρόεδρο δεν
το άκουσα. Νέα µέτρα, συνεπώς. Άρα θα ήθελα να έχω ένα
ποσό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Το έχουµε πει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η Πρόεδρος δεν το είπε στα µέτρα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Το έχουµε πει επισήµως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Άρα συµπληρωµατικά µέτρα. Συνεπώς αυτό που δεν άκουσα -είναι εύκολο- είναι ένα ποσό: Πόσο κοστολογούνται τα µέτρα. Το έχετε
πει αυτό;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Εσείς, κύριε Σταϊκούρα, έχετε κοστολογήσει το δικό σας;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, όχι διάλογο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πόσο
είναι όλα τα µέτρα;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Επιστρεπτέα 5,5 δισεκατοµµύρια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ θα
απαντήσω. Έχουµε δώσει και τα στοιχεία. Άρα επιβεβαιώνεται
ότι κοστολόγηση των συνολικών µέτρων δεν υπάρχει. Αυτό, συνεπώς, είπα. Σας εγκαλώ για την ανευθυνότητα!
Η αµεσότητα της δικής µας αντίδρασης αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι ανακοινώσαµε την πρώτη δέσµη µέτρων ήδη από τις
9 Μαρτίου 2020. Στη συνέχεια διευρύναµε, επεκτείναµε και εµπλουτίσαµε τις παρεµβάσεις, καλύπτοντας σε κάθε φάση της
υγειονοµικής κρίσης έγκαιρα και αποφασιστικά τις ανάγκες που
προέκυπταν από τις εξελίξεις στο υγειονοµικό πεδίο.
Γιατί κάναµε µία επιλογή, µία ορθή επιλογή: Προέχει η υγεία
και έπεται η οικονοµία. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραµε να
απλώσουµε δίκτυ προστασίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικό της εγρήγορσης που επέδειξαν από την
πρώτη στιγµή Κυβέρνηση και κρατικός µηχανισµός είναι ότι στο
διάστηµα Φεβρουαρίου - Νοεµβρίου 2020, εν µέσω ακραίων συν-
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θηκών, εκδόθηκαν εννιακόσιες εβδοµήντα οκτώ κανονιστικές
πράξεις από µηδενική βάση -ποτέ δεν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο
στο ελληνικό κράτος- για την αντιµετώπιση των επιδηµιολογικών
και οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας, µε προτεραιότητες
την ενδυνάµωση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, τη στήριξη
της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής.
Στηρίξαµε -και συνεχίζουµε να το κάνουµε- την πραγµατική οικονοµία µε µέτρα συνολικού ύψους 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
πλήρως καταγεγραµµένα στον προϋπολογισµό για το 2020, και
7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2021.
Και σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι τα µέτρα αυτά τα δηµοσιονοµικά -το µέρος αυτών που είναι δηµοσιονοµικά- είναι χαµηλότερα από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, θα σας καταθέσω τον
πίνακα, τον τελευταίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διανεµήθηκε αυτή την εβδοµάδα στο Eurogroup και στο ECOFIN και το
οποίο επιβεβαιώνει ότι τα µέτρα που ελήφθησαν στην Ελλάδα
ήταν υψηλότερα από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο και πολύ υψηλότερα από χώρες -άκουσα την Πρόεδρο του Κινήµατος Αλλαγήςόπως είναι το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
Αυτές δεν είναι δικές µας εκτιµήσεις, είναι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και -θα το επαναλάβω, το αποδεικνύουµε άλλωστεθα είµαστε εδώ ως Υπουργείο Οικονοµικών για όσο χρειαστεί και
για ό,τι χρειαστεί.
Αυτό το πακέτο των παρεµβάσεων κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί, επειδή αξιοποιήσαµε µε προνοητικότητα, σύνεση και υπευθυνότητα κάθε διαθέσιµο πόρο της οικονοµίας, ευρωπαϊκό και
εγχώριο, µε αιχµή τα ταµειακά διαθέσιµα της χώρας, στα οποία
διασφαλίσαµε την αναπλήρωση των εκροών µε εισροές, ταµειακά διαθέσιµα που σήµερα που µιλάµε -σε κάποιες ραδιοφωνικές µου ή και τηλεοπτικές παρεµβάσεις πριν από κάποιες µέρες
έλεγα για 32,5, αυτό έχει µια δυναµική- είναι 34,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Διότι όπως ξέρετε -το ανακοινώσαµε δηµόσια- προχωρήσαµε σε ενίσχυση των ταµειακών διαθεσίµων µε πράξεις
χρηµατοδότησης και δανειοδότησης και µε το τραπεζικό σύστηµα, άρα επαναχρηµατοδότηση του χρέους.
Άκουσα δε και δύο -νοµίζω- αστοχίες. Η πρώτη είναι ότι, ναι,
το κόστος δανεισµού είναι χαµηλό γιατί βοήθησε η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Προφανώς έχει βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Όµως, θα δείξω για πολλοστή φορά τον πίνακα, ενδεικτικά,
των εκδόσεων δεκαετών οµολόγων στη χώρα. Τον Μάρτιο του
2019 ήταν 3,9%. Τον Οκτώβριο του 2019 δεν είχαµε κορωνοϊό,
δεν είχαµε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το κόστος έπεσε
στο 1,5%. Νοµίζω πως µπορείτε να υποστηρίξετε ότι από το 3,9%
στο 1,5% οφείλεται στην αξιοπιστία και στη σοβαρότητα της σηµερινής Κυβέρνησης.
Στη συνέχεια, τον Ιούνιο και τον Σεπτέµβριο, εξακολουθήσαµε
να έχουµε χαµηλό κόστος δανεισµού και µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να προσθέσω δε ότι βοήθεια
υπήρχε και τον Ιούνιο, υπήρχε και τον Σεπτέµβριο. Γιατί έπεσε
το κόστος δανεισµού από το 1,6% στο 1,2%. Γιατί αντιλαµβάνονται οι αγορές, εκτός των µέτρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τη σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζουµε, στο
οικονοµικό πεδίο, τις συνέπειες της υγειονοµικής κρίσης.
Άκουσα δε και για µαύρες τρύπες και για υστέρηση των φορολογικών εσόδων, διότι δεν µπορούν οι πολίτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα µου επιτρέψετε να σας πω, πριν
κάνει κάποιος αυτή την εύκολη ανάγνωση, ότι υπάρχουν δύο πιο
προφανείς απαντήσεις.
Πρώτον, ένα µεγάλο κοµµάτι της οικονοµίας δεν λειτουργεί.
Πώς θα έχεις έσοδα, αφού ένα κοµµάτι της οικονοµίας εξακολουθεί να µη λειτουργεί; Και, δεύτερον, έχουµε δώσει σχεδόν
στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αναστολές φορολογικών
υποχρεώσεων.
Άρα αντιλαµβάνεστε ότι έχουµε µειωµένα έσοδα κατ’ αρχάς
γιατί ένα κοµµάτι της οικονοµίας δεν λειτουργεί, αλλά και λόγω
των αναστολών. Και, πράγµατι, έχουµε αυξηµένες δαπάνες, γιατί
θα πρέπει να ενισχύσουµε την ελληνική κοινωνία και το κάνουµε
διαρκώς και συνεχώς, ειδικά τα µεσαία και τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα.
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Άρα είναι εις γνώσιν µας αυτή η απόκλιση µεταξύ εσόδων και
δαπανών. Ναι, επί µήνες η χώρα «τρέχει» µε περισσότερες δαπάνες σε σχέση µε τα έσοδα και έρχεται το ταµείο της χώρας να
καλύψει αυτή την απόκλιση µεταξύ εσόδων και δαπανών. Γι’ αυτό
θέλει πολύ µεγάλη προσοχή η διαχείριση του ταµείου της χώρας
και των δηµόσιων οικονοµικών.
Δεύτερον, η επερώτηση υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση επέδειξε
αδυναµία ή έλλειψη βούλησης να παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιµων ευρωπαϊκών
πόρων -τους οποίους εξασφάλισε η σηµερινή Κυβέρνηση βεβαίως- οι οποίοι θα συµβάλουν στην ανάκαµψη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονοµίας.
Η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Η Κυβέρνηση εργάζεται
έγκαιρα, συστηµατικά και µε σχέδιο, ώστε να τεθούν οι βάσεις
για την ταχύτερη δυνατή ανάκαµψη και εν συνεχεία για την αναπτυξιακή ώθηση της οικονοµίας.
Ενδεικτικά να αναφέρω -θα σας καταθέσω και πρόσθετα στοιχεία σήµερα- ότι το συνολικό ύψος κεφαλαίων προς επιχειρήσεις
µε τη στήριξη χρηµατοδοτικών εργαλείων ΕΣΠΑ της περιόδου
2014-2020, δηλαδή δάνεια και επιχειρηµατικά κεφάλαια, διαµορφώθηκαν µόνο για το 2020 στα 5,3 δισεκατοµµύρια ευρώ από τη
συνολική χρηµατοδότηση όλα αυτά τα χρόνια 6,9 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή από 6,9 δισεκατοµµύρια που δόθηκαν όλα τα προηγούµενα χρόνια, τα 5,3 δισεκατοµµύρια ήταν µόνο το 2020.
Επιπλέον, η Ελλάδα είναι µία από τις πρώτες ευρωπαϊκές
χώρες και τελικά µέχρι σήµερα ανάµεσα στα δεκαέξι κράτη-µέλη
που υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα αναλυτικό και
ώριµο πρώτο εθνικό σχέδιο ανάκαµψης και ανθεκτικότητας.
Αυτός είναι ο πρόσφατος πίνακας που κατατέθηκε στο ECOFIN
που έγινε την Τρίτη. Η Ελλάδα είναι µεταξύ των δεκαέξι χωρών
που υπέβαλαν ώριµες προτάσεις. Υπάρχουν έντεκα χώρες που
ακόµα δεν έχουν κάνει τίποτα.
Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει διττό στόχο: Αφ’ ενός να αποτελέσει στέρεα βάση για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από
το Ταµείο Ανάκαµψης και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράµµατα
και αφ’ ετέρου να αναπροσανατολίσει την ελληνική οικονοµία σε
ένα νέο, εξωστρεφές, σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό
πρότυπο, το οποίο θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, τις επενδύσεις,
την κοινωνική συνοχή.
Άκουσα στις τοποθετήσεις των αγαπητών συναδέλφων του Κινήµατος Αλλαγής αναφορές σε σχέδια ανάκαµψης και στο Ταµείο Ανάκαµψης. Είναι δύο διακριτά θέµατα, τα οποία προφανώς
και αλληλοσυνδέονται. Είναι το αναπτυξιακό σχέδιο και πώς θα
χρηµατοδοτήσεις το αναπτυξιακό σχέδιο.
Στο αναπτυξιακό σχέδιο της Κυβέρνησης βασικοί άξονες είναι
η µείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, η διεύρυνση της
φορολογικής βάσης, ο έλεγχος των δαπανών µέσω της επισκόπησης αυτών, η διαµόρφωση ενός πλαισίου κανόνων στη δηµόσια διοίκηση, η αντιµετώπιση του υψηλού ιδιωτικού χρέους, η
εξυγίανση των ισολογισµών των πιστωτικών ιδρυµάτων, η υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, ο περιορισµός
αντικινήτρων και εµποδίων για τις επενδύσεις, οι επενδύσεις στις
ενδογενείς πηγές ανάπτυξης -παιδεία, έρευνα, καινοτοµία- η δηµιουργία συνθηκών προσέλκυσης ανθρωπίνου κεφαλαίου -όπως
πράττουµε µε φορολογικά κίνητρα που πρόσφατα νοµοθετήσαµε- η ποιοτική αναβάθµιση τοµέων της οικονοµίας -όπως είναι
ενδεικτικά η αγροδιατροφή και ο τουρισµός- η δηµιουργία ενός
ουσιαστικού, ισχυρού κράτους πρόνοιας.
Ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος αυτού του προγράµµατος;
Είναι η συστηµατική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγµατικού εισοδήµατος, ώστε αυτό σταδιακά να συγκλίνει στον µέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό προϋποθέτει την αύξηση της απασχόλησης
τόσο µέσω της µείωσης της ανεργίας όσο και µέσω της αύξησης
της συµµετοχής στην αγορά εργασίας υποαπασχολούµενων
οµάδων του πληθυσµού, όπως είναι οι γυναίκες και οι νέοι. Προϋποθέτει, όµως και την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας µέσα από την αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου, τις
νέες επενδύσεις και την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτόµων µεθόδων παραγωγής.
Αυτό είναι για το αναπτυξιακό σχέδιο. Αυτό θα πρέπει να χρη-
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µατοδοτηθεί και θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς
πόρους. Ποιοι είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι; Το Ταµείο Ανάκαµψης
και η Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2021-2027.
Άκουσα από την Πρόεδρο του Κινήµατος Αλλαγής να λέει πού
θα ήθελε να κατανεµηθούν οι πόροι. Μα, υπάρχουν περιορισµοί!
Δεν έχουµε τη δυνατότητα κανένα κράτος-µέλος να αξιοποιήσει
τους πόρους κατά το δοκούν. Οι πόροι δεν µπορούν να διατεθούν ανεξέλεγκτα, όπου θέλει κάθε κράτος-µέλος. Κάθε µέρα
διαπραγµατευόµαστε µε την Ευρώπη τους πυλώνες και τις προτεραιότητες χρηµατοδότησης. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, δεν είναι όλες οι επενδύσεις επιλέξιµες. Όλα τα
οδικά έργα δεν είναι επιλέξιµα, για παράδειγµα. Έχουν τεθεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο προτεραιότητες.
Παρακαλώ διαβάστε το δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 18-12-2020. Λέει ότι κάθε πρόταση κάθε χώρας πρέπει
να είναι πάνω σε έξι πυλώνες, ψηφιακός µετασχηµατισµός, έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, «πράσινη» µετάβαση, κοινωνική και εδαφική συνοχή, υγεία και ανθεκτικότητα,
πολιτικές για τις επόµενες γενιές, συµπεριλαµβανοµένων της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Προσέξτε, για τους άξονες εκεί
συµφωνούµε, όλες αυτές οι πολιτικές που λέτε δεν είναι επιλέξιµες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ,…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Άκουσα
τι είπατε, κύριε Σκανδαλίδη.
Και, επίσης, πολύ σηµαντικό: Πρέπει να υπάρχει σύζευξη µεταρρυθµίσεων µε επενδύσεις. Ζητάνε, δηλαδή, από όλα τα
κράτη-µέλη πώς θα συνδεθεί η χρηµατοδότηση µιας πολιτικής
µε τη µεταρρύθµιση της πολιτικής.
Άρα εδώ υπάρχουν συγκεκριµένα θέµατα. Η δική µας πρόταση
εδράζεται σε τέσσερις πυλώνες: στην «πράσινη» µετάβαση µε
µεταρρυθµίσεις και επενδύσεις, όπως είναι ένα εκτεταµένο πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης και ανακαίνισης κτηρίων του
δηµόσιου τοµέα, επιχειρήσεων και ιδιωτών, η απολιγνιτοποίηση,
η ενεργειακή διασύνδεση των νησιών, που θα διευρύνει τη χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και θα µειώσει το ενεργειακό κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά, είναι η ψηφιακή µετάβαση µε την υλοποίηση εµβληµατικών έργων και επενδύσεων, όπως είναι η ανάπτυξη δικτύου 5G στο σύνολο των ελληνικών αυτοκινητοδρόµων και ο
ψηφιακός µετασχηµατισµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Είναι η απασχόληση, οι δεξιότητες και η κοινωνική συνοχή µε µεταρρυθµίσεις και επενδύσεις που, µεταξύ άλλων, θα βελτιώσουν
το δυναµικό του συστήµατος υγείας και την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα πανεπιστήµια, θα ενισχύσουν την
έρευνα και την καινοτοµία, θα καλλιεργήσουν δεξιότητες και θα
ενδυναµώσουν την κοινωνική συνοχή.
Και, τέλος, είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις µε έργα υποδοµών
υψηλού επιπέδου, όπως επενδύσεις σε άξονες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και µε την εισαγωγή και επέκταση ψηφιακών
εργαλείων καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου, όπως είναι η διασύνδεση των ταµειακών µηχανών ανά
την επικράτεια µε την ΑΑΔΕ.
Προβλέπεται άµεση αξιοποίηση µέσα στο 2021 κονδυλίων
ύψους 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης µε
σηµαντική προχρηµατοδότηση. Πόση προχρηµατοδότηση; Είχε
αποφασιστεί αρχικά στο 10%, µεταγενέστερα, όπως πολύ καλά
ξέρετε, πήγε στο 13%. Ποια είναι η πιο ωφεληµένη χώρα της Ευρώπης από την προχρηµατοδότηση; Με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα, το µόνο
κράτος-µέλος που το ποσοστό της προχρηµατοδότησης το 2021
θα υπερβαίνει το 1% του πλούτου της χώρας. Σε καµµία άλλη
χώρα της Ευρώπης δεν συµβαίνει κάτι αντίστοιχο. Αυτή είναι η
επιτυχία της σηµερινής Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μάλιστα, ορισµένα επενδυτικά έργα και µεταρρυθµίσεις που
έχουν ισχυρή πιθανότητα να υλοποιηθούν µέσω του Ταµείου ξεκινούν πριν την τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης
µε ένταξή τους στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Στα έργα και σε αυτά τα προγράµµατα περιλαµβάνονται το
νέο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», που θα προχωρήσει άµεσα, τα
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πρώτα διακόσια τοπικά πολεοδοµικά σχέδια, προγράµµατα αναδάσωσης, προγράµµατα αποκατάστασης εδαφών σε λιγνιτικές
περιοχές, δράσεις που σχετίζονται µε την τηλεκπαίδευση, πολλά
έργα ψηφιακού µετασχηµατισµού του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και της ΑΑΔΕ. Να σηµειώσω ότι στον κανονισµό του Ταµείου προβλέπεται ότι µπορούν να συµπεριληφθούν έργα,
προγράµµατα και επενδύσεις από τον Φεβρουάριο του 2020.
Τρίτον, η επερώτηση υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση επέδειξε
έλλειψη βούλησης να θέσει το εθνικό σχέδιο σε διαδικασία διαβούλευσης µε κοινωνικούς εταίρους και πολίτες. Η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας τέθηκε σε διαβούλευση, η πρώτη φάση της
οποίας ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεµβρίου.
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, ως αρµόδιο θεσµικό όργανο, απέστειλε ήδη τη θετική γνώµη της και αναλυτικές προτάσεις δράσης σε κάθε έναν από τους τέσσερις πυλώνες των
στρατηγικών κατευθύνσεων του σχεδίου και επισηµαίνει «ότι θα
συνεχίσει να προωθεί τις διαδικασίες του κοινωνικού διαλόγου
µεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια τόσο της εκπόνησης του
τελικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, όσο και κατά
την εφαρµογή του».
Ταυτόχρονα, µέσω του OpenGov.gr ή κατόπιν πρόσκλησης κατατέθηκαν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις από φυσικά και
νοµικά πρόσωπα και φορείς πέραν όσων συµµετείχαν στην ΟΚΕ,
µεταξύ των οποίων η ΓΣΕΕ, η ΓΣΕΒΒΕ, η Κεντρική Ένωση Δήµων
Ελλάδος, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Πληροφορικής Υγείας, ΤΕΑ
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ΕΛΠΕ, Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας, Ελληνική Ένωση Ταµείων Επαγγελµατικής
Ασφάλισης, «Greenpeace», «The Green Tank» και άλλοι.
Η ειδική υπηρεσία συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης θα
συντάξει σχετική έκθεση για τη διαβούλευση που θα αξιοποιηθεί
τόσο κατά τη σύνταξη του τελικού σχεδίου όσο και στη συνέχιση
του σχετικού δηµοσίου διαλόγου. Επιπλέον, το επόµενο χρονικό
διάστηµα αναµένεται η κατάθεσή του προς συζήτηση στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Τέταρτον, η επερώτηση υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση επέδειξε
έλλειψη βούλησης να προωθήσει πολιτικές βιώσιµης ανάπτυξης
και κοινωνικής συνοχής µε έµφαση στον άνθρωπο, την υγεία και
το περιβάλλον.
Η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Οι βασικές προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου κινούνται πάνω στην κατεύθυνση υλοποίησης τέτοιων πολιτικών, ενώ τόσο πριν όσο και κατά τη
διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης σχεδιάσαµε και υλοποιούµε
πολιτικές που ενέχουν το στοιχείο της βιώσιµης ανάπτυξης και
της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Όµως, να µιλήσουµε και για το τι κάναµε το 2020 και το 2021,
µε επισπεύδοντα τον αγαπητό συνάδελφο Γιάννη Βρούτση. Ενισχύσαµε και ενισχύουµε περισσότερο τους χαµηλόµισθους µε
την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, επεκτείνουµε επιδόµατα ανεργίας, στηρίζουµε τους µακροχρόνια ανέργους στο πλαίσιο του
προγράµµατος για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ενισχύουµε δράσεις του ΟΠΕΚΑ µε αυξηµένο κατά 600 εκατοµµύρια ευρώ το ύψος των κοινωνικών επιδοµάτων για το 2021,
ενισχύουµε τα προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού. Χορηγούµε
την επόµενη εβδοµάδα διευρυµένο επίδοµα θέρµανσης, προκειµένου να διευκολυνθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά. Υλοποιούµε
πρόγραµµα κρατικής επιδότησης της δόσης δανείου για ενήµερα και µη νοικοκυριά. Θα επανέλθω σε αυτό.
Ενισχύουµε µε επιπλέον πόρους από το αποθεµατικό της
χώρας τις δοµές της δηµόσιας υγείας. Θα επαναλάβω πως ό,τι
ζητήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να ενισχύσουµε τη δηµόσια υγεία, εκτός προϋπολογισµού του Υπουργείου, θα το έχει! Θα το έχει από το Υπουργείο Οικονοµικών!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ψηφίσαµε και διατάξεις για την υπερασπόσβεση δαπανών
έρευνας και ανάπτυξης και την υπερέκδοση επενδύσεων σε
«πράσινη» οικονοµία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.
Συνολικά, επειδή το άκουσα και αυτό, για τη συστηµατική στήριξη των πιο ευάλωτων συµπολιτών µας ο προϋπολογισµός του
2021 όχι µόνο δεν προβλέπει κατάργηση υφιστάµενων επιδοµά-
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των αλλά, τουναντίον, είναι αυξηµένος κατά 22% σε σχέση µε το
2020.
Πέµπτον, η επερώτηση υποστηρίζει ότι αποτελεί πρόβληµα η
µη κατάθεση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Πολιτικής. Η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις 6 Απριλίου του 2020, µε οδηγία της
σχετικά µε τα Προγράµµατα Σταθερότητας και Σύγκλισης επέτρεψε κατ’ εξαίρεση σε όλα τα κράτη-µέλη τον δηµοσιονοµικό
προγραµµατισµό µόνο για τα έτη 2020 και 2021, λόγω της αβεβαιότητας που επήλθε από την πανδηµία. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν
καταρτίστηκε Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής. Ωστόσο, καταρτίστηκε και υποβλήθηκε το Πρόγραµµα
Σταθερότητας που καλύπτει την περίοδο 2020-2021, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
Έκτον, η επερώτηση υποστηρίζει ότι τα µέτρα στήριξης των
εργαζοµένων είναι ελλιπή. Το άκουσα και σήµερα. Η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Τη συζητήσαµε εκτενέστατα κατά τη
διάρκεια του προϋπολογισµού. Υποστηρίξαµε µε στοιχεία και
εγώ και ο Γιάννης Βρούτσης ποια είναι η πραγµατικότητα. Η Κυβέρνηση έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα τη διατήρηση θέσεων
απασχόλησης και την προστασία, όσο είναι εφικτό, των εισοδηµάτων των εργαζοµένων. Και τα κατάφερε ικανοποιητικά, καλύτερα από πολλές άλλες χώρες.
Τα στοιχεία, αν θέλετε, θα τα καταθέσω και σήµερα.
Σε ό,τι αφορά τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης -είναι δύο
τα θέµατα, δηλαδή η διατήρηση θέσεων απασχόλησης και η διατήρηση εισοδηµάτων- όλες οι εγχώριες και οι διεθνείς εκθέσεις
και τα στοιχεία αναγνωρίζουν την αποτελεσµατικότητα των κυβερνητικών παρεµβάσεων. Ακόµα και τα στοιχεία που βγάζει το
αρµόδιο Υπουργείο Εργασίας το επιβεβαιώνουν.
Σε ό,τι αφορά τα εισοδήµατα των εργαζοµένων, η πρόσφατη
ευρωπαϊκή έρευνα της EUROSTAT αποδεικνύει ότι µετά τα κυβερνητικά µέτρα στήριξης αυτών η απώλεια περιορίζεται σηµαντικά, ιδιαίτερα για τα χαµηλά εισοδήµατα. Σας θυµίζω τη µελέτη
που έλεγε ότι µετά την Κροατία και τη Γαλλία, η Ελλάδα έχει το
τρίτο υψηλότερο ποσοστό κάλυψης απωλειών εισοδήµατος
λόγω του κορωνοϊού και µε πολύ καλύτερες επιδόσεις στα χαµηλά εισοδήµατα. Προφανώς, αφού δίνει την αποζηµίωση ειδικού σκοπού!
Συνεπώς αυτό οφείλεται στην υλοποίηση µέτρων διατήρησης
και τόνωσης της απασχόλησης, όπως είναι η αποζηµίωση ειδικού
σκοπού, στο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και στην κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών για τη δηµιουργία εκατό χιλιάδων νέων
θέσεων εργασίας.
Το σηµαντικότερο είναι ότι η διατήρηση των θέσεων εργασίας
τέθηκε ως ρήτρα για την κρατική συνδροµή προς τις επιχειρήσεις, κάτι που αποτυπώθηκε και νοµοθετικά, αντίθετα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Στο σηµείο αυτό να σηµειώσω ότι η Κυβέρνηση προχώρησε
αυτή την εβδοµάδα στην κατάθεση αιτήµατος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάθεση πρόσθετων αδιάθετων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πόρων από το πρόγραµµα «SURE». Όλα αυτά
αποδεικνύουν ότι η οικονοµική πολιτική έχει στηρίξει αποτελεσµατικά, στο µέτρο πάντα του εφικτού, τα εισοδήµατα εργαζοµένων και την αγορά εργασίας, στήριξη που συνεχίζεται µε
επιπλέον µέτρα, όπως είναι η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Έβδοµον, η επερώτηση υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση ήταν
απρόθυµη να κατευθύνει πόρους, ιδιαίτερα τους ευρωπαϊκούς,
προς τις επιχειρήσεις και πιο συγκεκριµένα προς τις µικρές, τις
πολύ µικρές και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Η Κυβέρνηση έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη στήριξη των επιχειρήσεων µε πολλά µέτρα
και εργαλεία. Και θα είµαι πολύ συγκεκριµένος, διότι πολλοί αερολογούν:
Πρώτον, η επιστρεπτέα προκαταβολή. Η επιτυχία του µέτρου
αποτυπώνεται στον µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων, ελευθέρων
επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων, που ωφελήθηκαν και
ωφελούνται από τους διαδοχικούς κύκλους της κρατικής ενίσχυσης, από τους πέντε πρώτους κύκλους του χρηµατοδοτικού
αυτού εργαλείου. Όσον αφορά τον πέµπτο η εκταµίευση θα ξε-
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κινήσει την επόµενη εβδοµάδα. Θα διοχετευθεί ρευστότητα στην
αγορά συνολικού ύψους 7 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Μέχρι σήµερα έχει διατεθεί σε τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιους εβδοµήντα έναν µοναδιαίους δικαιούχους. Ξέρετε πολύ
καλά από την κοινωνία, από τους πολίτες ότι πολλοί έχουν χρηµατοδοτηθεί από διαδοχικούς κύκλους. Μοναδιαίοι ΑΦΜ: τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιοι εβδοµήντα ένας. Από
αυτούς το 91% των ωφελούµενων, που είναι τετρακόσιες τριάντα
εννέα χιλιάδες διακόσιοι, έλαβαν συνολικό ποσό αυτόν τον χρόνο
έως 20.000 ευρώ η κάθε επιχείρηση. Αυτές είναι οι πολύ µικρές
και µικρές επιχειρήσεις και θα ακολουθήσει και έκτος κύκλος τον
Μάρτιο.
Και επειδή κάτι άκουσα από δύο οµιλητές του Κινήµατος Αλλαγής για τους αγρότες -συγκράτησα τη λέξη «φτωχός συγγενής» και «εγκατάλειψη του πρωτογενούς τοµέα»- και επειδή είµαι
στο κεφάλαιο της επιστρεπτέας προκαταβολής σας λέω πολύ
συγκεκριµένα τα εξής:
Από τις τέσσερις πρώτες επιστρεπτέες, καλλιέργεια βαµβακιού: οκτώ χιλιάδες επτακόσιοι είκοσι οκτώ, εκτροφή αιγοπροβάτων: οκτώ χιλιάδες πεντακόσιοι ενενήντα εννέα, καλλιέργεια
ελιών για την παραγωγή ελαιολάδου έξι χιλιάδες επτακόσιοι
τριάντα επτά, καλλιέργεια ρυζιού: πέντε χιλιάδες τριακόσιοι
τριάντα, καλλιέργεια σκληρού σιταριού: δύο χιλιάδες διακόσιοι
ενενήντα τέσσερις, εκτροφή αιγοπροβάτων: δύο χιλιάδες διακόσιοι δύο2, παραγωγή ακατέργαστου πρόβειου γάλακτος: δύο χιλιάδες είκοσι εννέα2, καλλιέργεια ελιών: χίλιοι εννιακόσιοι
ενενήντα πέντε, παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από αιγοπρόβατα: χίλιοι οκτακόσιοι εξήντα επτά, εκτροφή προβατοειδών
που διατίθενται ζωντανά: χίλιοι εξακόσιοι σαράντα επτά. Και συνεχίζεται ο κατάλογος. Άθροισµα: πενήντα µία χιλιάδες οκτακόσιοι ενενήντα τέσσερις αγρότες µοιράστηκαν 57,7 εκατοµµύρια
ευρώ µόνο από τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Και λέτε ότι
τους έχουµε αφήσει «φτωχό συγγενή» ή «εγκαταλειµµένους»;
Δεν κάναµε όµως µόνο αυτό. Περιµένετε. Σας θυµίζω ότι είχαµε δώσει και 150 εκατοµµύρια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα 10,1 εκατοµµύρια πήγαν ήδη για την παραγωγή
ανθέων, 4,7 εκατοµµύρια για την παραγωγή σπαραγγιών, 14,8
εκατοµµύρια για τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών,
30,1 εκατοµµύρια για τα αιγοπρόβατα, 37,9 εκατοµµύρια για επιτραπέζια ελιά, για πρώιµο καρπούζι, για ανοιξιάτικη πατάτα, για
θερµοκήπια σε ντοµάτες, αγγούρια και µελιτζάνες. Αυτή δεν είναι
βοήθεια;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Έχουν πληρωθεί;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτά είναι
καταβεβληµένοι πόροι. Έχω εδώ και τους αντίστοιχους κωδικούς
ΦΕΚ και το πότε έφυγε η εκταµίευση χρηµατικών ποσών. Άρα κατέρριψα µε στοιχεία και το επιχείρηµα του φτωχού συγγενή. Γιατί
άκουσα την κριτική, αλλά δεν άκουσα κανένα στοιχείο. Εγώ σας
κατέθεσα στοιχεία.
Δεύτερον, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του Ταµείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας. Συνολικά µέχρι σήµερα έχουν διατεθεί στην
αγορά 6,6 δισεκατοµµύρια από αυτά τα δύο εργαλεία.
Πιο αναλυτικά, από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ έχει δοθεί κατά κύριο λόγο στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις 1,9 δισεκατοµµύριο ευρώ. Στο τελευταίο υποπρόγραµµα που τρέχει, ο µέσος όρος χρηµατοδότησης
κυµαίνεται περίπου στις 60.000 ευρώ. Όσον αφορά δε στο Ταµείο Εγγυοδοσίας, περισσότερα από 4,6 δισεκατοµµύρια ευρώ
έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις, εκ των οποίων 2,5 δισεκατοµµύρια σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Ο δεύτερος κύκλος του προγράµµατος που τρέχει τώρα, έχει
πολύ µεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και το ποσοστό εγκρίσεων αυτών σήµερα φτάνει στο 82%.
Τέλος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας, το 75% των εγκεκριµένων δανείων αφορά κλάδους,
όπως είναι το χονδρικό και λιανικό εµπόριο, η επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, η µεταποίηση και οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και υπηρεσιών εστίασης. Είναι
κλάδοι που κατά τη διάρκεια της πανδηµίας υπέστησαν σηµαντικές απώλειες.
Συνολικά, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα το
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2020 εκταµίευσε δεκαπλάσια δάνεια έναντι της περιόδου 20142019 και τέσσερις φορές περισσότερα δάνεια έναντι της προηγούµενης δεκαετίας.
Τρίτον, δεν σταµατήσαµε εκεί. Υπάρχει η επιδότηση τόκων
υφιστάµενων δανείων επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε πληττόµενους κλάδους. Στη δράση αυτή έχουν ενταχθεί µέχρι σήµερα είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ µοναδιαία
ΑΦΜ επιχειρήσεων, µε συνολική ενίσχυση τα 212,2 εκατοµµύρια
ευρώ για πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι υφιστάµενα δάνεια.
Τέταρτον, υπάρχει η αποζηµίωση ειδικού σκοπού για τις πληττόµενες επιχειρήσεις στην πρώτη φάση της κρίσης. Μέσω του
µέτρου διατέθηκαν συνολικά 494,3 εκατοµµύρια ευρώ στην
αγορά.
Πέµπτον, υπάρχει η αναστολή πληρωµής δόσεων τραπεζικών
δανείων σε συνεννόηση µε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για
τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζηµία λόγω της πανδηµίας ως
τον Μάρτιο του 2021. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών, από την αρχή της υγειονοµικής κρίσης ως τα τέλη Δεκεµβρίου του 2020 δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωµής
δόσεων από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε 405.473 δάνεια, συνολικού ύψους 28,4 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Επιπρόσθετα, από τον Ιούλιο του 2019 ως τα τέλη Δεκεµβρίου
του 2020 ρυθµίστηκαν επιτυχώς διµερώς, µεταξύ πολιτών και
τραπεζών, 396.621 δάνεια -στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηµατικά- συνολικού ύψους 21,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Έκτον, υπάρχουν οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων µέχρι τον Απρίλιο και η ρύθµισή τους σε δώδεκα άτοκες δόσεις ή σε είκοσι
τέσσερις µε χαµηλό επιτόκιο.
Έβδοµον, υπάρχει η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών επί
του ονοµαστικού µισθού και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων στις εποχικές επιχειρήσεις.
Όγδοον, υπάρχει η µείωση και ακόµα και ο µηδενισµός προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις και η µείωση του ΦΠΑ στις
µεταφορές και την εστίαση.
Ένατον, υπάρχει η µείωση του ενοικίου για τις επιχειρήσεις
που παρέµειναν κλειστές µε απόφαση του κράτους, ειδικά για
τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Οι επιχειρήσεις αυτές
απαλλάχτηκαν πλήρως από την καταβολή του ενοικίου, το 80%
του οποίου καταβάλλεται αφορολόγητα στους ιδιοκτήτες των
ακινήτων από το κράτος. Την επόµενη εβδοµάδα θα έρθει διάταξη νόµου.
Δέκατον, υπάρχει η αναστολή πληρωµών αξιογράφων και η
πρόβλεψη χορήγησης διευκολύνσεως στους κοµιστές αυτών.
Την επόµενη εβδοµάδα θα έρθει η σχετική διάταξη στη Βουλή.
Ενδέκατον, υπάρχει η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών και
της εισφοράς αλληλεγγύης. Μειώσαµε για πρώτη φορά σχεδόν
µετά από δέκα χρόνια κατά τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες -τελευταία φορά έχει γίνει το 2013-2014- τις ασφαλιστικές εισφορές
των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το µέτρο θα ωφελήσει πάνω από δύο εκατοµµύρια εργαζόµενους και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις.
Παράλληλα, καταργήσαµε την εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήµατα από τον ιδιωτικό τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή και συγγνώµη.
Θέλω τρία-τέσσερα λεπτά ακόµη. Απλώς προσπαθώ να καλύψω
όλα τα ερωτήµατα που ετέθησαν.
Τέλος, δωδέκατον, το Υπουργείο Οικονοµικών, όπως έχει καταστεί σαφές, αξιοποιεί και επιστρατεύει όλα τα διαθέσιµα εργαλεία και καθεστώτα που του παρέχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και
ταιριάζουν µε την εγχώρια οικονοµική και επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είχα προαναγγείλει προ εβδοµάδων
στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που µου κάνατε, κύριοι συνάδελφοι, προχωράµε στην αξιοποίηση του άρθρου 312
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του προσωρινού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Συγκεκριµένα, µε διάταξη νόµου που θα κατατεθεί την επόµενη εβδοµάδα στη Βουλή, διαµορφώνεται ένα
προσωρινό µέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων µε τη µορφή
επιδότησης παγίων δαπανών. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά θα δύναται να χορηγείται ενίσχυση µε τη µορφή της
επιδότησης παγίων δαπανών στο πλαίσιο της στήριξης για τις µη
καλυπτόµενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων. Θα αφορά επιχειρήσεις κλάδων που επλήγησαν, που εµφάνισαν µείωση τζίρου
κατά την περίοδο πανδηµίας, αλλά είχαν και ζηµιά κατά την προηγούµενη περίοδο, καθώς δεν κατάφεραν να καλυφθούν οι πάγιες δαπάνες που έχουν. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωράµε
εντατικά την τεχνική προετοιµασία του νέου µέτρου από τα στελέχη του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και τις συζητήσεις µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παράλληλα, συµµετέχουµε µε προτάσεις στις διαπραγµατεύσεις για την επικαιροποίηση, τη βελτίωση και την επέκταση του
προσωρινού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο που είναι σε εξέλιξη, διαπραγµατεύσεις για υψηλότερα
ανώτατα όρια χρηµατοδότησης και νέα, καλύτερα δεδοµένα για
τις επιχειρήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προαναφερθέντα αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση έχει στηρίξει ουσιαστικά την επιχειρηµατική κοινότητα, ώστε οι επιπτώσεις της κρίσης να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερες και αναστρέψιµες. Έλαβε µέτρα που απέτρεψαν λουκέτα, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων
και στηρίζοντας παράλληλα την απασχόληση. Και αυτό έχει αναγνωριστεί από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, όπως η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η οποία έχει επισηµάνει: «Τα δηµοσιονοµικά µέτρα
που έλαβε η Κυβέρνηση αναµένεται να αποσοβήσουν ευρείας
κλίµακας απολύσεις και πτωχεύσεις».
Πράγµατι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το 2020, παρά
την υγειονοµική κρίση, ο αριθµός των επιχειρήσεων που έκλεισαν
είναι αισθητά µικρότερος από το 2019, ενώ την ίδια περίοδο ο
αριθµός των νέων επιχειρήσεων ήταν τριπλάσιος. Η Κυβέρνηση
ωστόσο δεν θα σταµατήσει εδώ. Συνεχίζει και θα συνεχίσει να
βρίσκεται δίπλα σε επιχειρήσεις, λειτουργώντας µε µεθοδικότητα, αποτελεσµατικότητα, διαφάνεια και αίσθηµα δικαίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η πραγµατικότητα,
µακριά από θριαµβολογίες και κινδυνολογίες. Ζούµε µέσα στην
οικονοµία και την κοινωνία και όχι σε γυάλινους πύργους, όπως
έχω πει. Κατανοούµε τους προβληµατισµούς. Ακούµε τον
σφυγµό. Αντιλαµβανόµαστε τις δυσκολίες. Σεβόµαστε τις αγωνίες της κοινωνίας. Έχουµε αίσθηµα της ευθύνης. Αντιδρούµε
µε αµεσότητα. Διαχειριζόµαστε µε ταχύτητα και ευελιξία τις συνέπειες της κρίσης. Ενεργούµε µε ψύχραιµη, καθαρή και συγκροτηµένη σκέψη. Επιδιώκουµε να ελαχιστοποιούµε τα λάθη και
να περιορίζουµε τις παραλείψεις µέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Επιδεικνύουµε µαζί µε την κοινωνία υποµονή. Αναδεικνύουµε αντοχές.
Ωστόσο, δεν τρέφουµε αυταπάτες. Οι επόµενοι µήνες θα είναι
δύσκολοι. Η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή, όχι
άµεση. Όµως, µαζί µε τις προκλήσεις αναδεικνύονται και ευκαιρίες, ευκαιρίες τις οποίες ως χώρα οφείλουµε µε δυναµισµό να
αξιοποιήσουµε µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά µας, ιστορικά, γεωγραφικά, γεωπολιτικά, περιβαλλοντικά, µαζί µε το καλά
εκπαιδευµένο και καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό και µαζί µε
τα όπλα για την αντιµετώπιση της νόσου στο πεδίο των εµβολιασµών.
Πάνω σε αυτά πρέπει να στηριχθούµε µε αυτοπεποίθηση,
ώστε η χώρα µας να καταφέρει να ξεπεράσει τον σκόπελο της
υγειονοµικής κρίσης και να εισέλθει σε τροχιά υψηλής, διατηρήσιµης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης, θέτοντας τα
θεµέλια για ένα µέλλον ευηµερίας, αντάξιο των ευκαιριών και των
δυνατοτήτων που δικαιούνται οι επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλης Κατρίνης.
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Κύριε Κατρίνη, όπως ξέρετε µίλησε η Πρόεδρος πριν από
εσάς. Και επειδή ξέρετε ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκπροσωπεί την Πρόεδρο, θα έχετε µειωµένο χρόνο, µε ανοχή βέβαια. Θα ξεκινήσουµε µε τα έξι λεπτά της πρωτολογίας, συν τρία
από τη δευτερολογία και θα δούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει νοµίζω να ξαναγνωριστούµε λίγο σε αυτή την Αίθουσα. Το λέω γιατί προχθές
ο Πρωθυπουργός γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2011, στους «αγανακτισµένους». Μας εγκαλέσατε για ανευθυνότητα, για µαξιµαλιστικές προτάσεις, για ατεκµηρίωτες και άστοχες παρατηρήσεις. Βέβαια και εσείς προ δύο µηνών είχατε πει ότι το ΠΑΣΟΚ
έβαλε τη χώρα στα µνηµόνια. Δεν ξέρω αν το ενστερνίζεται ο κ.
Μητσοτάκης που µιλούσε για τους «αγανακτισµένους». Εσείς βέβαια τότε ήσασταν στο Ζάππειο µε τους άλλους στους δρόµους,
δίνοντας το αστικό άλλοθι στους «αγανακτισµένους». Προκειµένου να ξαναγνωριστούµε, για ποια παράταξη µιλάτε; Δεν θα µιλήσουµε για τη στάση µας από το 2010 µέχρι όταν ήρθατε στην
πραγµατικότητα. Μας εγκαλείτε, λοιπόν, για ατεκµηρίωτες και
άστοχες παρατηρήσεις, όταν έχουµε καταθέσει στις 14 Μαΐου
ενδιάµεσο πρόγραµµα «Όρθια κοινωνία, ζωντανή οικονοµία».
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
«Νέα αλλαγή», στις 16 Σεπτέµβρη. Πλήρες πρόγραµµα αξιοποίησης των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης. Ανεύθυνοι, κύριε
Υπουργέ, εµείς. Εµείς ανεύθυνοι;
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στις 24 Απριλίου το Κίνηµα Αλλαγής καταθέτει πρόταση για
µείωση προκαταβολής φόρου στο 50%. Ανεύθυνοι; Την υιοθετήσατε τον Ιούλιο, µετά από τρεις µήνες. Ανεύθυνο το Κίνηµα Αλλαγής, έτσι;
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στις 14 Μαΐου λέει το Κίνηµα Αλλαγής -µε τηλεδιάσκεψη της
κ. Γεννηµατά- ότι πρέπει η επιστρεπτέα προκαταβολή να αυξηθεί
τουλάχιστον 3 δισεκατοµµύρια. Σας το δείχνω. Το υιοθετήσατε,
το ανακοινώσατε στις 20 Ιουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης το έκανε εδώ
στη Βουλή.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεχίζουµε. Έχουµε καταθέσει πρόταση για το νέο ΕΣΥ.
Έχουµε κάνει προτάσεις για τους περισσότερους τοµείς της καθηµερινότητας. Πάνω από εξήντα τροπολογίες πάνω σε ζητήµατα που αφορούν την καθηµερινότητα και την οικονοµία.
Έχουµε κάνει ερωτήσεις που φέρνουν απαντήσεις. Αυτή είναι η
ανεύθυνη στάση του Κινήµατος Αλλαγής που εσείς, µε το ύφος
µε το οποίο µας χαρακτηρίσατε ως υπεύθυνους για τα µνηµόνια,
µας εγκαλείτε πάλι σήµερα, όταν και η κοινή γνώµη ακόµα και
στις δηµοσκοπήσεις λέει ότι την πιο υπεύθυνη στάση τη διατηρεί
το Κίνηµα Αλλαγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Σταϊκούρας µιλά για ανευθυνότητα. Γύρισε έναν χρόνο πίσω όταν ο ίδιος στις 9 Φεβρουαρίου του 2020- µετά την παρέλευση του έτους γύρισε τον χρόνο
πίσω- στο «SPIEGEL» ενώ είχε ξεκινήσει η πανδηµία έλεγε ότι η
χώρα θα πιάσει ρυθµούς ανάπτυξης 2,8%. Είναι ή δεν είναι έτσι,
κύριε Σταϊκούρα; Διαψεύστε µε. Να δούµε ποιος είναι ανεύθυνος
σ’ αυτή την Αίθουσα και ποιος µιλάει τεκµηριωµένα.
Μιλάτε για ανευθυνότητα, για µέτρα 7,5 δισεκατοµµυρίων το
2021 και µας εγκαλείτε ότι δεν έχουµε κοστολογήσει τα µέτρα
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µας. Μάλιστα. Εσείς είπατε σήµερα µε ποµπώδες ύφος ότι έχετε
7,5 δισεκατοµµύρια το 2021. Πείτε στην αντιπροσωπεία ότι τα
6,5 δισεκατοµµύρια από τα 7,5 δισεκατοµµύρια θα χρησιµοποιηθούν το πρώτο τρίµηνο. Λέτε για µας ότι δεν έχουµε κοστολογήσει τα µέτρα που προτείνουµε. Εσείς έχετε προϋπολογίσει να
δώσετε 85% τους τρεις πρώτους µήνες του 2021. Πείτε µας τι
θα κάνετε µε 1 δισεκατοµµύριο τους υπόλοιπους εννέα µήνες.
Έχετε κοστολογήσει την επίπτωση των µέτρων σε όλο το έτος,
σε όλους τους επαγγελµατίες, τους εργαζόµενους και όλους
όσους έχουν ανάγκη; Διαψεύστε µε και σε αυτό.
Εσείς που είστε υπεύθυνοι, κύριε Υπουργέ, είπατε για τους
αγρότες. Μάλιστα. Είπατε ότι δώσατε επιστρεπτέα προκαταβολή. Στην επιστρεπτέα µπήκαν όλοι όσοι είχαν πτώση τζίρου.
Οριζόντια. Όλοι. Όλες οι κατηγορίες. Δεν υπήρχε εξαίρεση. Και
πολύ καλά κάνατε. Εκλέγεστε σε επαρχιακό νοµό και είµαι σίγουρος ότι έρχεστε σε επαφή µε τους αγρότες. Εσείς που είστε
υπεύθυνοι, εξηγήστε µου γιατί αφού δώσατε 150 εκατοµµύρια
στον κ. Βορίδη τον Απρίλιο, αυτά που έχουν καταβληθεί είναι
76,1 εκατοµµύρια; Γιατί αν αθροίσουµε αυτά που λέει ο κ. Βορίδης, µε υπογραφή του, στην έγγραφη απάντησή του, στις 28 Δεκεµβρίου 2020, ούτε τα µισά από αυτά που του δώσατε δεν είστε
ικανοί να δώσετε ως αποζηµιώσεις στους αγρότες µέσα στο
2020.
Αυτοί είστε, αυτή είναι η ικανότητά σας, που εγκαλείτε εµάς
για ανευθυνότητα, επειδή σας λέµε την πραγµατικότητα για την
υστέρηση εσόδων, για την ύφεση που ακόµα και τώρα επιµένετε
σε 4,8% ανάπτυξη. Όταν ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας είπε για 4,2%
και όλοι οι οικονοµολόγοι των τραπεζών λένε περί το 4%, εσείς
επιµένετε στο 4,8%. Υπεύθυνη στάση και αυτή.
Είπατε µάλιστα -εγώ θα πω αυτά που σηµειώσατε- ότι προχωρήσατε σε µείωση των ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης. Να σας πω, κύριε Υπουργέ, θα τη
διατηρήσετε αυτή και το 2022, µιας και το συζητάτε τώρα µε
τους θεσµούς; Μπορείτε να διαβεβαιώσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα ισχύσει και το 2022; Δεν
µπορείτε. Άρα µην το λέτε σαν µέτρο, γιατί πιθανολογώ ότι θα
αναγκαστείτε να το ανακαλέσετε. Ελπίζω όχι και για το 2021,
κύριε Υπουργέ. Ελπίζω να µη χρειαστεί να φτάσετε σε αυτό το
σηµείο.
Είπατε, εγώ θα µιλήσω µε βάση τα λεγόµενά σας, για τις εισροές - εκροές και την αξιοποίηση των πόρων. Πάµε τώρα στο
αγαπηµένο µου θέµα, τη ρευστότητα. Τα έχουµε συζητήσει πάρα
πολλές φορές. Νοµίζω ότι έχει µια αξία να το συζητήσουµε, για
να δούµε ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι σ’ αυτήν εδώ την
Αίθουσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τράπεζες έχουν αντλήσει 40
δισεκατοµµύρια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε αρνητικό επιτόκιο 0,5%. Το ίδιο διάστηµα οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί
17,6 δισεκατοµµύρια αθροιστικά, 57,6 δισεκατοµµύρια επιπλέον
ρευστότητα στο τραπεζικό σύστηµα το 2020. Πόσα από αυτά
έχουν δοθεί στην οικονοµία; Κοντά στα 6 δισεκατοµµύρια -προσέξτε, αγαπηµένο θέµα του κ. Βολουδάκη- µε 6% επιτόκιο, το
οποίο αυξάνεται µήνα µε τον µήνα, πολύ µεγαλύτερο από τον
µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, οι τραπεζίτες για
να µην παίρνουµε πολύ θάρρος µάς έκαναν ανακοίνωση και
είπαν ότι το 2021 οι καθαρές νέες εκταµιεύσεις θα είναι 4 µε 5
δισεκατοµµύρια.
Τι κάνουν, λοιπόν, οι τράπεζες; Παρκάρουν τη ρευστότητα σε
οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου διαθέσιµα στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και φροντίζουν να µειώνουν και τον διατραπεζικό δανεισµό. Ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας, στις 17 Δεκεµβρίου, στο
συνέδριο του ΙΟΒΕ είπε ότι ένα πολύ-πολύ µικρό µέρος της ρευστότητας έχει πάει στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Και όλως
τυχαίως έχουµε πιστωτική επέκταση στις µεγάλες επιχειρήσεις
9%, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις πιστωτική επέκταση 1,9% και
-µαντέψτε- στα νοικοκυριά αρνητική πιστωτική επέκταση, εκεί
δεν πάει η ρευστότητα από τις τράπεζες.
Τι λέει γι’ αυτό η Κυβέρνηση; Συνεδρίασε προχτές το Συµβούλιο Ρευστότητας και µάλιστα µας είπε ότι θα παρακολουθεί τη
ρευστότητα. Το Παρατηρητήριο Ρευστότητας, το οποίο συγκρο-
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τήθηκε -θυµίζω- µετά τη δεύτερη φάση των προγραµµάτων µε
σαφή αναφορά στον ιδρυτικό νόµο ότι δεν θα εµπλέκεται στις
διαδικασίες και τα κριτήρια µε τα οποία χορηγείται ρευστότητα
από τις τράπεζες. Αυτή τη διάταξη, κύριε Υπουργέ, επειδή σας
ρώτησα στην επίκαιρη, θα την αλλάξετε ή θα αποφασίζουν και
πάλι οι τράπεζες;
Μιλάτε για ρευστότητα που δώσατε και θα δώσετε -πολύ
ωραία- και µάλιστα έχετε προαναγγείλει και προγράµµατα
50.000 ευρώ για επιχειρήσεις έως 200.000 τζίρο. Αν δεν αλλάξουν τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια ό,τι και να πείτε σ’ αυτή την
Αίθουσα τα χρήµατα θα πηγαίνουν στις ίδιες και τις ίδιες τριάντα
χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έχουν πιστοληπτική ικανότητα σήµερα επί συνόλου οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων επιχειρηµατικών ΑΦΜ.
Μάλιστα, ανακοινώσατε -ακούστε, κύριοι συνάδελφοι- ότι θα
δηµοσιοποιήσουν τα στοιχεία της παροχής ρευστότητας από ’δώ
και πέρα. Εµείς χαιρόµαστε γι’ αυτό, αλλά ελπίζουµε η δηµοσιοποίηση να µην είναι µόνο πινακάκια, ράβδοι και νουµεράκια. Να
µας πείτε: Ποιοι είναι αυτοί που πήραν τα χρήµατα µε την εγγύηση του δηµοσίου. Πόσα τους έδωσαν. Αν αυτοί που πήραν,
πήραν µε ενιαία κριτήρια. Δηλαδή, αν επιχειρήσεις που είχαν τα
ίδια οικονοµικά στοιχεία και αιτήθηκαν το ίδιο ποσό δανείου
πήραν τελικά το ίδιο ποσό. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ποιες
είναι οι επιχειρήσεις που πήραν ΤΕΠΙΧ Ι πρώτη φάση, ΤΕΠΙΧ ΙΙ
δεύτερη φάση, Ταµείο Εγγυοδοσίας πρώτη φάση, Ταµείο Εγγυοδοσίας δεύτερη φάση, Επιστρεπτέα 1, Επιστρεπτέα 2, Επιστρεπτέα 3, Επιστρεπτέα 4. Γιατί κάποιοι πήραν από οκτώ πηγές
πιθανόν και κάποιοι, κύριε Υπουργέ, πήραν ένα χιλιάρικο από την
Επιστρεπτέα 4. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτό, λοιπόν, έχει
µεγάλη αξία.
Και για να επιβεβαιώσω αυτά που λέω -για να µη λέτε ότι µιλάµε ατεκµηρίωτα, ότι λαϊκίζουµε και ότι λέµε διάφορα δικά µαςεδώ καταθέτω στα Πρακτικά απόφαση, Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα, 16 Σεπτεµβρίου, απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στις 16 Σεπτεµβρίου απόφαση της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας λέει ότι δεν είναι επιλέξιµη να δανειοδοτηθεί στο πρόγραµµα επιχείρηση που έχει λάβει ένα δάνειο στο πλαίσιο ΤΕΠΙΧ
II και Εγγυοδοσίας. Στις 16 Σεπτεµβρίου ήδη η Αναπτυξιακή λέει
πως όσοι πήραν στην πρώτη φάση, δεν θα πάρουν στη δεύτερη.
Γίνεται αυτή η επιτροπή Υπουργών για την κίνηση ρευστότητας και στις 28 Σεπτεµβρίου, µετά από δώδεκα µέρες, αυτή η
απόφαση αλλάζει. Όλοι όσοι πήραν στην πρώτη φάση µπορούν
να πάρουν και στη δεύτερη, αρκεί να µην έχουν δυσµενή συναλλακτική συµπεριφορά. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί επιλέξατε, κύριε Υπουργέ, να πάρουν οι ίδιοι και στην
πρώτη φάση και στη δεύτερη Ταµείο Εγγυοδοσίας, ΤΕΠΙΧ και να
περιοριστεί ακόµα περισσότερο η περίµετρος των δικαιούχων;
Ως προς την επιστρεπτέα, είναι τυχαίο, κύριε Υπουργέ, ότι σ’
αυτή τη φάση έκαναν επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες αίτηση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών):…(Δεν
ακούστηκε)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Επτακόσιες τριάντα δύο, πολύ ωραία.
Εγώ λέω να γίνουν πεντακόσιες χιλιάδες, πεντακόσιες πενήντα.
Συµφωνούµε;
Αυτό τι σηµαίνει, κύριε Υπουργέ; Ότι υπάρχει δίψα για ρευστότητα. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα προγράµµατά σας έχουν αποτύχει και αποµένει µόνο η επιστρεπτέα προκαταβολή.
Μήπως θυµάστε, κύριε Υπουργέ, όταν ο κ. Γεωργιάδης κυρίως
-δεν θα σας αδικήσω- έβγαινε στα κανάλια και µοίραζε τα δισ.,
ποιο κόµµα είχε πει στη Βουλή ότι το µοναδικό εργαλείο ρευστότητας, όταν φτάσετε στην αγορά, είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή; Το Κίνηµα Αλλαγής από τα τέλη Απριλίου του 2020, όταν
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βοµβαρδίζατε µε «µαϊµού» ρευστότητα µέσω των µέσων ενηµέρωσης τους επαγγελµατίες, που ποτέ δεν την πήραν. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα.
Τι προτείνουµε εµείς; Τα είπαµε και πριν. Επειδή δεν έγινε ευκρινές σε εσάς, θα αναφέρω διατυπωµένες θέσεις του Κινήµατος
Αλλαγής. Αύξηση επιστρεπτέας προκαταβολής 5,5 δισ. το 2021,
το ίδιο ποσό µε το 2020. Το 70% το 2021 να είναι ενίσχυση και
30% δάνειο και να ισχύσει το σχήµα 50-50 και για τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)
Δύο λεπτά θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Για τις περιφέρειες τα είπε πολύ καλά ο Βασίλης Κεγκέρογλου. Βιάστηκαν κάποιοι να µοιράσουν λεφτά για άγρα ψήφων
και διαπίστωσαν µετά, διά µαρτυρίας, ότι πάλι ως διά µαγείας,
µε Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας -µάλιστα αυτός που συµφώνησε το πρόγραµµα δεν είναι τυχαίο ότι ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας- οι αυτοαπασχολούµενοι και οι
πολύ µικρές επιχειρήσεις αποκλείστηκαν και εκεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Πάµε τώρα στα δάνεια και τους πλειστηριασµούς. Για bad
Bank, σας τα είπε η Πρόεδρος. Ρωτάω, κύριε Υπουργέ, είναι σοβαρό σε µία χώρα ο κεντρικός τραπεζίτης να σας έχει καταθέσει
εδώ και τέσσερις µήνες πρόταση για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και να µην έχουµε την επίσηµη θέση της Κυβέρνησης; Να µας πει, συµφωνεί ή διαφωνεί, το θεωρεί συµπληρωµατικό µέτρο, το απορρίπτει;
Βλέπω τον κ. Στουρνάρα κάθε εβδοµάδα σε συνέντευξη
Τύπου, ενδιάµεση έκθεση στα συνέδρια, επαναφέρει το ζήτηµα
της ανεπάρκειας στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, προτείνει bad Bank, σιγή ιχθύος! Δεν έχω δει επίσηµη θέση της Κυβέρνησης. Και µιλάτε βέβαια για µείωση των δανείων, όταν
ξέρετε ότι όλα έχουν πάει στα funds και το σύνολο ξεπερνάει τα
100 δισεκατοµµύρια.
Σας ρωτούµε, λοιπόν, ευθέως -σας το είπε και η κ. Γεννηµατάτο εξής. Θα φέρετε διάταξη για αναστολή πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας, ναι ή όχι, ή θα κρύβεστε πίσω από τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις για το lockdown;
Και µάλιστα, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι σε συνεννόηση µε την
Ένωση Τραπεζών κάνατε εννιάµηνη αναστολή των δανείων τον
Απρίλιο. Αφού η Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε και τώρα εννιάµηνη αναστολή των δανείων. Γιατί δεν το κάνατε και αυτό σε συνεννόηση; Μήπως γιατί δεν είναι παράταση των αναστολών, αλλά
είναι µόνο για τα ενήµερα δάνεια; Μήπως γιατί αυτό γίνεται, γιατί
οι ίδιες οι τράπεζες ζητάνε να ανασταλούν τα δάνεια;
Πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ». Είχατε προϋπολογίσει ότι θα δώσετε
108 εκατοµµύρια το 2020. Είναι στοιχεία από την πλατφόρµα του
κ. Κουρµούση, 23 εκατοµµύρια από τα 108 εκατοµµύρια το 2020
και λέτε ότι θα φτιάξετε και «ΓΕΦΥΡΑ» για τις επιχειρήσεις. Αν
πάτε µε αυτούς τους ρυθµούς φοβάµαι ότι θα πάµε τον Σεπτέµβριο και πιθανόν να είναι και προεκλογική περίοδος τότε και ίσως
βολεύει για να το πείτε σαν προεκλογική υπόσχεση. Σίγουρα
όµως οι επιχειρηµατίες δεν θα το δουν ως µέσο ανακούφισης.
Πτωχευτικός. Εσείς στις 16 Δεκεµβρίου του 2020 στο βήµα
του Capital Link Forum επιµένετε και λέτε ότι θα εφαρµοστεί ο
πτωχευτικός. Πέντε µέρες µετά έρχεται διάταξη στη Βουλή.
Εσείς δεν είχατε έρθει να την υποστηρίξετε. Είχατε πει µάλιστα
ότι θα κάνετε και κρατικό «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Σωστό είναι αυτό, να κάνετε κρατικό «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» για να ελέγχετε την πιστοληπτική αξιολόγηση και όχι µόνο οι τράπεζες. Αυτό θα το προχωρήσετε ή σας
βάζουν βέτο και σε αυτό οι τράπεζες;
Το πρωτοφανές παγκοσµίως -η διάταξή σας- όπου προηγείται
ο πτωχευτικός του εξωδικαστικού, αυτό, πραγµατικά, δεν το
ξέρω. Σας πιέζουν και οι εταιρείες διαχείρισης. Αυτό είναι αλήθεια. Ζητάνε και άλλη παράταση, για να µη χάσουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα δάνεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σιγά-σιγά να ολοκληρώσετε, κύριε Κατρίνη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά στο Ταµείο Ανάκαµψης, εµείς έχουµε καταθέσει
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συγκεκριµένες προτάσεις, που νοµίζω ότι απηχούν σε όλους
τους άξονες που είπατε. Ψηφιακός µετασχηµατισµός. Το είπε
επί λέξει η κ. Γεννηµατά: «πράσινη» ανάπτυξη. Το είπε ο κ. Αρβανιτίδης: κοινωνική συνοχή. Το είπε ο κ. Μουλκιώτης: βιώσιµη
ανάπτυξη. Το είπε ο κ. Κεγκέρογλου: πολιτική για τις επόµενες
γενιές. Το λέµε όλοι καθηµερινά στο Κίνηµα Αλλαγής: υγεία.
Έχει µαλλιάσει η γλώσσα µας να λέµε για την ενίσχυση του δηµοσίου συστήµατος υγείας. Τι από αυτά, λοιπόν, που προτείνουµε εµείς, δεν είναι στους επιλέξιµους άξονες, που εσείς λέτε
ότι διαπραγµατεύεστε καθηµερινά µε τους Ευρωπαίους, αλλά
δεν θεωρείτε σκόπιµο να συζητήσετε µε τα ελληνικά κόµµατα σε
µία σοβαρή διαβούλευση και ελπίζω όχι µε διαδικασία fast track,
κατεπείγοντος, όταν έρθει στη Βουλή;
Τώρα, για τις αποζηµιώσεις ειδικού σκοπού, προϋπολογισµός
2021: Νοµίζω ότι δεν µε απατάει η µνήµη µου, αλλά σε πάρα πολλούς κωδικούς, που είχαν σχέση, παραδείγµατος χάριν, µε την
αποζηµίωση εποχικά απασχολούµενων στον τουρισµό ή άλλες
κατηγορίες, είχα δει πάρα πολλά µηδενικά. Αν θυµάµαι καλά -τα
είχα αθροίσει- ήταν δεκατέσσερα µηδενικά.
Για τη ρευστότητα τα είπαµε.
Για τους αγρότες τα είπαµε. Οι αγρότες δεν έχουν πάρει,
κύριε Υπουργέ, -και, πραγµατικά, µου κάνει εντύπωση, γιατί και
εσείς και ο κ. Βρούτσης εκλέγεστε σε νοµούς της επαρχίας και
είµαι σίγουρος ότι έχετε επαφή µε τους ανθρώπους αυτούς, γιατί
είστε Βουλευτές για πάνω από δεκατρία, δεκατέσσερα χρόνια,
αν δεν κάνω λάθος- καµµία αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, καµµία αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καµµία
αναστολή δανειακών υποχρεώσεων. Πού οδήγησε αυτό, κύριε
Υπουργέ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): …(Δεν
ακούστηκε)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Πού οδήγησε αυτό, κύριε Υπουργέ; Φέρατε άρον-άρον τροπολογία, προπαραµονή Χριστουγέννων -εκεί
οδήγησε η άγνοιά σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και µε αυτό κλείστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Τελειώνω. Είναι η τελευταία µου κουβέντα.
…για το ακατάσχετο των αποζηµιώσεων λόγω COVID. Γιατί το
κάνατε αυτό; Γιατί διαπιστώσατε, επιτέλους, ότι το 60% των
αγροτών και των κτηνοτρόφων χρωστάνε και δεν θα µπορούσαν
να πάρουν τις αποζηµιώσεις που δικαιούνται λόγω του COVID.
Σε αυτούς, λοιπόν, δεν έχετε δώσει φορολογικές και ασφαλιστικές αναστολές και γίνεται όλο αυτό που γίνεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγκρατώ τις θετικές ανακοινώσεις για το άρθρο 312, την ενεργοποίηση για τις κρατικές ενισχύσεις. Θα είναι όντως ένα πολύ καλό µέτρο τόνωσης της
ρευστότητας και όχι τσιµπηµατάκι ρευστότητας. Ελπίζω να ισχύσει και το πλαφόν των 100.000 ευρώ για την επιστρεπτέα, που
ακούω ότι σκέφτεστε.
Και επειδή µας κατηγορείτε -και είναι η ακροτελεύτιά µου παρατήρηση αυτή, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ- για λαϊκισµό,
επειδή µιλάµε για εκατόν είκοσι δόσεις και κούρεµα 30% της
οφειλής στους συνεπείς δανειολήπτες, θέλω να πω το εξής:
Εσείς, κύριε Υπουργέ -και διορθώστε µε αν κάνω λάθος- δεν κάνατε κούρεµα στην Επιστρεπτέα 4 από το 100% δάνειο στο 50%,
ναι ή όχι; Εσείς µέσα στον πτωχευτικό δεν προβλέπετε ότι µπορούµε να πάµε έως διακόσιες σαράντα δόσεις µε δυνατότητα να
µειωθεί το σύνολο της οφειλής; Βέβαια, µε τη δική σας βούλα,
αυτή τη δυνατότητα την έχουν µόνο οι τράπεζες. Εµείς, λοιπόν,
τι σας ζητάµε; Όπως οι τράπεζες θα µειώνουν το σύνολο της
οφειλής και θα µπορούν να δίνουν διακόσιες σαράντα δόσεις
στον πτωχευτικό, που µε τόσο πάθος φέρατε και υπερασπιστήκατε στη Βουλή, αυτό το δικαίωµα να το ασκήσει το ελληνικό δηµόσιο, το κράτος, που οφείλει σε αυτές τις συγκυρίες να είναι ο
πυλώνας ασφάλειας και υποστήριξης του κάθε Έλληνα πολίτη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κατρίνη. Σας έβαλα και την τριτολογία σας.
Καληµέρα σας και από εµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Καλή συνέχεια να έχουµε.
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Προχωρούµε τώρα µε τον κ. Ιωάννη Βρούτση από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που µου
δίνετε τον λόγο, όπως προβλέπεται, άλλωστε, και από τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, δεν έκανα και τίποτα. Τη δουλειά µου έκανα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Επιτρέψτε µου, όµως, εισαγωγικά να
σας πω συγχαρητήρια για τη µεγάλη ανοχή του χρόνου προς τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Περίµενα ότι θα µου
το πείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα ήθελα την ανάλογη αντιµετώπιση.
Γι’ αυτό το λέω. Και το λέω καλοπροαίρετα. Τα εννέα λεπτά έγιναν δεκαεννέα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το περίµενα και από
εσάς, το περιµένω και από τον κ. Παππά. Αυτά κάνει ο κ. Κατρίνης και µετά άντε εγώ να τα ξεµπερδέψω! Ας προχωρήσουµε,
όµως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έχει ενδιαφέρον, όµως, κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση, διότι εδώ αποκαλύπτονται πολλά πράγµατα.
Στη βάση αυτή θέλω να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου λέγοντας ότι πριν από λίγο στην επίκαιρη επερώτηση του ΚΙΝΑΛ ο
Υπουργός Οικονοµικών της Κυβέρνησης κ. Χρήστος Σταϊκούρας,
µε µία πλήρη, απόλυτα τεκµηριωµένη και κυρίως υπεύθυνη ανάλυση όλων των παρεµβάσεων που έκανε το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το
Υπουργείο Υγείας, συνολικά η Κυβέρνηση την περίοδο της πανδηµίας και όχι µόνο, ανέλυσε µε στοιχεία και συγκροτηµένο
τρόπο και έδωσε σαφείς απαντήσεις σε αυτά τα οποία παρουσίασε λίγο πριν ως επίκαιρη ερώτηση η πλευρά του ΚΙΝΑΛ.
Από την άλλη πλευρά, όµως, κύριε Πρόεδρε, το αξιοσηµείωτο
είναι ότι εγώ τόση ώρα προσπαθώντας να κάνω µια στοιχειοθέτηση αυτών των οποίων ειπώθηκαν από τους οµιλητές του ΚΙΝΑΛ
και από την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ κ. Γεννηµατά, η οποία επιστρατεύθηκε σήµερα για να παρουσιάσει τις θέσεις του ΚΙΝΑΛ, προσπαθώντας λοιπόν, να κάνω αυτή τη στοιχειοθέτηση, βγάζω δύο
συµπεράσµατα. Πρόκειται για µια καθαρά ανεύθυνη τοποθέτηση, που όσο και αν προσπάθησε γενναία ο κ. Κατρίνης να το
δείξει διαφορετικά, δεν τα κατάφερε, είναι καθαρά ανεύθυνη και
θα εξηγήσω γιατί.
Δεύτερον, διέκρινα έναν ανταγωνισµό, διαγκωνισµό πολιτικό
µεταξύ ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα είναι περισσότερο γαλαντόµος και ποιος θα δώσει τα περισσότερα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν έχουµε µιλήσει ακόµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι γνωστές οι θέσεις, κύριε Παππά,
του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε βλέπω τον διαγκωνισµό ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ ποιος
θα µοιράσει και θα δώσει τα περισσότερα.
Στη βάση τώρα της πρότασης του ΚΙΝΑΛ και της επίκαιρης
επερώτησης, όπως ακούστηκε από το Βήµα της Βουλής, για να
τεκµηριώσω και το ανεύθυνο, δεν µπορεί να είναι διαφορετικά,
κύριε Πρόεδρε, όταν η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, η οποία παρουσίασε σελίδες ολόκληρες προτάσεων -αυτό είναι µία πραγµατικότητα- δεν είπε ούτε έναν αριθµό. Δεν παρουσίασε ούτε έναν
αριθµό, έτσι για τα µάτια του κόσµου. Πόσο κοστίζουν αυτά που
είπε; Πόσο κοστίζουν τα δισεκατοµµύρια που µοίρασε σήµερα
το ΚΙΝΑΛ; Δεν είπε τίποτα, δεν παρουσίασε τίποτα.
Και έτσι πολύ, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας, µαξιµαλιστικά και ανεύθυνα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο έρχεται και παρουσιάζει µια σειρά από προτάσεις µη υλοποιήσιµες,
µη εφικτές διότι οι δηµοσιονοµικές αντοχές της χώρας είναι συγκεκριµένες.
Προσέξτε τώρα το στοιχείο της αντίφασης. Από τη µία µεριά η
κ. Γεννηµατά έρχεται και κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι την περίοδο της πανδηµίας έφτασε το έλλειµµα στα 22,8 δισεκατοµµύρια ευρώ και λέει «τι κάνατε», «πώς τα κάνατε αυτά τα πράγµατα»,
κατηγορεί για ανεργία, για ευέλικτες µορφές απασχόλησης, για
µη πληρωµή συντάξεων -θα τα πούµε αυτά- και από την άλλη έρχεται και προσθέτει δεκάδες άλλες προτάσεις πολλών δισεκατοµµυρίων ακοστολόγητες -αντίφαση- χωρίς να λέει ούτε πού θα
βρεθούν τα λεφτά ούτε πόσο κοστίζουν. Είναι το γνωστό παλιό
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ΠΑΣΟΚ που µετονοµάστηκε σε ΚΙΝΑΛ. Αυτό είναι. Δυστυχώς για
τη χώρα, όσο και να προσπαθούν να δείξουν την υπευθυνότητά
τους, δεν τα καταφέρουν.
Από την άλλη µεριά, κύριε Πρόεδρε, έχοντας την ευθύνη της
διακυβέρνησης σε µια πρωτόγνωρη περίοδο, αυτή της πανδηµίας, που παγκόσµια αυτό το πρόβληµα διαπερνά όλες τις οικονοµίες, παρουσίασε ο Υπουργός Οικονοµικών και η Κυβέρνηση
-είναι γνωστό- τι µέτρα πήρε, τι πρωτοβουλίες ανέπτυξε µε κυρίαρχο στόχο τρία πράγµατα: Πρώτον την υγεία. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγµή έθεσε
κυρίαρχη προτεραιότητα την υγεία των ανθρώπων. Και φαίνεται
ότι και στο πρώτο κύµα τα καταφέραµε και στο δεύτερο κύµα,
µε µεγαλύτερη δυσκολία, πάµε καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Οι χάρτες που δείχνουν την Ελλάδα πράσινη είναι η αδιάψευστη µαρτυρία.
Δεύτερον, τα στοιχεία που αφορούν τους εργαζόµενους. Στο
επίκεντρο της πολιτικής µας είναι ο άνθρωπος, είναι γνωστό
αυτό. Ο άνθρωπος, λοιπόν, που είναι στο επίκεντρο της πολιτικής
µας, είχε την απαραίτητη προστασία, και ο εργαζόµενος και ο
άνεργος. Έχουµε προγράµµατα του ΟΑΕΔ από τη µία, νέα προγράµµατα, καινοτόµα, εκατό χιλιάδων θέσεων εργασίας, παρεµπιπτόντως που δεν τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν δηµιουργηθεί
µέχρι σήµερα από αυτό το πρόγραµµα είκοσι χιλιάδες εκατό
νέες θέσεις εργασίας.
Τρίτον, επιδοτήσεις ανέργων, µακροχρόνια ανέργων, κοινωνική προστασία στους αδύναµους.
Ενδεικτικά σας λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι µέσα στην πανδηµία
αυτή που βιώνουµε σήµερα στη χώρα: Δόθηκαν από το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα -δηµιουργία αυτής της κυβέρνησης το
2013- 697 εκατοµµύρια σε διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οικογένειες. Δόθηκαν από το Α21 -κι αυτό τότε δηµιουργήθηκε- οικογενειακά επιδόµατα 945 εκατοµµύρια ευρώ σε επτακόσιες
ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα οικογένειες. Δόθηκαν
123 εκατοµµύρια σε δεκατρείς χιλιάδες οικογένειες, το επίδοµα
γέννας που δηµιουργήσαµε εµείς σήµερα, αυτή η Κυβέρνηση
µέσα στην πανδηµία! Ούτε 1 ευρώ δεν µειώθηκαν οι κοινωνικές
παροχές του κράτους.
Κι από την άλλη µεριά, στα ζητήµατα τα οποία αφορούν την
προστασία των εργαζοµένων, για αυτές τις αναστολές συµβάσεων εργασίας ή το επίδοµα που δώσαµε, τα 534 ευρώ, συν
πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στον ονοµαστικό µισθό, για να µη
χαθεί ούτε ένα συνταξιοδοτικό δικαίωµα των εργαζοµένων, µόλις
χθες η «ΕΡΓΑΝΗ» ανακοίνωσε ότι δώσαµε 5,5 εκατοµµύρια πληρωµές. Τα κατέβαλε η «ΕΡΓΑΝΗ»!
Σκεπτόµαστε τη χώρα χωρίς την «ΕΡΓΑΝΗ», κύριε Παππά; Την
πολεµούσατε κάποτε, το 2013. Τη λέγατε «µονταζιέρα Βρούτση».
Όχι εσείς, το κόµµα σας. Αν δεν υπήρχε η «ΕΡΓΑΝΗ», οι εργαζόµενοι θα ήταν σε ουρές, για να πληρωθούν. Με την «ΕΡΓΑΝΗ»
πληρώθηκαν 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ οι εργαζόµενοι.
Και την ίδια στιγµή, αυτό έρχεται να επιβεβαιωθεί από τα πιο
αδιάψευστα και αξιόπιστα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που δείχνει ότι
η ανεργία τον Οκτώβριο είναι 16,7%. Είναι ίδια µε τον Οκτώβριο
του 2019 που ήταν 16,7%.
Συνολικά έπεσε έξω ο προϋπολογισµός τού κ. Σταϊκούρα. Κάνατε λάθος, κύριε Σταϊκούρα. Δείχνει ο προϋπολογισµός του
2020, κύριοι συνάδελφοι -κι αυτό είναι το θετικό- ότι η ανεργία
θα είναι 18,9% το 2020 µέσα στην πανδηµία. Ήταν φυσιολογικό
αυτό. Η ανεργία θα πέσει κάτω από το 17,3% του 2019, µε τεχνητό τρόπο φυσικά, λόγω των συγκυριών, αλλά είναι ένα γεγονός. Και παρακαλώ εκεί στο ΚΙΝΑΛ να διαβάζουν λίγο τα
στοιχεία, µην έρχονται αδιάβαστοι.
Η ετήσια «ΕΡΓΑΝΗ» πάλι δείχνει ότι το 2020 στην πανδηµία είχαµε ενενήντα χιλιάδες θέσεις θετικό ισοζύγιο, ενενήντα τρεις
χιλιάδες τρεις, συν το ασύλληπτο, αυτό που κατηγορούσατε για
χρόνια εµάς, ότι εκτινάχθηκε προς τα πάνω η πλήρης απασχόληση. Είναι πάνω από το 51,5%, ενώ ήταν 45% το 2019.
Αυτά είναι στοιχεία αδιάψευστα από τα επίσηµα στοιχεία που
δίνει η «ΕΡΓΑΝΗ» και η ΕΛΣΤΑΤ.
Αυτή είναι η παρουσίαση για τα εργασιακά, για τα οποία αφιέρωσε τόσο χρόνο η πλευρά του ΚΙΝΑΛ.
Να πάω λίγο και στο ασφαλιστικό. Κύριε Πρόεδρε, θα το επα-
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ναλάβω: Η Ελλάδα πλέον έχει κατακτήσει ένα σύγχρονο ασφαλιστικό σύστηµα. Ο ν.4670, η µεταρρύθµιση του 2020 ήρθε και
θα µείνει. Κανείς δεν µπορεί να διαταράξει την ισορροπία της.
Ήρθε µε αναλογιστική µελέτη, κάτι που δεν έκανε ποτέ ούτε ο
ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ τα παλιά χρόνια που «αξιοποιούσε» το
ασφαλιστικό, για να το εργαλειοποιεί για πολιτικές παρεµβάσεις.
Αυτό έκανε το ΠΑΣΟΚ για χρόνια.
Και αναγκάζοµαι τώρα να κάνω την κριτική και την αναφορά
στο µέλλον, διότι, όταν ανέλαβα το 2012, δεν ξέραµε ούτε πόσους συνταξιούχους έχουµε ούτε πόσες συντάξεις δίνουµε.
Ήταν ένα πλήρως διαλυµένο σύστηµα γεµάτο «µαϊµού» συντάξεις και το φτιάξαµε µε τη µεταρρύθµιση του «ΗΛΙΟΣ». Αυτό κάναµε.
Και το 2020 µε τη στήριξη του Υπουργείου Οικονοµικών -να το
πω- η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποφάσισε να αποκαταστήσει αδικίες. Δώσαµε µε τον νέο νόµο µας και µε βάση τις
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες επικουρικές συντάξεις, στην αναµόρφωση των
επιταγών του νέου νόµου της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, 300
εκατοµµύρια ευρώ. Δώσαµε σε ένα εκατοµµύριο πενήντα µία χιλιάδες συνταξιούχους 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ. Δώσαµε σε
εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες συνταξιούχους οφειλές του 2019. Δώσαµε σε ογδόντα χιλιάδες συντάξεις χηρείας που πήγαν από το
50% στο 70%. Ήταν εκκρεµότητες στον ΣΥΡΙΖΑ.
Και, ταυτόχρονα, φτιάξαµε για πρώτη φορά τον Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης, έναν φορέα που στο τέλος του 2021 θα
έχει αλλάξει την όψη του και θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο και ό,τι
πιο προωθηµένο.
Επίσης, δηµιουργήσαµε και το θέµα το οποίο αφορά την ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ». Κύριε Κατρίνη, οι αγρότες, στους οποίους δείχνετε ενδιαφέρον, έχουν πλέον µικρότερες εισφορές µε
τον ασφαλιστικό νόµο τον δικό µας, που δεν ψηφίσατε, και πλέον
η σύνταξη των νέων αγροτών βγαίνει σε λίγα δευτερόλεπτα µε
την «ΑΤΛΑΣ», όπως και οι συντάξεις χηρείας.
Κι επειδή γίνεται και µία αναφορά για τις παλιές συντάξεις -το
κάνατε και χθες το λάθος, όµως πήρατε τις απαντήσεις σας- µε
τα στοιχεία τα οποία θα ανακοινωθούν από την έκθεση «ΑΤΛΑΣ»,
θέλω να πω ότι αυτά δεν τα είχαµε παλιά, αυτά βγήκαν τώρα επί
Βρούτση, η απόλυτη διαφάνεια. Παλιά ρωτούσα την κ. Αχτσιόγλου και δεν είχε απαντήσει ποτέ ποιες ήταν οι εκκρεµείς συντάξεις, ποτέ, ενώ τώρα δεν χρειάζεται να ρωτάει κανένας στο
πολιτικό σύστηµα, τώρα βγαίνουν αυτόµατα.
Ανακοινώνω, λοιπόν, ότι το 2020 απονεµήθηκαν εκατόν εξήντα
µία χιλιάδες επτακόσιες εβδοµήντα µία συντάξεις. Και το νούµερο αυτό, να το επαναλάβω, εκατόν εξήντα µία χιλιάδες επτακόσιες εβδοµήντα µία συντάξεις απονεµήθηκαν το 2020. Ρεκόρ
όλων των εποχών. Το πιο συγκλονιστικό δεν είναι το ύψος των
απονεµηθεισών συντάξεων αλλά είναι ότι αυτό έγινε µε µισό προσωπικό λόγω της πανδηµίας και το επίσης πιο εντυπωσιακό είναι
ότι ο µέσος όρος των συντάξεων όλων των προηγούµενων ετών
ήταν εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες. Αυτή είναι η απάντηση που
δίνω. Και αυτά τα έκανε αυτή η Κυβέρνηση µέσα στην πανδηµία.
Γι’ αυτό λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι υποκριτική και ανεύθυνη
όλη αυτή η επίκαιρη επερώτηση του ΚΙΝΑΛ, η οποία ήρθε ατεκµηρίωτη και ακοστολόγητη. Ήρθε να παρουσιάσει ανέξοδα, µαξιµαλιστικά, προτάσεις ανεφάρµοστες, ανέφικτες, δηµοσιονοµικά
ουτοπικές.
Εµείς είµαστε µία υπεύθυνη Κυβέρνηση. Ξέρουµε πού θα πάµε
το σκάφος της χώρας και το πάµε καλά. Το τιµόνι το κρατάει ο
Πρωθυπουργός. Όλοι έχουµε µία εντολή συντεταγµένη, να περάσουµε την καταιγίδα και τη θύελλα µέσα στο πέλαγος, που
περνά η χώρα µας αυτή τη στιγµή, όσο το δυνατόν µε τον πιο
ασφαλή τρόπο. Και τα καταφέρνουµε µέχρι σήµερα και το 2021
φαίνεται ότι θα είναι η χρονιά επανεκκίνησης, κοινωνικής και οικονοµικής, για τη χώρα. Εδώ είµαστε, λοιπόν, µε ζύγι, µέτρο και
πυξίδα την ευθύνη, τον ρεαλισµό, για να προχωρήσουµε τη χώρα
µπροστά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Βρούτση.
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Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναρωτιέται κανείς, εάν υπάρχει αίσθηση του περιβάλλοντος
µέσα στο οποίο γίνεται η σηµερινή συζήτηση, διότι εδώ θα περιµέναµε να ακούσουµε τον Υπουργό Οικονοµικών κατ’ αρχάς να
επικεντρωθεί στο θέµα της επίκαιρης επερώτησης που έκανε εν
προκειµένω το Κίνηµα Αλλαγής και να µας εξηγήσει γιατί έχουν
πάει τα πράγµατα στην οικονοµία όπως έχουν πάει.
Η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην ύφεση και τον αποπληθωρισµό, κύριε Σταϊκούρα, και εσείς ανεβήκατε σ’ αυτό το Βήµα και
αντί να εξηγήσετε το τι συνέβη, γιατί δεν ακούσατε τις προτάσεις
της Αντιπολίτευσης; Δύο φορές κάναµε και εµείς προτάσεις σε
δύο πακέτα «Μένουµε όρθιοι I» και «Μένουµε όρθιοι II» και
έχουµε καταλήξει αυτή τη στιγµή να έχουµε κάνει προσπέραση
σε όλες τις χώρες σε σχέση µε το µέγεθος της ύφεσης και να είµαστε και πρώτοι στον αποπληθωρισµό.
Και µπαίνουµε στο 2021. Αντί να έρθετε εδώ να µας πείτε δύο
πράγµατα για το πώς θα υπερβείτε τη διοικητική σας ανεπάρκεια
στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, λέτε ότι τα έχετε
κάνει όλα καλά. Μπράβο, συγχαρητήρια! Τελειώνουν τα λεφτά,
λοιπόν, για το 2021, τι θα συµβεί το 2021; Τι λέτε στον κ. Μητσοτάκη ότι θα συµβεί το 2021; Πείτε µου. Πραγµατικά, ενδιαφερόµαστε να το ακούσουµε.
Βγήκε το ΚΕΠΕ και είπε ότι στο εξάµηνο θα έχουµε 4% ύφεση.
Την αµφισβητείτε αυτή την εκτίµηση; Γιατί την αµφισβητείτε;
Πώς; Θα τελειώσουν τα λεφτά στους δυο-τρεις πρώτους µήνες
και τα µέτρα στήριξης που λέγατε για το 2020 είναι σε ένα µεγάλο κοµµάτι τους αναβληθέντες φόροι. Θα έρθει ο Απρίλιος και
θα κληθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να τους καταβάλουν.
Τι θα γίνει το 2021; Θα έρθετε, δηλαδή, Σεπτέµβρη-Οκτώβρη
να καταθέσετε και προϋπολογισµό, για να πάµε σε πλεονάσµατα;
Ούτε και εκεί ακούσαµε τίποτα. Όλα καλά; Ο δηµοσιονοµικός
δρόµος είναι ο ίδιος; Εγείρεται κάποιο ζήτηµα µε τους εταίρους;
Το βάζετε το θέµα ή θα πάµε σε προϋπολογισµό για το 2022 µε
τους στόχους που υπήρχαν πριν από την πανδηµία; Είναι µείζον
ζήτηµα. Δεν θα βγαίνει η άσκηση και θα έχουµε και τα τρέχοντα
αποτελέσµατα.
Κύριε Βρούτση, σας ακούσαµε µε προσοχή. Σήµερα έβγαλε
δελτίο Τύπου η ΑΔΕΔΥ που σας διαψεύδει, νοµίζω, µε πάρα πολύ
τεκµηριωµένο τρόπο και αν θέλετε απαντήσεις, να τις απευθύνετε και στις οργανώσεις των εργαζοµένων.
Οι τράπεζες, κύριε Σταϊκούρα, έχουν πάρει 52 δισεκατοµµύρια
ρευστότητα από στοχευµένα προγράµµατα για τη στήριξη των
επιχειρήσεων µε αρνητικό επιτόκιο και δεν τα διοχετεύουν. Ειπώθηκε και πιο πριν. Δεν έδειξε να σας απασχολεί το ζήτηµα. Και
θέλω να σας κάνω την εξής απλή ερώτηση: Μια επιχείρηση η
οποία, κατά το κοινώς λεγόµενο, έχει «φάει πόρτα» στα προγράµµατα τα εγγυηµένα από το κράτος, το ΤΕΠΙΧ και το COVID,
µπορεί να χρηµατοδοτηθεί για το δικό της σκέλος για ένα πρότζεκτ του Ταµείου Ανάκαµψης;
Για να καταλάβουµε όλοι ποιους αφορά το Ταµείο Ανάκαµψης,
το οποίο το περιφέρετε ως το ιερό δισκοπότηρο της επανάκαµψης της οικονοµίας µας. Δεν σας ξέφυγε. Παραδεχθήκατε ότι
στην καλύτερη των περιπτώσεων θα αφορά 5 δισεκατοµµύρια
µέσα στο 2021, έτσι; Δεν µιλάµε τώρα για κανένα ποσό το οποίο
πραγµατικά µπορεί τα πράγµατα να τα φέρει πάνω κάτω. Να το
ακούει αυτό ο κόσµος και να γυρίσετε και εσείς να ακούσετε τις
οργανώσεις της επιχειρηµατικότητας. Τι πάθανε όλοι αυτοί και
λένε ότι κινδυνεύουν διακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις µε κλείσιµο; Έχετε δει τα στοιχεία για τα προγράµµατα τα εγγυηµένα
από το κράτος; Πόσες επιχειρήσεις στην εστίαση και τον τουρισµό πήραν από το εγγυηµένο πρόγραµµα για τον κορωνοϊό ως
στήριξη; Δεκαέξι τον αριθµό.
Οι τράπεζες, κύριε Σταϊκούρα, έχουν αναδειχθεί στον µεγάλο
ασθενή της ελληνικής οικονοµίας. Είναι τρέλα αυτό που ζούµε.
Πενήντα δισεκατοµµύρια ρευστότητα από τη µία, πνίξιµο των επιχειρήσεων από την άλλη και ο λογαριασµός στον φορολογούµενο. Έχετε σχεδιασµό να κάνετε κάτι γι’ αυτό; Δεν ακούσαµε
τίποτα. Όλα καλά! Μας αραδιάσατε εδώ τα µέτρα, λες και συζητάµε ξανά τον προϋπολογισµό, για το τι κάνατε και τι δεν κάνατε.

6421

Την έχουµε κάνει την κριτική µας. Σας λέγαµε από νωρίς «πάρτε
µέτρα». Δεν µας ακούσατε. Φτάσαµε τώρα στην ύφεση και έρχεστε να µας πείτε ότι όλα καλά τα κάνατε. Και το παραδέχτηκε
και η Κοµισιόν, λέει, ότι θα ανακάµψει η οικονοµία µε την πολιτική
σας. Νοµίζω ότι είστε σε πολύ µεγάλη απόσταση από το τι πραγµατικά συµβαίνει, από τις ανάγκες της κοινωνίας και αυτό νοµίζω
είναι ενδεικτικό τού πώς προσεγγίζει η παράταξή σας τα ζητήµατα τα οικονοµικά.
Σας είχαµε πει από την αρχή, το διαβλέψαµε, ότι τα χρήµατα
του Ταµείου Ανάκαµψης θέλετε να τα κρατήσετε για τους επιβιώσαντες. Δυστυχώς και όποιες φωνές στη συντηρητική παράταξη ήταν διαφορετικές, έχουν µπει πλησίστιες στη λογική που
αποτυπώνει το σχέδιο Πισσαρίδη για τη βίαιη εκκαθάριση της οικονοµίας. Και µε τη βίαιη εκκαθάριση της οικονοµίας θα αργήσει
να ανακάµψει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονοµία.
Το υιοθετείτε κι εσείς; Σηκωθείτε στη δευτερολογία σας και
πείτε «δεν είναι ζόµπι οι ελληνικές επιχειρήσεις». Έχει ανάγκη ο
επιχειρηµατικός κόσµος να το ακούσει αυτό. Είναι αθλιότητα να
εκστοµίζονται αυτά τα πράγµατα, να καταγράφονται σε επίσηµες
εκθέσεις και να αναπαράγονται από κυβερνητικά στελέχη. Δεν
πρέπει να συµβαίνει αυτό.
Η ελληνική οικονοµία για να ανακάµψει, κατ’ αρχάς πρέπει να
υπάρξει ένα πακέτο στήριξης, το οποίο το διατυπώσαµε πάλι
πριν λίγες µέρες, και µε την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών
και µε την παράταση της ενίσχυσης για το κόστος ενοικίασης, τη
ρύθµιση βεβαίως του χρέους από τα χρέη του κορωνοϊού, τη
γενναία ρύθµιση του χρέους, η οποία να περιλαµβάνει και «κούρεµα», και να τελειώνει και η ιστορία µε το Πτωχευτικό Δίκαιο.
Αποσύρετε αυτό το ανοσιούργηµα οριστικά. Μην πηγαίνετε στις
παρατάσεις. Κανένα πρόβληµα δεν θα λύσει. Θα επιταχύνει τη
βίαιη ύφεση, θα την πολλαπλασιάσει και θα πολλαπλασιάσει και
τα προβλήµατα για τον Έλληνα φορολογούµενο. Το ΑΕΠ, εάν
δεν το έχετε υπ’ όψιν σας, έχει φτάσει ήδη στα επίπεδα του 1996.
Δεν µπορεί, λοιπόν, κανένας από το οικονοµικό επιτελείο να ανεβαίνει σε αυτό το Βήµα εδώ και να πανηγυρίζει.
Θα περίµενε κανείς, όταν ξεκίνησε η κρίση, να µπουν όλες οι
µηχανές µπροστά. Παρεκκλίνατε από τους κανόνες των δηµοσίων συµβάσεων για µία σειρά από προµήθειες και έργα. Στα µεγάλα έργα, στα έργα τα οποία πραγµατικά µπορούν να
ανεβάσουν την παραγωγική δυνατότητα της χώρας, έχετε βαλτώσει. Δύο χρόνια έχουν περάσει και δεν έχει γίνει καµµία δαπάνη. Εξαγγελίες, παλινωδίες, στασιµότητα. Από το µετρό της
Θεσσαλονίκης, τον ΒΟΑΚ, την Πατρών-Πύργου. Και καθυστερήσεις πολύ φοβάµαι ότι υπάρχουν και στα ψηφιακά έργα, τα οποία
θα µπορούσαν να είναι µια διαφυγή οικονοµικής δραστηριότητας
η οποία αφήνει και πάρα πολύ σηµαντικό αποτύπωµα.
Να σας πω ένα παράδειγµα; Γιατί από την αρχή της κρίσης µη µου πείτε ότι δεν ξέρατε ότι θα έρθει δεύτερο κύµα πανδηµίας και θα αναγκαστείτε να πάτε σε lockdown- δεν στηρίχθηκαν
οι επιχειρήσεις για να αναπτύξουν ηλεκτρονικό εµπόριο; Είχαµε
τις παλινωδίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα µπρος-πίσω -click
away, click in shop, όχι θα σας κλείσουµε, όχι θα σας ανοίξουµεγια να διαπιστώσουµε εκ των υστέρων ότι µόνο το 15% των επιχειρήσεων είχε τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου. Πόση σοφία ήθελε πια, για να µπορέσετε εκείνη
τη στιγµή να πείτε ότι θα οργανώσουµε ένα πρόγραµµα, να βοηθήσουµε την ελληνική επιχείρηση να αναπτύξει τέτοιου τύπου
επιχειρήσεις; Εννέα µήνες πέρασαν.
Δεν χρειαζόταν σοφία. Χρειαζόταν πολιτική βούληση. Δεν σας
θεωρούµε ανόητους. Δεν σας θεωρούµε χαζούς. Δεν ερχόµαστε
εδώ να καταθέσουµε την άποψη ότι έχετε κάποιο σχέδιο συνωµοσίας στο µυαλό σας, αλλά είστε εγκλωβισµένοι, είστε δέσµιοι
ιδεών καταστροφικών για την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία. Αυτή είναι η αλήθεια.
Εύχοµαι ειλικρινά τα καµπανάκια, τα οποία χτυπούν στην
αγορά, να φτάσουν και στα δικά σας αυτιά και να υπάρξει µια
στροφή, η οποία πρέπει να αφορά και το επίπεδο βεβαίως -όπως
είπα πριν- της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων.
Επιτρέψτε µου να πω για τα µεγάλα ψηφιακά έργα, που δεν
πρέπει να υποτιµηθεί ότι είναι ένα τεράστιο κοµµάτι της χρηµατοδότησης, το οποίο µπορεί και πρέπει να διοχετευθεί εκεί. Ως

6422

πρώην Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής θέλω να καταθέσω την
ανησυχία µου, διότι είναι προφανές ότι ούτε ο ιδιωτικός τοµέας
έχει την επάρκεια αυτή τη στιγµή να απορροφήσει τα τεράστια
κονδύλια τα οποία προβλέπονται. Θα σας ενθαρρύναµε εκεί
πέρα να κάνετε ταχύτερα ακόµα βήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι, βεβαίως, ένα πράγµα το οποίο το έχουµε καταγράψει,
ότι έχετε παραδεχτεί δηµοσίως ότι τα µεγάλα ψηφιακά οριζόντια
έργα, τα οποία ξεκινήσαµε, τα προχωράτε. Αυτό το αναγνωρίζουµε. Όµως, εδώ παρατηρούµε καθυστερήσεις, οι οποίες δεν
εξηγούνται.
Δυστυχώς, κύριε Σταϊκούρα, -και το λέω µε λύπη- περιµέναµε
σήµερα να δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Έχει συµβεί κοσµογονία.
Δεν µπορεί να πολιτεύεστε και να ανεβαίνετε σ’ αυτό εδώ το
Βήµα σαν να µην υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις γύρω µας. Είµαστε
πρωταθλητές στην ύφεση, πρωταθλητές στον αποπληθωρισµό.
Δεν πάνε τα πράγµατα καλά για το 2021. Δεν πείθουν πλέον τα
πανηγύρια.
Λάβετε τα µέτρα σας, λοιπόν. Ακούστε τις προτάσεις της προοδευτικής Αντιπολίτευσης και προσπαθήστε να πείσετε και κανέναν ότι µπορεί στοιχειωδώς η συντηρητική παράταξη να
προστατεύσει τα συµφέροντα της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Διότι κινδυνεύετε, για δεύτερη φορά µέσα σε πάρα πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα, ως παράταξη να ταυτιστείτε µε τις µεγάλες
οικονοµικές καταστροφές, οι οποίες έχουν επισυµβεί µέσα στην
τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Παππά.
Να περάσουµε στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, στον κ.
Χρήστο Κατσώτη.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Περιµένω
την ίδια ανοχή στον χρόνο.
Το ΚΙΝΑΛ µε την επερώτηση ισχυρίζεται ότι οι συνθήκες επέτρεπαν άλλη διαχείριση της πανδηµίας και της κρίσης, αφού τα
ταµεία, όπως λέει, ήταν γεµάτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν
αδιάφορη και µουδιασµένη αλλά ωριµότερη και µε αποφάσεις
εξασφάλισης χρηµατοδοτικών εργαλείων ανάκαµψης 1,8 τρισεκατοµµύριο ευρώ και ότι το πολιτικό κλίµα, ενώ είναι ηπιότερο
και όχι διχαστικό, η Κυβέρνηση παίρνει αυταρχικές αποφάσεις.
Ισχυρίζονται, επίσης, ότι οι σύγχρονες σοσιαλδηµοκρατικές
θέσεις για βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη που στοχεύουν στην ανθρωποκεντρική πρόοδο, όχι µόνο είναι επίκαιρες
όσο ποτέ αλλά και απολύτως αναγκαίες.
Όπως παρουσίασε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΚΙΝΑΛ, µέρος των προτάσεών τους υλοποιήθηκαν από τη Νέα
Δηµοκρατία και ασκεί κριτική για τις υπόλοιπες, που τις θεωρεί
αναγκαίες.
Κύριοι, για την αντιµετώπιση της πανδηµίας φιλελεύθερες και
σοσιαλδηµοκρατικές κυβερνήσεις ακολούθησαν την ίδια συνταγή µε θανατηφόρες συνέπειες για τους λαούς. Η λειτουργία
της καπιταλιστικής οικονοµίας, τα µέτρα για την αντιµετώπιση
της νέας βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και όχι η προστασία των
λαών ήταν προτεραιότητα όλων των κυβερνήσεων, φιλελεύθερων και σοσιαλδηµοκρατικών.
Η διαχείριση και οι κοινωνικές συνέπειές της έχουν αντιλαϊκό,
ταξικό πρόσηµο στον καπιταλισµό. Στη λογική τού κόστους-οφέλους η πολιτική του ελάχιστου εισοδήµατος, των ελάχιστων δικαιωµάτων -πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης- κυριάρχησε
παντού. Αυτό το πλαίσιο καθόρισε και καθορίζει και τις συγκεκριµένες επιλογές αντιµετώπισης της πανδηµίας, µε προσαρµογή των όποιων υγειονοµικών πρωτοκόλλων στις απαιτήσεις
των επιχειρηµατικών οµίλων, την ανυπαρξία ελέγχων στους χώρους δουλειάς, στις διάφορες δοµές, µε µέτρα για τους εργαζόµενους στα αποδεκτά όρια που έθεσαν οι εκπρόσωποι των
επιχειρηµατικών οµίλων.
Οι κοινωνικές συνέπειες δεν περιορίζονται µόνο στους θανάτους λόγω κορωνοϊού. Αφορούν τις δραµατικές συνέπειες στη
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σωµατική και ψυχική υγεία από την αδυναµία κάλυψης οξυµµένων αναγκών, από την αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας,
τη διακοπή της ζωντανής εκπαιδευτικής λειτουργίας για τη νεολαία.
Στην επερώτηση αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν
αδιάφορη και µουδιασµένη αλλά ωριµότερη και µε αποφάσεις
εξασφάλισης χρηµατοδοτικών εργαλείων. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει για πρώτη φορά σε κοινό δανεισµό, για να χορηγήσει επιδοτήσεις, εκτός από δάνεια, σε
κράτη-µέλη και µε τη σειρά τους στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους εµφανίζεται ως βήµα προόδου, χρηµατοδότηση
βέβαια που θα κληθεί να πληρώσει ο λαός.
Στο όνοµα των εκτάκτων συνθηκών της προστασίας της απασχόλησης προωθείται η αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης, η
επιβολή φθηνότερης εργατικής δύναµης µε τη µετατροπή των
συµβάσεων, τη µείωση των αποδοχών, την παραπέρα ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας, για να συγκρατηθεί η πτωτική τάση
του ποσοστού κέρδους.
Εδραιώνεται η πολιτική πλήρους ανταποδοτικότητας και ενίσχυσης του ιδιωτικού πυλώνα στο ασφαλιστικό σύστηµα. Την
ίδια ώρα που σαρώνεται η ζωή των εργαζοµένων και του λαού,
διοχετεύεται ένας πακτωλός κρατικού κοινοτικού χρήµατος µέσα
από τις επιδοτήσεις, τις φοροαπαλλαγές και τις ασφαλιστικές
ρυθµίσεις για το µεγάλο κεφάλαιο, που όλοι σας µε τις όποιες
επιµέρους διαφορές στηρίζετε.
Η αύξηση του µεγέθους και της κερδοφορίας του κεφαλαίου
όχι µόνο δεν συµβαδίζει, αλλά αποτελεί το µεγάλο εµπόδιο για
την ευηµερία της εργατικής τάξης και του λαού, σύµφωνα µε τις
υπάρχουσες τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες. Η τεράστια συγκέντρωση του κεφαλαίου δεν οδήγησε σε έναν καπιταλισµό µε ανθρώπινο πρόσωπο.
Αµύθητος πλούτος συγκεντρωµένος σε µια χούφτα και από
την άλλη οι ουρές των ανέργων, η εκτεταµένη φτώχεια, η κραυγαλέα αδυναµία των δηµόσιων συστηµάτων υγείας που αποκάλυψε η πρόσφατη πανδηµία, η πίεση, η αύξηση του βαθµού
εκµετάλλευσης. Αυτές είναι οι συνέπειες ενός συστήµατος που
σαπίζει. Καµµία πρόταση αστικής διαχείρισης δεν µπορεί να εξαλείψει τη βαθύτερη αιτία της εκδήλωσης της κρίσης, που είναι η
ίδια η όξυνση της βασικής αντίθεσης του καπιταλισµού ανάµεσα
στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και στην ατοµική καπιταλιστική ιδιοποίηση των αποτελεσµάτων της.
Η Κυβέρνηση, µέσα στην περίοδο της πανδηµίας, δεν σταµάτησε το αντεργατικό αντιλαϊκό της έργο. Ετοιµάζεται να φέρει
το αντιδραστικό νοµοσχέδιο για τα ΑΕΙ µε την ίδρυση ειδικού
αστυνοµικού σώµατος για τα πανεπιστήµια, για να υποτάξει το
φοιτητικό κίνηµα.
Ετοιµάζεται, επίσης, να φέρει το νοµοσχέδιο που θα υλοποιήσει
τις προτάσεις Πισσαρίδη για την ιδιωτικοποίηση επικουρικής
ασφάλισης και όχι µόνο, την κατάργηση του οκταώρου, τη θέσπιση δωδεκαώρου, την κατάργηση της αµοιβής των υπερωριών,
την περιστολή δηµοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών µε
νέο συνδικαλιστικό νόµο που η συνδικαλιστική δράση, ο όποιος
αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων θα θεωρείται ιδιώνυµο αδίκηµα και θα διώκεται ποινικά. Και για να υλοποιηθούν,
ήρθε και η εξαγγελία για το νοµοσχέδιο που θα περιορίζει, θα καταργεί το δικαίωµα των συγκεντρώσεων, των διαµαρτυριών των
εργαζοµένων και του λαού.
Η ανυπόληπτη ηγεσία της ΓΣΕΕ, οι δυνάµεις της σοσιαλδηµοκρατίας -παλαιάς και νέας- και του φιλελευθερισµού ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, δίνοντας το
άλλοθι να υλοποιηθούν οι εµβληµατικές ανατροπές που επιδεινώνουν τη θέση των εργαζοµένων και του λαού, που ενισχύουν
τη δικτατορία του κεφαλαίου.
Όλο αυτό το αντιλαϊκό οπλοστάσιο, ιδιαίτερα από το 2009,
µαρτυρά τη σύµπλευση όλων των αστικών κοµµάτων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται από την πλευρά της Κυβέρνησης ή της Αντιπολίτευσης.
Ο λαός έναν δρόµο έχει να επιλέξει, τον δρόµο της ρήξης και
ανατροπής µε τη βαρβαρότητα του συστήµατος, τον δρόµο διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών του.
Το ταξικό εργατικό κίνηµα µε «πειθαρχηµένη απειθαρχία» στη
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βάρβαρη πολιτική σας οργανώνει αυτή την πάλη για την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
και του λαού.
Το ΚΚΕ πρωτοστατεί στους αγώνες της εργατικής τάξης και
των βιοπαλαιστών αγροτών και ΕΒΕ για την υπεράσπιση της
ζωής τους. Καταθέσαµε τροπολογίες, προτάσεις νόµου για την
προστασία των ανέργων, για την εξασφάλιση εισοδήµατος ιδιαίτερα στους εργαζόµενους στον επισιτισµό-τουρισµό, σε εργαζόµενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται την τουριστική
περίοδο, στους εργαζόµενους των µεταφορών, στους καλλιτέχνες, τις οποίες η Κυβέρνηση απέρριψε, όπως απέρριψε και τις
προτάσεις νόµου για τις συλλογικές συµβάσεις, τον κατώτερο
µισθό, για την κατάργηση των ασφαλιστικών νόµων µε αποκατάσταση των συντάξεων και των ασφαλιστικών παροχών.
Οι εργαζόµενοι χρειάζεται να βγάλουν συµπεράσµατα και να
ενισχύσουν τη συµµετοχή τους στον αγώνα για όσα τους ανήκουν.
Προχθές καταθέσαµε νέα πρόταση νόµου για την ανακούφιση
των βιοπαλαιστών αγροτών και ΕΒΕ µε συγκεκριµένα µέτρα,
κύριε Υπουργέ, και θα θέλαµε, βέβαια, να τη δείτε και να µας
απαντήσετε, όταν θα τη φέρετε για συζήτηση.
Οι δυνάµεις του ΚΚΕ µπαίνουν καθηµερινά µπροστά στην προσπάθεια για να ανοίξει αγωνιστικά ο δρόµος της ανατροπής που
οδηγεί στην κοινωνική απελευθέρωση. Πρωταγωνιστούµε στην
προσπάθεια συντονισµού και οργάνωσης της πάλης των εργαζοµένων, για να πληρώσει το κεφάλαιο και όχι ο λαός τη νέα
κρίση. Συµβάλλουµε αποφασιστικά, ώστε οι σηµερινοί αγώνες
για τους µισθούς, την προστασία των ανέργων, την απαλλαγή
των λαϊκών νοικοκυριών από τα χρέη, την αποκλειστικά δηµόσια
κοινωνική ασφάλεια για όλους, την προστασία της υγείας και
ασφάλειας των εργαζοµένων να σηµαδεύουν τον πραγµατικό αντίπαλο, την εξουσία του κεφαλαίου και όχι µόνο την Κυβέρνηση
και τα αστικά κόµµατα που την υπηρετούν.
Στους στόχους πάλης είναι η απαίτηση να φορολογηθεί το µεγάλο κεφάλαιο, να σταµατήσουν οι δαπάνες για το ΝΑΤΟ, να καταργηθούν οι αντιλαϊκοί νόµοι. Σταθερά και αποφασιστικά
δυναµώνουµε τον πολιτικό αγώνα για αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, µε τον λαό ιδιοκτήτη του πλούτου
που παράγει.
Υπάρχει άλλος δρόµος. Δεν είναι µοιραίο να αυξάνεται καθηµερινά η απόσταση, η ψαλίδα ανάµεσα στις σύγχρονες τεχνολογικές και επιστηµονικές δυνατότητες για τη διασφάλιση της
κοινωνικής ευηµερίας και στη σηµερινή κατάσταση της σχετικής
και απόλυτης εξαθλίωσης, της ανασφάλειας που βιώνουν οι µισθωτοί, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι.
Η εξουσία της εργατικής τάξης για την οποία παλεύει το ΚΚΕ,
ο σοσιαλισµός είναι η απάντηση για τα οξυµµένα λαϊκά προβλήµατα τον 21ο αιώνα. Το πραγµατικά νέο είναι ο κεντρικός σχεδιασµός του σοσιαλισµού, η κοινωνική σχέση που επιτρέπει τη
χρησιµοποίηση των µέσων παραγωγής και την κατανοµή του εργατικού δυναµικού, σύµφωνα µε επιστηµονικά καθορισµένους
στόχους για τη λαϊκή ευηµερία.
Η σύγχρονη εποχή της αλµατώδους επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, της ψηφιακής οικονοµίας και του περάσµατος στην τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση γεννά νέες
δυνατότητες για τη σοσιαλιστική οικοδόµηση.
Καλούµε τους µισθωτούς, τους αυτοαπασχολούµενους, τους
ανέργους να βγουν µαχητικά και οριστικά από τον βάλτο της κρίσης και της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης, να παλέψουν για την
Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κατσώτη.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Βασίλειος Βιλιάρδος από την Ελληνική
Λύση.
Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ας µην υπερβάλλουµε µε την κρίση. Η Πορτογαλία, για παράδειγµα, επίσης τουριστική χώρα, είχε πτώση του
ΑΕΠ της κατά 13,9% το δεύτερο τρίµηνο, αλλά σχεδόν ισόποση
ανάπτυξη στο τρίτο, όπως θα καταθέσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος κατα-
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θέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς αποτύχαµε. Η Κυβέρνησή σας απέτυχε παταγωδώς. Κάνετε τα ίδια µε το 2004-2009 που υπερχρεώσατε την Ελλάδα.
Φτάσατε το πρωτογενές έλλειµµα στα 18,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ, το δηµοσιονοµικό προφανώς γύρω στα 24 δισεκατοµµύρια ευρώ, στο -15% του ΑΕΠ, όσο το 2009. Εκτοξεύσατε το δηµόσιο χρέος στο 210% του ΑΕΠ της γενικής κυβέρνησης, της
κεντρικής πέρασε πιθανόν το 230%, και το ιδιωτικό στο 150%,
ίσως περισσότερο αν υπολογίσει κανείς τις προσαυξήσεις του
δηµοσίου. Κανείς δεν θα µπορούσε να διαχειριστεί την οικονοµία
µας χειρότερα.
Το ίδιο θα κάνετε και το 2021 που αναµένονται δεκάδες χιλιάδες «λουκέτα», ειδικά στην εστίαση. Όσο για τα µέτρα, αλήθεια,
έχετε πει στους Έλληνες πως είναι µε δανεικά και ότι θα τα πληρώσουν στο πολλαπλάσιο; Μας έχετε χορτάσει, πάντως, µε τα
µεγάλα λόγια. Μόνο φιλελεύθερη δεν είναι η πολιτική που ακολουθείτε, πόσω µάλλον ορθολογική.
Έχετε οδηγήσει την Ελλάδα σε έναν δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό άνευ προηγουµένου. Αν δούµε δε την ύφεση της τάξης του
10%, παρά τη στήριξη της οικονοµίας µε 24 δισεκατοµµύρια
ευρώ, σύµφωνα µε τις δικές σας δηλώσεις, τότε θα καταλάβουµε
καλύτερα την καταστροφή που προκαλέσατε. Δεν είναι, όµως,
«ζόµπι» µόνο πολλές επιχειρήσεις, κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ,
ολόκληρη η χώρα είναι «ζόµπι».
Όσο για τον αποπληθωρισµό, αλήθεια, έχει πει ο Υπουργός
στους Έλληνες τι σηµαίνει για τα πραγµατικά επιτόκια τόσο του
δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα; Δεν θα έπρεπε να το γνωρίζουν;
Όσον αφορά στο θέµα µας τώρα, θέλω να πω ότι κατ’ αρχάς
πραγµατικά δεν θέλαµε να µιλήσουµε, διαπιστώνοντας πως ο
σκοπός της επερώτησης του ΚΙΝΑΛ -ΚΙΝΑΛ βέβαια όσον αφορά
τον ΑΦΜ, αφού το ΠΑΣΟΚ χρωστάει περί τα 200 εκατοµµύριαήταν η συνεχιζόµενη προσπάθειά του τον τελευταίο καιρό να «ξεπλυθεί» από το έγκληµα του 2010 και από τα επόµενα, από το
ότι υπεξαίρεσε την ψήφο των Ελλήνων µε το «λεφτά υπάρχουν»
του κ. Παπανδρέου, ο οποίος κατηγόρησε διεθνώς όλους τους
Έλληνες ως φοροφυγάδες και οδήγησε στην Ελλάδα στο ΔΝΤ,
χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και µε την οικονοµική κατάσταση
της χώρας µας τότε απείρως καλύτερη από τη σηµερινή.
Υπενθυµίζουµε εδώ πως δεν δροµολόγησε µόνο το πρώτο
µνηµόνιο, αλλά υπέγραψε και όλα τα επόµενα, ενώ συµµετείχε
στο έγκληµα του PSI, µε το οποίο υποθηκεύθηκε ολόκληρη η δηµόσια περιουσία µας και παραδόθηκε αµαχητί η εθνική µας κυριαρχία.
Υπενθυµίζουµε, επίσης, την απίστευτη δήλωση τότε του κ. Βενιζέλου, που ανέτρεψε τον κ. Παπανδρέου, σύµφωνα µε την
οποία το δηµόσιο χρέος µας θα ήταν το 2020 στο 120% του ΑΕΠ,
όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, όταν τελικά το δηµόσιο
χρέος µας, όπως είπαµε προηγουµένως, διαµορφώθηκε στο
210%, παρά τη ληστεία των Ελλήνων, της ακίνητης περιουσίας
τους, των µισθών και των συντάξεών τους, τις εκατοντάδες χιλιάδες χρεοκοπίες, τους µαζικούς πλειστηριασµούς κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χωρίς καµµία διάθεση υπερβολής, λοιπόν, είναι προκλητική
και υποκριτική η σηµερινή προσπάθειά του µε πρόσχηµα το ευρωπαϊκό σχέδιο, που στην ουσία δεν φαίνεται να απασχολεί καθόλου την «τρόικα εσωτερικού», τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ
και τον ΣΥΡΙΖΑ, που οδήγησαν την Ελλάδα στην καταστροφή
χωρίς, δυστυχώς, να έχουν διδαχθεί τίποτα από τα λάθη τους.
Συνεχίζοντας, το ΚΙΝΑΛ ισχυρίζεται πως το 2010 τα ταµεία
ήταν άδεια, ενώ σήµερα υπάρχει άνεση. Αν είναι δυνατόν!
Είναι η Ελλάδα σήµερα σε καλύτερη θέση µε το δηµόσιο
χρέος της στο 210% του ΑΕΠ έναντι 127% τότε, µε το «κόκκινο»
ιδιωτικό στο 150% του ΑΕΠ έναντι περίπου 15% τότε, µε τους
Έλληνες να έχουν χάσει 600 δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο από την
ακίνητη περιουσία τους, µε τον παραγωγικό ιστό της Ελλάδας
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κατεστραµµένο από τα µνηµόνια, µε τις τράπεζες χρεοκοπηµένες παρά τα πάνω από 60 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε τα οποία τις
στήριξαν οι φορολογούµενοι όταν τότε ήταν υγιείς, µε το ΑΕΠ
µας στα 160 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα περίπου 230 δισεκατοµµύρια ευρώ τότε;
Είναι πραγµατικά εξοργιστικοί αυτοί οι ισχυρισµοί, όσο ήρεµος
ή καλοπροαίρετος και αν είναι κανείς. Πού βλέπετε τη διαφορά,
αλήθεια, στο έλλειµµα µε το 2009; Δεν ήταν 15% τότε; Το ίδιο
δεν είναι και σήµερα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Περαιτέρω, το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ γράφει πως σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ώριµη, σε αντίθεση µε το 2010. Εξαιρώντας
το ότι σήµερα είµαστε αποικία χρέους της Γερµανίας, την ωριµότητά της την είδαµε µε τη Μακεδονία, όπου απαίτησε την παράδοση του ονόµατος στα Σκόπια µε αντάλλαγµα, προφανώς,
την επιµήκυνση των 95 δισεκατοµµυρίων ευρώ που έληγαν,
οπότε θα χρεοκοπούσαµε ακαριαία, για µετά το 2032.
Επίσης, είδαµε τις κυρώσεις που αρνήθηκε να επιβάλει στην
Τουρκία για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, καθώς η µία χώρα
µπλόκαρε τις προµήθειες της άλλης, µε τα εµβόλια που αγοράζει
σήµερα παραπάνω η Γερµανία, µη σεβόµενη τις συµφωνίες και
µε τόσα πολλά άλλα.
Συνεχίζοντας, αλήθεια, πού είδε το ΠΑΣΟΚ το 1,8 τρισεκατοµµύριο ευρώ; Μιλάει για άφθονους πόρους και ευελιξία. Αναφέρεται δε στα 72 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία µετράει κάπως
διαφορετικά, συνυπολογίζοντας τα υπόλοιπα από το ΕΣΠΑ 20142020, το «SURE» και το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Στην πραγµατικότητα, όµως, δεν είναι παρά 32 δισεκατοµµύρια ευρώ παραπάνω από τα κανονικά ΕΣΠΑ και ΚΑΠ. Είναι 22,5
δισεκατοµµύρια ευρώ επιδοτήσεις και 9,4 δισεκατοµµύρια ευρώ
από δυνατότητες δανεισµού, σύµφωνα µε τις νέες τοποθετήσεις.
Εκτός αυτού, για τα 22,5 δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν τεθεί
προϋποθέσεις, το 37% σε «πράσινα» έργα και το 20% σε ψηφιακά. Ακόµα όµως και αν ήταν τα 22,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
χωρίς προϋποθέσεις, δεν φτάνουν καν για να καλύψουν το έλλειµµα του 2020, το οποίο, όπως είπαµε, ήταν 18,2 δισεκατοµµύρια ευρώ πρωτογενές, οπότε πάνω από 24 δισεκατοµµύρια
ευρώ δηµοσιονοµικό. Πόσω µάλλον, το έλλειµµα του 2021, που
είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο.
Πού βλέπει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ τους άφθονους πόρους; Όπως
το 2010 µε το «λεφτά υπάρχουν» που τελικά δεν υπήρχαν; Ακόµη
συνεχίζει να κάνει τα ίδια;
Συνεχίζοντας, το ΚΙΝΑΛ ισχυρίζεται πως το 2010 υπήρχε διχασµός, ενώ σήµερα υπάρχει συνεννόηση. Εννοεί, µάλλον, πως τα
τρία κόµµατα της «τρόικας εσωτερικού» -που για το ίδιο δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλα- συνεννοούνται µεταξύ τους, εύλογα βέβαια αφού έχουν από κοινού συµµετάσχει, άλλο περισσότερο και
άλλο λιγότερο, στην καταστροφή της Ελλάδας.
Διαπιστώνεται, άλλωστε και από τη βιασύνη του κ. Σηµίτη των
Ίµια, του σκανδάλου του χρηµατιστηρίου, της απίστευτης διαφθοράς στις εξοπλιστικές δαπάνες -και όχι µόνο- να συµφωνήσει
µε τις προτάσεις της επιτροπής Πισσαρίδη, δηλαδή µε ένα
ακόµα πιο οδυνηρό µνηµόνιο.
Όσο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στην οποία αναφέρεται και ζητάει, θα του υπενθυµίσουµε πως αυτό αποβιοµηχανοποίησε την Ελλάδα και µετέτρεψε τους Έλληνες στα
«γκαρσόνια της Ευρώπης», ενώ σε σχέση µε την έλλειψη σχεδιασµού της Κυβέρνησης και µε όλα τα υπόλοιπα θα λέγαµε πως
αρκετά έχει υποφέρει η χώρα από τους δικούς του σχεδιασµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, ασφαλώς συµφωνούµε µε την ανυπαρξία χρηµάτων για
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κάτι όµως που είναι διαχρονικό
στην εποχή των µνηµονίων. Καλό είναι, βέβαια, να γνωρίζουµε
πως όλα εκείνα τα ποσά που δαπανά η Κυβέρνηση για τα µέτρα
κατά του COVID δεν είναι δικά της. Δεν προέρχονται, δηλαδή,
από τα ταµεία του κράτους, αλλά πρόκειται για δανεικά, τα οποία
θα κληθούµε να επιστρέψουµε στο πολλαπλάσιο. Επειδή δε οι
κυβερνήσεις των µνηµονίων έχουν υποθηκεύσει τα πάντα, τα αν-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ταλλάγµατα που θα µας ζητηθούν αυτή τη φορά θα είναι εθνική
κυριαρχία, θαλάσσια και, δυστυχώς, πιθανότατα και εδαφική.
Κλείνοντας να πω ότι λυπούµαστε ειλικρινά για τις αναφορές
µας, αλλά είναι λογικό να µας εξοργίζουν αυτές οι προσχηµατικές επερωτήσεις, σκοπός των οποίων δεν είναι να ωφεληθεί η
χώρα και οι πολίτες της αλλά να εξυπηρετηθούν ιδιοτελή κοµµατικά συµφέροντα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βιλιάρδο.
Τον λόγο έχει η κ. Αγγελική Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ερώτηµα το οποίο πραγµατικά τίθεται σε σχέση µε τη συζήτηση της σηµερινής επερώτησης, η οποία έχει ιδιαίτερα σηµαντικές και σοβαρές προεκτάσεις για το παρόν και το µέλλον
της χώρας, είναι γιατί το Κίνηµα Αλλαγής διάλεξε σε αυτή τη
συγκυρία να καταθέσει αυτή την επίκαιρη επερώτηση.
Ο λόγος είναι προφανής. Υποψιάζεται, γνωρίζει ότι η Κυβέρνηση σύντοµα θα σύρει τη χώρα µας σε εκλογές, γνωρίζει ότι το
αναλογικό εκλογικό σύστηµα το οποίο έχουµε δεν θα επιφέρει
στο πρώτο κόµµα την απαραίτητη πολυπόθητη αυτοδυναµία,
οπότε αυτή τη στιγµή παρουσιάζεται ως µία παράταξη διαθέσιµη
να κάνει συγκυβέρνηση µε τη Νέα Δηµοκρατία, µε το πρώτο
κόµµα.
Από τη µία, λοιπόν, δίνει στη Νέα Δηµοκρατία την ευκαιρία να
παρουσιάσει µία µαγική και εξωραϊσµένη εικόνα σε σχέση µε την
οικονοµία, όπως παρουσιάστηκε από τον Υπουργό πριν από λίγο,
µία εικόνα η οποία θα έλεγα κατά την εκτίµησή µου ότι δεν ανταποκρίνεται σε πραγµατικά δεδοµένα -θα το αιτιολογήσω στη συνέχεια- και από την άλλη να δείξει το Κίνηµα Αλλαγής ότι
νοιάζεται δήθεν για το µέλλον της χώρας. Αν πραγµατικά νοιαζόταν, θα γνώριζε ή τουλάχιστον θα είχε το θάρρος να πει την αλήθεια, δηλαδή ότι τα χρήµατα, η δήθεν ενίσχυση από το
αναπτυξιακό πακέτο του Ταµείου Ανάκαµψης ανέρχεται µόλις
στα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως έχει πει πάρα πολλές φορές
ο Γραµµατέας του ΜέΡΑ25, δηλαδή µόλις το 10% από τα 73 και
19,5 δισεκατοµµύρια που αναφέρονται στην επίκαιρη επερώτηση
ως ποσό που πρέπει να αξιοποιηθεί.
Οι δύο, λοιπόν, αυτές µνηµονιακές παρατάξεις, οι οποίες οδήγησαν την Ελλάδα κυριολεκτικά στην καταστροφή, τώρα ετοιµάζονται για µία ολέθρια συγκυβέρνηση. Από τη µία ένα Κίνηµα
Αλλαγής σε µία διαρκή κρίση ταυτότητας, µε προβλήµατα εσωκοµµατικής συνοχής και από την άλλη µία Νέα Δηµοκρατία η
οποία πλέον δεν µπορεί να στηριχθεί στα φθηνά επικοινωνιακά
τρικ στα οποία έχει επιδοθεί τόσο καιρό, έρχονται να παρουσιάσουν µία προσχηµατική επίκαιρη επερώτηση, η οποία στην ουσία
είναι µία διερευνητική.
Το Κίνηµα Αλλαγής µάς λέει ότι το πρόβληµα µε τα χρήµατα
του Ταµείου Ανάκαµψης είναι διαχειριστικό. Το πρόβληµα δεν
είναι διαχειριστικό. Το πρόβληµα είναι δοµικό και συστηµικό,
διότι όταν έχουµε µία χώρα της οποίας το δηµόσιο χρέος ξεπερνάει το 200% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, εσείς έρχεστε και µας λέτε ότι η χώρα θα σωθεί µε το να δανειστεί και άλλα
λεφτά, ότι µία ήδη υπερχρεωµένη χώρα, η οποία είναι κλεισµένη
στη φυλακή του χρέους, αυτή τη στιγµή θα σωθεί µε το να δανειστεί και άλλα λεφτά.
Εσείς, λοιπόν, οι οποίοι κάποτε κάνατε σηµαία το «λεφτόδεντρο δεν υπάρχει», ξαφνικά µας λέτε ότι έχουµε πέσει από την
Ακρόπολη και ότι έχουµε βρει έναν κουµπαρά, έχουµε βρει ένα
πορτοφόλι µε πάρα πολλά λεφτά και ότι αυτά τα λεφτά, µάλιστα,
θα έρθουν οι Ευρωπαίοι να µας τα χαρίσουν!
Είναι χαρακτηριστικό επίσης -το είπατε και εσείς, κύριε
Υπουργέ- ότι έχετε ξεκινήσει επιχείρηση τόνωσης των ταµειακών
διαθεσίµων της χώρας µέσω απόπειρας να προβείτε σε έναν δανεισµό είτε από την εσωτερική είτε από την εξωτερική αγορά
λόγω ακριβώς της θολούρας που έχει δηµιουργηθεί στο µέτωπο
του προϋπολογισµού. Αν θυµάµαι καλά, είπατε για 34,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε δάνεια από τις τράπεζες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για τα ταµειακά διαθέσιµα.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, για τα ταµειακά διαθέσιµα.
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Σε σχέση, λοιπόν, µε τα λεφτά τα οποία δήθεν θα µας χαρίσουν οι Ευρωπαίοι, να αναφέρω τι είπε η Κοµισιόν πριν από τρεις
µέρες στο σχετικό πόρισµά της στο Eurogroup. Κατ’ αρχάς αναφέρει ότι θα αυξηθεί πάρα πολύ το ιδιωτικό χρέος της Ελλάδας.
Επίσης, θα παρατηρηθεί επιδείνωση στο εξωτερικό ισοζύγιο
λόγω ακριβώς της κατάρρευσης του τουρισµού.
Προειδοποιεί, µάλιστα, ότι το µέγεθος του πλήγµατος που έχει
υποστεί η απασχόληση στην Ελλάδα, αλλά και οι ισολογισµοί των
τραπεζών, όλη αυτή η «τρύπα», δεν έχει ακόµη αποκαλυφθεί
λόγω ακριβώς των αναστολών των πληρωµών των οφειλετών.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων, αυτό
το οποίο υπολογίζεται είναι ότι µετά την άρση του lockdown ίσως
το 50% των επιχειρήσεων και παραπάνω δεν θα καταφέρει να
ανοίξει ξανά. Θα βάλει «λουκέτο» οριστικά. Ήδη είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη βάλει «λουκέτο». Με το άνοιγµα, µάλιστα, του λιανεµπορίου αυτή τη στιγµή, το οποίο έγινε χωρίς
σχετική εισήγηση από τους επιδηµιολόγους, αυτό το οποίο προσπαθεί η Κυβέρνηση τώρα είναι να αµβλύνει κάπως, να µειώσει
το κόστος του κρατικού προϋπολογισµού από την περιβόητη επιστρεπτέα προκαταβολή, µειώνοντας το κόστος µηνιαία από 3 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, ακριβώς λόγω
της δαπάνης µε την οποία επιβαρύνεται µε το να καλύπτει µε
αυτόν τον τρόπο τις αναστολές των συµβάσεων.
Βέβαια, να πούµε εδώ ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι
ένα δάνειο, δεν είναι ενίσχυση που δεν επιστρέφεται. Το λέω
αυτό, διότι και το Κίνηµα Αλλαγής θριαµβολογεί για την επιστρεπτέα, όταν πάτε να χρεοκοπήσετε ακόµη περισσότερο τους ήδη
χρεοκοπηµένους επιχειρηµατίες.
Τι άλλο µας λέει η Κοµισιόν; Ότι η Ελλάδα υποφέρει από υπερβολικές µακροοικονοµικές ανισορροπίες, δηλαδή υψηλότατη
ανεργία, υψηλό ποσοστό «κόκκινων» δανείων, χαµηλή δυνητική
ανάπτυξη και, βεβαίως, υψηλότατο δηµόσιο χρέος.
Ως προς τη χαµηλή δυνητική ανάπτυξη, το λέω, διότι ακούσαµε και από την οµιλία σας ότι έχετε πολύ µεγάλες προσδοκίες
σε σχέση µε το αναπτυξιακό µοντέλο που θα εµφανίσει η χώρα
µας. Όµως, νοµίζουµε ότι τελικά αυτές οι προσδοκίες θα µείνουν
µόνο στα λόγια και αυτό γιατί η Ελλάδα θα είναι η δεύτερη χώρα
µετά την Κύπρο στην επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ το παραγωγικό και δηµοσιονοµικό κενό για το 2020 αναµένεται να φτάσει ακόµη και
στο κενό που υπήρχε το 2009, δηλαδή να φτάσει -ακόµη και να
ξεπεράσει- το εφιαλτικό 2009-2010.
Τι άλλο µας λέει η Κοµισιόν; Μας λέει, επίσης, ότι οι µισθοί θα
µειωθούν σηµαντικά και ότι αφού ξεπεραστεί η υγειονοµική
κρίση, θα πρέπει η χώρα µας να επιστρέψει και να εφαρµόσει
σκληρούς κανόνες δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Τι σηµαίνει
και πώς επιτυγχάνεται αυτό;
Αυτό επιτυγχάνεται κατ’ αρχάς µε την επιτάχυνση των πτωχευτικών διαδικασιών, το οποίο σπεύσατε να κάνετε µε τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, που θα παράγει µαζικά νεόπτωχους και από την
άλλη, θα επιτευχθεί µε την ενίσχυση των µεταρρυθµίσεων.
Τι σηµαίνει ενίσχυση των µεταρρυθµίσεων; Είναι αυτό που στη
γλώσσα των Βρυξελλών -το ξέρουµε πολύ καλά όλοι µας- είναι
ένα νέο, πέµπτο σκληρό µνηµόνιο. Η καθίζηση, µάλιστα, των εισοδηµάτων που παρατηρείται στα εισοδήµατα των Ελλήνων διαφαίνεται από το γεγονός ότι θα δηµιουργηθεί µια τεράστια
δηµοσιονοµική βόµβα από τις επιστροφές φόρου, λόγω ακριβώς
του ότι έχουν συρρικνωθεί τα εισοδήµατα των Ελλήνων πάνω
από το 50%.
Θα κάνω εδώ και µια παρένθεση. Δεν φτάνει που τα πάντα
αυτή τη στιγµή είναι κλειστά, δεν φτάνει που οι επαγγελµατίες
δεν απασχολούνται, αλλά χθες, σύµφωνα µε πρόσφατη πληροφορία, σε συνάντηση που είχε η ολοµέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων µε τον Υπουργό Εργασίας αποχώρησε ο πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ακριβώς λόγω του ευτελέστατου
ποσού των 400 ευρώ µε τα οποία θέλετε να επιδοτήσετε τους
αυτοαπασχολούµενους. Είναι ξεκάθαρος εµπαιγµός αυτό το
ποσό και εσείς το ονοµάζετε µέτρο στήριξης, όπως έχετε ονοµάσει και άλλα δήθεν µέτρα στήριξης.
Αντί, λοιπόν, να σηκώσουµε ένα µέτωπο κατά της συνεχιζόµενης λιτότητας, αντί να σταµατήσει αυτό το παιχνίδι αφαίµαξης
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του Έλληνα φορολογούµενου πολίτη, αντί να προωθήσουµε ένα
νέο παραγωγικό και οικονοµικό µοντέλο, έρχεστε εδώ τα δύο
κόµµατα και παίζετε την ορχήστρα του Τιτανικού. Και το λέω
αυτό, διότι όταν µιλάµε για περίπου 18,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
έλλειµµα, όταν µιλάµε για 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε τοκοχρεολύσια και για ένα τεράστιο δηµοσιονοµικό κενό που θα δηµιουργηθεί από τις επιστροφές φόρου, τότε µιλάµε για ναυάγιο.
Τι πρέπει, λοιπόν, να γίνει, για να µπορέσει πραγµατικά να
επέλθει µια ανασυγκρότηση παραγωγική; Είναι η πρώτη πρόταση νόµου που έχουµε καταθέσει ήδη από τις 11 Δεκεµβρίου
ως ΜέΡΑ25, µε την οποία προτείνουµε -τα λέω όσο πιο απλά
µπορώ- κατ’ αρχάς µόνιµες φορολογικές ελαφρύνσεις, µείωση
των φορολογικών συντελεστών, κούρεµα-διαγραφή των χρεών
και όχι πάγωµα. Σας ζητάµε, κύριε Υπουργέ, να διαγράψετε το
χρέος των 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τις επιχειρήσεις και τους
µισθωτούς που έχασαν τη δουλειά τους και των οποίων οι µισθοί
έχουν µειωθεί πάνω από το 30%.
Προτείνουµε, επίσης, άµεσο συµψηφισµό των οφειλών µεταξύ
δηµοσίου και ιδιωτών. Να καθιερωθεί ένα ψηφιακό σύστηµα συναλλαγών µεταξύ του δηµοσίου και των ιδιωτών. Να προβείτε σε
έναν στενό έλεγχο της φοροδιαφυγής. Τερµατισµό της εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας και εκκίνηση της πραγµατικής
αξιοποίησής της. Να καταργηθεί πλήρως το καταστροφικό σχέδιο του «ΗΡΑΚΛΗ» και να απαγορευτεί η µεταβίβαση των «κόκκινων» δανείων στα αρπακτικά funds.
Σας προτείνουµε µόνιµη προστασία της κύριας κατοικίας µε
καταβολή ενός µηνιαίου παγίου που δεν θα ξεπερνά το ένα τρίτο
των καθαρών εισοδηµάτων και χωρίς να θίγεται το ιδιοκτησιακό
καθεστώς. Εθνικοποίηση των τραπεζών µέσω της εθνικής εταιρείας τραπεζικών συµµετοχών. Συµµετοχή του δηµοσίου στα διοικητικά συµβούλια των τραπεζών, τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν
και εξακολουθούν να χρηµατοδοτούνται µε τον ιδρώτα του φορολογούµενου πολίτη και, βεβαίως, άµεση κατάργηση της προπληρωµής φόρου για τις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις.
Αυτά τα είπαµε και τα καταθέσαµε µε την πρόταση νόµου στις
11 Δεκεµβρίου.
Καλούµε, λοιπόν, όλους σε µια εθνική και πατριωτική συνεννόηση, ακριβώς για να βγάλουµε τη χώρα από το αδιέξοδο στο
οποίο έχει περιέλθει. Είναι υποχρέωση όλων µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αδαµοπούλου.
Πάµε στους επερωτώντες Βουλευτές.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκανδαλίδης, από το Κίνηµα Αλλαγής, για
πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι
συνεχίζετε απτόητος στο αγαπηµένο σας: τη µετρολογία. Πρόσθετα κάθε φορά τα νέα µέτρα που προστίθενται στα παλαιότερα και µεγαλώνει ο αριθµός. Στον προηγούµενο κατάλογο
των εξήντα, αν τώρα µετρούσαµε όλα όσα είπατε είναι -νοµίζωπάνω από εκατό, ίσως εκατόν είκοσι. Όµως, δεν είναι πάντα έτσι
τα πράγµατα, γιατί και οι αριθµοί καµµιά φορά εκδικούνται.
Στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισµού µετράτε τα έσοδα 4,9 δισεκατοµµύρια ευρώ και τις δαπάνες 10,7
δισεκατοµµύρια ευρώ. Σύνολο 15,6 δισεκατοµµύρια ευρώ έλλειµµα τα έξοδα. Το Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους τον αντίστοιχο αριθµό τον ανέβασε στα 22,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό
σηµαίνει ότι έχετε αποτύχει στην εφαρµογή των µέτρων. Δεν
έχουν αποδώσει τα µέτρα σας αυτά που περιµένατε. Αλλά να µη
χανόµαστε στους λογαριασµούς.
Αυτή η απόλυτη «επιτυχία» της πολιτική σας τι σχέση έχει µε
την πραγµατική οικονοµία; Μου έρχεται συνέχεια στο µυαλό η
ρήση: «Τι έχουν τα έρµα και ψοφάνε»; Όταν προχθές µε έναν επιχειρηµατία που τροφοδοτούσε µε είδη πρώτης ανάγκης δέκα µαγαζιά κάναµε µια κουβέντα, ο άνθρωπος µου είπε ότι τα έξι από
αυτά έκλεισαν οριστικά και τα τέσσερα φυτοζωούν. Αυτή είναι
µια τρανή απόδειξη ότι την πραγµατική οικονοµία τα µέτρα σας
δεν τη βοηθούν να σώσει το παραγωγικό δυναµικό της χώρας,
να σώσει τις θέσεις εργασίας. Μετρήστε τα, λοιπόν, αυτά, για να
δούµε τι γίνεται σε ό,τι αφορά την πραγµατική οικονοµία.
Ισχυρίζεστε ότι σε όλη τη φάση της πολιτικής σας είχατε µια
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επιτυχία. Και στην πρώτη φάση της επιδηµίας και στη δεύτερη
φάση της επιδηµίας. Δεν είναι αλήθεια και το ξέρετε. Το ίδιο είναι
η πρώτη και η δεύτερη φάση; Θα σας πω ένα παράδειγµα και θα
ζητήσω έναν αριθµό να διερευνήσετε. Το παράδειγµα αφορά την
ενίσχυση ή όχι του ΕΣΥ, από την πρώτη στη δεύτερη φάση. Έναν
αριθµό αποφεύγει να µας δώσει η Κυβέρνηση. Πόσοι άνθρωποι,
δυστυχώς, χάνουν τη ζωή τους σε σχέση µε αυτούς που εισάγονται συνολικά µε τον COVID-19 στα δηµόσια νοσοκοµεία; Είµαστε πρωταθλητές µακράν. Γιατί οι άνθρωποι κάθονται
συνέχεια στα σπίτια τους σε καραντίνα; Γιατί δεν µπορεί να τους
δεχθεί το Εθνικό Σύστηµα Υγείας λόγω του ότι δεν ενισχύθηκε
όπως θα έπρεπε αµέσως.
Αυτόν τον αριθµό καλά κάνετε και τον αποφεύγετε, παρ’ ότι
έχει γίνει και µια δηµοσιογραφική έρευνα που δεν είδε το φως
της δηµοσιότητας. Όµως είναι ένας συγκεκριµένος αριθµός που
αφορά τη δυνατότητα του ΕΣΥ να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Είχατε οκτώ µήνες στη διάθεσή σας. Δεν κάνατε απολύτως τίποτα
στο ΕΣΥ. Απολύτως τίποτα. Εικονικές προσωρινές προσλήψεις.
Παρουσιάζετε τις κλίνες εντατικής θεραπείας, ΜΕΘ, κ.λπ.. Εγώ
βλέπω το συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Και το συγκεκριµένο αποτέλεσµα είναι ότι δεν θέλετε να ενισχύσετε το ΕΣΥ.
Μας εγκαλέσατε για τη γενική και ειδική κοστολόγηση των µέτρων. Όταν σας είπε ο κ. Κατρίνης ότι εσείς κάνατε µια γενική
κοστολόγηση, απαντήσατε «µερική κοστολόγηση». Αυτά δεν
είναι σοβαρά πράγµατα. Δεν είναι σοβαρός πολιτικός διάλογος.
Με βάση τους διαθέσιµους πόρους και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να µην ισχύσουν οι δηµοσιονοµικοί κανόνες,
είχατε όλη τη δυνατότητα να διαθέσετε περισσότερους πόρους
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας και γενικότερα της επανεκκίνησης της οικονοµίας. Για παράδειγµα, η ρευστότητα, τα διαθέσιµα στις τράπεζες και πόσα ουσιαστικά έρχονται για την
ενίσχυση των επιχειρήσεων. Παράδειγµα ακόµα χειρότερο είναι
πού πάνε αυτά τα λεφτά, µε ποια ποσοστά και σε ποιες επιχειρήσεις. Δεν αρκεί να παραθέτεις ξερούς αριθµούς. Οι αριθµοί
έχουν από κάτω µια κατανοµή. Έχουν µια επίπτωση, έχουν µια
συνέπεια. Όταν αποδιαρθρώνεται, θρυµµατίζεται κυριολεκτικά η
σπονδυλική στήλη του παραγωγικού δυναµικού της χώρας που
είναι οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις πώς θα επανεκκινήσει η
οικονοµία; Περιµένοντας τις ξένες επενδύσεις απλά;
Ισχυρίζεστε ότι δεν παίρνουµε υπ’ όψιν µας τους όρους που
τίθενται για τις κατανοµές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια χαρά
είναι το πρόγραµµα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έξι
άξονες και οι τέσσερις πυλώνες τα περιέχουν όλα. Έχετε τη δυνατότητα να µεταθέσετε πόρους και να επιλέξετε πόρους σε
κάθε τοµέα µε την άνεσή σας. Να φτιάξετε ένα πρόγραµµα εξαρχής, χωρίς να φοβάστε να συνδέσετε το συνεχιζόµενο ΕΣΠΑ, τη
συνεχιζόµενη ΚΑΠ, µε τη νέα ΚΑΠ, το νέο ΕΣΠΑ και ταυτόχρονα
µε το Ταµείο Ανάκαµψης της Οικονοµίας. Αυτό είναι µια πρωτοφανής ευκαιρία για τη χώρα να φτιάξει ένα άλλο αναπτυξιακό
σχέδιο από αυτό που είχε, να κάνει µια άλλη πορεία βιώσιµης
ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ισχυριστήκατε και σε αυτό ότι διατηρείτε τις θέσεις εργασίας
κ.λπ.. Εγώ δεν είδα καµµία παραγωγική επένδυση επί της ουσίας.
Δεν είδα καµµία ξένη επένδυση να έρχεται. Ψάχνατε µε το κιάλι
µία ξένη επένδυση όταν είπατε ότι από τον πρώτο χρόνο θα
έχουµε αύξηση του ποσοστού των επενδυόµενων πόρων από το
εξωτερικό στην Ελλάδα. Δεν είδα να παίρνετε οποιαδήποτε απόφαση που να διευκολύνει τις επενδύσεις. Δεν είδα να παίρνετε
οποιαδήποτε απόφαση που να προσανατολίζει τις τράπεζες να
διαθέσουν τη ρευστότητά τους σε παραγωγικούς σκοπούς. Δεν
είδα να παίρνετε οποιαδήποτε απόφαση να αλλάζετε τις δοµές
του κράτους γι’ αυτό.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, για να τελειώσω. Έχετε δίκιο. Το µεσοπρόθεσµο µας είπατε ότι αντικαταστάθηκε µε το αντίστοιχο
πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταθερότητα, τη
σταθεροποίηση και την ανάκαµψη. Θέλω να σας πω το εξής: Ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς µεσοπρόθεσµο σχέδιο δηµοσιονοµικής
πολιτικής δεν είναι δυνατόν να συνδεθούν οι στρατηγικοί στόχοι
µε την επανεκκίνηση της οικονοµίας και τις συνθήκες που υπάρχουν σήµερα.
Και να µην το απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να το φέ-
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ρετε, να το έχετε για να συνδέσετε τα επόµενα βήµατα µε το συνολικό σας σχέδιο που, κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει, γιατί
είναι θεωρητικό, γιατί λέει τα αυτονόητα, γιατί έχει σωστές στρατηγικές κατευθύνσεις, αλλά δεν εγγυάται καθόλου την υλοποίησή του.
Και τελειώνω µε την επιστροφή στην κανονικότητα, γιατί τη
λέτε συνέχεια και νοµίζω ότι είναι η πιο µεγάλη µονοµανία όλων
των συντηρητικών πολιτικών και κυβερνήσεων ανά τον κόσµο και
εδώ. Εµείς δεν θέλουµε επιστροφή στην κανονικότητα. Η κανονικότητα ήταν αδιέξοδη, οδήγησε στην κρίση. Εµείς θέλουµε
άλλου τύπου ανάπτυξη, όχι αυτή την οριζόντια και αόριστη ανάπτυξη. Εµείς θέλουµε άλλου τύπου παραγωγικό µοντέλο. Εµείς
θέλουµε άλλες κρατικές δοµές και χρηµατοδοτικούς φορείς να
υλοποιήσουν αυτό το µοντέλο. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή ξανά,
αλλαγή µεγάλη, θεσµική, κοινωνική, οικονοµική. Δεν χρειάζεται
να επιστρέψει στην κανονικότητα της παλιάς κρίσης και ενός συστήµατος που οδήγησε τα πράγµατα σε αδιέξοδο.
Αν αυτό ανησυχεί τα άλλα κόµµατα, επειδή θεωρούν ότι εµείς
καταστρέψαµε τη χώρα, ενώ εµείς έχουµε τελείως αντίθετη
άποψη απ’ αυτούς, είναι δική τους υπόθεση. Εµείς δεν καταστρέψαµε τη χώρα, την οδηγήσαµε στην πρόοδο και επειδή ξέρουµε
τι αλλαγή χρειάζεται για να πάει στην καινούργια πρόοδο, θα συνεχίσουµε να σας προτείνουµε µε διάθεση να συνεργαστούµε γι’
αυτή την ιστορία, όχι σε επίπεδο κυβερνήσεων, που άκουσα
τώρα από έναν εκπρόσωπο ενός κόµµατος, αλλά σε επίπεδο
συµβολής στο να έρθει µια καινούργια άνοιξη για την πατρίδα
µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Κατρίνη, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό, όχι δύο. Σας παρακαλώ. Δεν θέλετε να
σεβαστείτε εµένα, δικαίωµά σας. Σεβαστείτε τον Κανονισµό,
όπως έχουµε υποχρέωση όλοι εδώ µέσα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό
και να µε διακόψετε.
Θέλω να πω στον Υπουργό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και θα κλείσει τη συζήτηση ο Υπουργός. Δεν έχει µετά απάντηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Όχι, δεν γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, όχι. Θα κλείσει ο
Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Πώς θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα κλείσει ο Υπουργός, αφού έτσι αναφέρει ο Κανονισµός, τι να κάνουµε, κύριε
Παππά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ούτε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, µετά θα πρέπει
να απαντήσει ο Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Πώς θα µου απαντήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν θα κάνουµε
διάλογο. Θα απαντήσει ο Υπουργός και θα κλείσουµε. Αφού δεν
έχετε δικαίωµα, τι να κάνουµε τώρα, να αλλάξουµε τον Κανονισµό;
Ορίστε, κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εσείς το ξέρετε πολύ
καλά αυτό: όπου ευηµερούν οι αριθµοί, δυστυχούν οι άνθρωποι.
Είπατε πριν ότι έχουµε λιγότερα λουκέτα το 2020 σε σχέση µε
το 2019. Ξέρετε πολύ καλά ότι για να διαγραφεί κάποιος από το
ΓΕΜΗ µε τη διοίκηση σε υπολειτουργία και τα δικαστήρια πέντε
µήνες σε αναστολή είναι µια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία από
αυτή που θέλετε. Άρα µην το λέτε αυτό το επιχείρηµα. Γιατί; Γιατί
όταν η ΕΛΣΤΑΤ έρχεται και λέει ότι στο τρίτο τρίµηνο του 2020,
που ήταν η αγορά ανοικτή και ο τουρισµός σε λειτουργία είχαµε
πτώση τζίρου 13 δισεκατοµµύρια, άρα αυτό έρχεται τώρα που
θα ανοίξει η αγορά. Ο κίνδυνος των λουκέτων είναι ορατός.
Και επειδή εσείς έχετε απευθείας σχέση, γιατί είστε στιβαρός
πολιτικός, είστε χρόνια στην πολιτική και θεωρώ ότι θα είστε χρόνια, άρα θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τους ψηφοφόρους σας
στη Στυλίδα, στην Τιθορέα, στη Λαµία, όπου πηγαίνετε, µετά από
τρία, τέσσερα, πέντε, έξι χρόνια, δεν ξέρω αν µε την εφαρµογή
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του πτωχευτικού θα µπορείτε να τους πείτε ότι τους δώσατε µια
δεύτερη ευκαιρία. Θα πρέπει, όµως, να τους εξηγήσετε γιατί σ’
αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, ενώ ξέρετε ότι δεν έχουν γίνει
αυτά που πρέπει να γίνουν για να στηριχθούν οι µικροµεσαίοι και
οι µικροί επιχειρηµατίες, τους αφήνετε ουσιαστικά όπως τους
µονοµάχους στην αρένα να αποφασίζουν δίκην Καίσαρα κάποιοι
άλλοι εξωπολιτικοί κύκλοι -και λέω χαρακτηριστικά τραπεζικοί
κύκλοι- ποιες επιχειρήσεις θα επιβιώσουν και ποιες θα πεθάνουν.
Αυτό, λοιπόν, σας υποχρεώνει να πάρετε πολιτική θέση.
Εµείς µε αυτή την αγωνία και το σκεπτικό σάς ζητούµε να σκεφτείτε και να δράσετε πολιτικά προς όφελος της κοινωνίας, της
χώρας και της οικονοµίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι στις τελευταίες συνεδριάσεις του
ECOFIN και του Eurogroup, Δευτέρα και Τρίτη, διανέµονται κάποιοι πίνακες, γνωστοί πίνακες. Είναι οι χάρτες του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσου. Αφορούν το υγειονοµικό πεδίο, όχι το οικονοµικό πεδίο. Αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν την καλύτερη συγκριτικά αντιµετώπιση της δεύτερης
φάσης της κρίσεως του κορωνοϊού στο υγειονοµικό πεδίο.
Θα καταθέσω τους σχετικούς πίνακες. Από τα χρώµατα και
µόνο, είναι εµφανές αυτό. Προφανώς κανείς δεν µπορεί να είναι
ικανοποιηµένος, όταν υπάρχει µία εικόνα έξαρσης υγειονοµικής
κρίσης, αλλά τα στοιχεία είναι δεδοµένα.
Δεύτερη παρατήρηση. Άκουσα απ’ όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να λένε ότι εκτοξεύονται τα χρέη, εκτοξεύονται τα
ελλείµµατα και ταυτόχρονα όλα τα κόµµατα να ζητούν πρόσθετες παροχές. Δηλαδή από τη µία λένε ότι αυξάνει το έλλειµµα
και το χρέος και ταυτόχρονα προτείνουν πολιτικές για να αυξηθεί
ακόµα περισσότερο. Προφανώς εδώ δεν είναι ναυάγιο η πολιτική
της Κυβέρνησης, είναι ναυάγιο οι θέσεις της Αντιπολίτευσης!
Τρίτη παρατήρηση. Μια καλή συζήτηση που πρέπει να κάνουµε, νοµίζω, σε αυτή την Αίθουσα είναι η σύγκριση της πρώτης
οικονοµικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας και αυτού που περνάµε σήµερα. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά; Στην προηγούµενη
οικονοµική κρίση όλα τα κόµµατα που κυβερνήσαµε εφαρµόσαµε περιοριστικές δηµοσιονοµικές πολιτικές. Αυξήσαµε φόρους -κάποια κόµµατα περισσότερο, κάποια λιγότερο- µειώσαµε
µισθούς και συντάξεις, όλα τα κόµµατα που κυβερνούσαµε.
Ήταν περιοριστικές δηµοσιονοµικές πολιτικές.
Τώρα, σε αυτή τη φάση της υγειονοµικής κρίσης δεν εφαρµόζονται περιοριστικές δηµοσιονοµικές πολιτικές. Εφαρµόζονται
επεκτατικές δηµοσιονοµικές πολιτικές. Στηρίζεται η κοινωνία,
υπάρχει δηµοσιονοµική ευελιξία, θα υπάρξει δηµοσιονοµική ευελιξία και το 2021.
Δεύτερη διαφορά. Τα προηγούµενα χρόνια σε δύο συγκεκριµένες περιόδους, το 2010 και το 2015, υπήρχε τεράστια εκροή
καταθέσεων. Τώρα, τον τελευταίο χρόνο έχουµε αύξηση των καταθέσεων κατά 20 δισεκατοµµύρια ευρώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Γιατί αυξήθηκαν;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί αυξήθηκαν οι καταθέσεις; Προφανώς, διότι ένα κοµµάτι της κοινωνίας δεν µπορεί να ξοδέψει, αφού είναι κλειστή η οικονοµία εν
πολλοίς. Δεύτερον, διότι ένα κοµµάτι της κοινωνίας αισθάνεται
ανασφάλεια και θέλει να έχει στην άκρη ένα χρηµατικό ποσό, µη
γνωρίζοντας την έκταση και την ένταση του προβλήµατος. Αν µάλιστα κάποιος δει την ανάλυση των καταθέσεων, είναι σαφές ότι
αυτό προέρχεται και από χαµηλότερα στρώµατα.
Μην ξεχνάµε ότι, σε αντιδιαστολή µε την προηγούµενη κρίση,
ένα σηµαντικό κοµµάτι της κοινωνίας δεν έχει υποστεί µείωση
του διαθέσιµου εισοδήµατός του, όπως συνταξιούχοι, δηµόσιοι
υπάλληλοι. Στην προηγούµενη οικονοµική κρίση αυτό είχε γίνει
από διαφορετικά κόµµατα.
Άρα αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και πάνω σε αυτή στηριζόµαστε για να ασκήσουµε και να υλοποιήσουµε πολιτικές, ώστε
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να µη βοηθήσουµε οριζόντια, να βοηθήσουµε στοχευµένα αυτούς που έχουν πληγεί από την υγειονοµική κρίση.
Θέτονται συνήθως πολύ εύλογα ερωτήµατα, τα οποία χρήζουν
απαντήσεων και σίγουρα συζήτησης. Έχουµε υλοποιήσει πολιτικές για να βοηθήσουµε επενδύσεις; Πολύ εύλογο το ερώτηµα
και πολύ σηµαντικό. Εµείς θεωρούµε ότι το έχουµε κάνει. Το έχω
καταθέσει και στη Βουλή, θα το καταθέσω και σήµερα.
Έχουµε µειώσει τριάντα εννιά φορολογικούς συντελεστές µόνιµα ή µη µόνιµα τον τελευταίο ενάµιση χρόνο. Η µείωση φορολογικών συντελεστών, η µείωση ασφαλιστικών εισφορών, τα
κίνητρα τα οποία δίνεις για επενδύσεις είναι ένα στοιχείο για να
προσελκύσεις επενδύσεις. Αρκεί αυτό; Όχι.
Χρειάζεται ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δηλαδή µείωση της γραφειοκρατίας. Έχει γίνει αυτό αποδεδειγµένα. Αναγνωρίζεται από όλους. Θέλετε µε τη µεγαλύτερη πίεση
της οικονοµικής κρίσης; Όµως, η αλήθεια είναι ότι σήµερα το δηµόσιο λειτουργεί πιο ψηφιακά από ό,τι λειτουργούσε πριν από
ενάµιση χρόνο.
Έχουµε βοηθήσει µε ρευστότητα τις επιχειρήσεις; Αυτό είναι
το τρίτο στοιχείο που κοιτούν οι επιχειρήσεις. Νοµίζω ότι πέρα
και πάνω από τα µεγέθη -έδωσα τα στοιχεία- υπάρχει ενίσχυση
της ρευστότητας.
Τέταρτον, υλοποιούνται διαρθρωτικές αλλαγές; Προχωρούν
οι αποκρατικοποιήσεις; Προχωρά η αξιοποίηση δηµόσιας περιουσίας; Όλα αυτά νοµίζω ότι γίνονται. Θέλουµε να γίνουν πολύ
περισσότερα, αλλά αυτά που λέω µε τα λόγια αποδεικνύονται
πρακτικά από τη «MICROSOFT», την «PFIZER», τη «VOLKSWAGEN», τη «CISCO», την «DELOITTE», για να αναφέρω µόνο πέντε
συγκεκριµένες επενδύσεις.
Άκουσα να λέτε -και ξέρετε ότι εγώ υποστηρίζω πάντα αυτά
που λέω στο παρελθόν- ότι τον Φεβρουάριο του 2020 υποστήριζα πως θα υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Προφανώς. Όλοι
το υποστήριζαν. Ακόµα και εσείς το λέγατε. Απλά διαφωνούσαµε
στο ύψος της ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έλεγε, οι
θεσµοί το έλεγαν, οι πάντες το έλεγαν. Πράγµατι, όλοι υποστηρίζαµε την ανάπτυξη. Διαφωνούσαµε, όµως, στο ύψος της ανάπτυξης.
Πράγµατι, είπαµε κάτι το Μάιο. Τι είπαµε; Είπαµε ότι εκτιµούµε
πως θα ανακάµψουµε το 2021 µε τέτοιον τρόπο που θα είναι Vshape, δηλαδή όλη η απώλεια του 2020 θα καλυφθεί το 2021.
Αυτό δεν γίνεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Επιµένετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν είναι
αν επιµένω. Το γράφει ο προϋπολογισµός.
Όµως, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει µόνο στην Ελλάδα. Συνέντευξη Πάολο Τζεντιλόνι, συνέντευξη Ευρωπαίου Επιτρόπου στο
«ΒΗΜΑ» πρόσφατα, στις 3 Ιανουαρίου. «Ωστόσο θα πρέπει να
πούµε ότι η ιδέα µιας άµεσης ανάκαµψης υπό τη µορφή V στην
Ευρώπη δεν ήταν ακριβής.». Άρα η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση.
Σε όλη την Ευρώπη υπήρχαν εκτιµήσεις για το πώς θα κινηθεί η
υγειονοµική κρίση. Ακολουθήσαµε το ίδιο µοντέλο και αποδεικνύεται ότι η ένταση του δεύτερου κύµατος ήταν πολύ πιο µεγάλη. Άρα δεν καλύπτονται όλες οι απώλειες του 2020 το 2021
-το λέµε µέσα στον προϋπολογισµό- και αυτό αποδεικνύεται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μας κατηγορείτε ότι συχνά αλλάζουµε τις εκτιµήσεις. Και πάλι
προχθές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατέθηκε ο πίνακας που
δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τις εκτιµήσεις
της σηµαντικά πέντε φορές µέσα στο 2020. Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση ανασφάλειας και αβεβαιότητας είναι πρόδηλο
ότι συχνά αλλάζουν παγκοσµίως οι εκτιµήσεις.
Λέτε: «Μόνο εµείς υποστηρίζουµε ότι η ύφεση θα είναι 10,5%
στην Ελλάδα το 2020 και η ανάπτυξη θα είναι 4,8% το 2021.» Σηµερινός πίνακας που αναφέρει τι υποστηρίζουν όλοι οι άλλοι αφήστε την Κυβέρνηση- για το 2021: ΣΕΤΕ 5,5%. ΣΕΒ 5%. Εθνική
4,6%. Πειραιώς 4,5%. Eurobank 5%. ΙΝΕ - ΓΣΕΕ 6%. Alpha 4,2%.
Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο 4,5%. Τράπεζα της Ελλάδος
4,2%. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5%. ΔΝΤ 5,7%. Και το consensus
όλων 4,3%. Πράγµατι υπάρχει ο ΟΟΣΑ, που ήταν το αγαπηµένο
αφήγηµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση του
προϋπολογισµού, ο οποίος µιλάει για 0,9%.
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Εκτιµήσεις είναι αυτές. Οι εκτιµήσεις, όµως, δείχνουν ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχει κάνει κάτι, το οποίο πιστεύει και όλος ο
κόσµος ότι θα ισχύει για την ελληνική οικονοµία.
Για το δε 2020 η εκτίµηση της Ελλάδος, όπως είπα στον προϋπολογισµό, είναι για 10,5%. Αυτή τη στιγµή η εκτίµηση του εξωτερικού για την Ελλάδα είναι για 9,5%.
Να υπενθυµίσω -και θα αξιολογηθούµε στο τέλος- ότι ο κ. Τσίπρας υποστήριζε, πριν το δεύτερο κύµα, ότι η ύφεση θα είναι
τουλάχιστον 12%. Έχω εδώ τα Πρακτικά από τις 29 Ιουλίου. Αν
βγει κάτω από 12% και, µάλιστα, πριν το δεύτερο κύµα, πάει να
πει ότι οι πολιτικές έπιασαν. Θα το δούµε στην πορεία.
Άκουσα τον κ. Παππά να λέει ότι είµαστε πρωταθλητές -είπατε
τη λέξη «πρωταθλητές»- στην ύφεση. Εγώ ξέρω ότι το 8,5% στο
εννιάµηνο είναι χαµηλότερο από το 9,5% που έχει η Ιταλία, από
το 9,5% που έχει η Γαλλία και από το 11,5% που έχει η Ισπανία.
Να µιλήσουµε µε πραγµατικά δεδοµένα, προσωρινά, της ΕΛΣΤΑΤ. Θέλω να είµαι πολύ ειλικρινής, είναι προσωρινά. Όµως, µε
αυτά µπορούµε να µιλήσουµε.
Τα πραγµατικά στοιχεία, συνεπώς, του εννεαµήνου είναι ότι η
Ελλάδα δεν είναι πρωταθλήτρια στην ύφεση. Πράγµατι, δε, στο
πρώτο εξάµηνο είχαµε πολύ καλύτερες επιδόσεις από την Ευρώπη και στο πρώτο τρίµηνο είχαµε ανάπτυξη.
Λέτε: «Το τρίτο τρίµηνο, όµως, είχαµε την πιο βαθιά ύφεση.».
Είναι γεγονός ότι είχαµε την πιο βαθιά ύφεση. Καλό θα ήταν,
όµως…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Πτώση τζίρου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι,
άκουσα «…και τη µεγαλύτερη ύφεση» από συνάδελφό σας.
Καλό θα ήταν όµως -για να πάµε τώρα στον προβληµατισµό
σας- να ξέρουµε και τις πηγές. Γιατί η Ελλάδα είχε τη βαθύτερη
ύφεση στο τρίτο τρίµηνο;
Διότι η ύφεση στον τουρισµό, στις εξαγωγές υπηρεσιών, ήταν
80%, όταν ο µέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν 18%.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Το ξέραµε από την αρχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, αλλά
από τη µία κατηγορούσατε την Κυβέρνηση για το τι κάνει στο
υγειονοµικό πεδίο για τον τουρισµό και από την άλλη λέτε «ξέραµε ότι θα χάσουµε πολύ από τον τουρισµό». Είναι αντιφατικά.
Ποιο, όµως, έχει ενδιαφέρον ως στοιχείο; Η Ελλάδα είχε στο
τρίτο τρίµηνο τη δεύτερη υψηλότερη ιδιωτική και δηµόσια κατανάλωση στην Ευρώπη. Γιατί αυτό; Γιατί εφαρµόσαµε πολιτικές
που ενίσχυσαν τα εισοδήµατα των Ελλήνων πολιτών προκειµένου
να δαπανήσουν. Χάσαµε από τον τουρισµό, που δεν ήρθε από
το εξωτερικό, καταστροφή στο τρίτο τρίµηνο, αλλά κερδίσαµε
από τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ξόδευαν µε βάση αυτά που
εµείς δώσαµε και έπιασαν τόπο στην ελληνική οικονοµία. Τα συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία τα έχω καταθέσει στα Πρακτικά.
Κύριε Παππά, δεν µου ξέφυγαν τα 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
για το Ταµείο Ανάκαµψης το 2021, αυτά λέει ο προϋπολογισµός.
Τα 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι ένα σηµαντικό χρηµατικό
ποσό εισροής πόρων το 2021. Ό,τι λέει ο προϋπολογισµός το
επανέλαβα, δεν µου ξέφυγε κάτι.
Είπατε για «ζόµπι» επιχειρήσεις. Να κάνουµε µια εξήγηση.
Εµείς στηρίζουµε και θα στηρίζουµε την πραγµατική οικονοµία.
Στηρίζουµε και θα στηρίζουµε τις υγιείς επιχειρήσεις, κυρίως τις
µικρές και τις µικροµεσαίες. Δεν στηρίζουµε και δεν θα στηρίξουµε την γκρίζα οικονοµία. Αυτό πρέπει να είναι σαφές σε
όλους. Άρα την υγιή επιχειρηµατικότητα θα συνεχίζουµε να τη
στηρίζουµε. Για παράδειγµα, δεν νοµίζω να είναι φυσιολογικό κάποιες επιχειρήσεις να µην έχουν τζίρο αναφοράς 150 ευρώ τον
µήνα το 2019. Είναι στοιχείο προβληµατισµού. Αυτό θα το δούµε
στην πορεία. Άρα στηρίζουµε την υγιή επιχειρηµατικότητα.
Άκουσα για τα µηδενικά και για τα µέτρα τα οποία έρχονται.
Θα επιµείνω ότι εµείς δεν θα ακολουθήσουµε τον δρόµο της
ανεύθυνης πλειοδοσίας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, θα επιµείνω στον όρο. Δεν
άκουσα ούτε στις δευτερολογίες το συνολικό ποσό των προτεινόµενων µέτρων. Μου λέτε «προτείνουµε επιστρεπτέα προκαταβολή 5,5 δισεκατοµµυρίων» και τελεία. Τα άλλα µέτρα; Είπατε
µια σειρά από µέτρα. Πόσα είναι, θέλω το συνολικό ποσό, ένα
νούµερο, το συνολικό κόστος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς ερχόµαστε και λέµε ότι το συνολικό κόστος αυτή τη
στιγµή στον προϋπολογισµό είναι 7,5 δισεκατοµµύρια. Εκεί που
υπάρχουν κάποια µηδενικά είναι γιατί δεν µπορούµε να εκτιµήσουµε τη δυναµική της υγειονοµικής κρίσης.
Εκ προοιµίου θα σας πω ότι, για παράδειγµα, βλέπετε ένα µηδενικό στην αποζηµίωση ακτοπλοϊκών γραµµών. Δεν ξέρουµε τον
Νοέµβριο του 2020 πώς θα είναι οι ακτοπλοϊκές γραµµές τον Ιούνιο του 2021. Όµως, από το αποθεµατικό των 3 δισεκατοµµυρίων
θα κατανεµηθούν πόροι στις γραµµές που έχουν τα µηδενικά.
Πότε όµως; Όταν έχουµε εικόνα του βαθµού που πρέπει να ενισχύσουµε συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµίας. Άρα εµείς
έχουµε ένα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και αυτό το κατανέµουµε µε τον πλέον υπεύθυνο τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είπατε
για την επιστρεπτέα, πόσοι υπέβαλαν αιτήσεις. Θα ήθελα να περιµένουµε λίγες ηµέρες να δούµε τα στοιχεία, διότι η πρώτη ανάγνωση των στοιχείων δείχνει ότι πολλές, χιλιάδες επιχειρήσεις,
που υπέβαλαν αιτήσεις έχουν αύξηση τζίρου το τελευταίο τετράµηνο του 2020 σε σχέση µε το 2019. Είναι πολλές, εκατοντάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις. Όµως, θα περιµένουµε τα επικαιροποιηµένα στοιχεία του ΦΠΑ, προκειµένου να δούµε ποια είναι η
πραγµατικότητα. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός µας είναι να εκταµιεύσουµε πόρους από τα µέσα της επόµενης εβδοµάδας.
Φανταστείτε ότι υπέβαλαν πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις που
είχαν αύξηση τζίρου τους τέσσερις τελευταίους µήνες του 2020
σε σχέση µε το 2019. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το
αξιολογήσουµε και να το δούµε.
Λέτε αν τα µέτρα που λέµε για το 2021 θα ισχύσουν και το
2022. Δεν αποφασίζουµε εν κενώ. Εσείς εδώ, και η Πρόεδρος,
είπατε διάφορα πράγµατα σαν να είµαστε εν κενώ. Είµαστε
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είµαστε µέλος του Eurogroup.
Οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Έχει δίκιο το ΚΚΕ.
Λέτε συνεχώς: «Δεσµεύεστε από τώρα ότι τα µέτρα θα είναι
µόνιµα;». Μα, πώς να δεσµευτώ, όταν η χώρα είναι σε καθεστώς
ενισχυµένης εποπτείας…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Μη λέτε ψέµατα! Δεν τα είπαµε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Κατρίνη, δεν
σας διέκοψε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): ...και υποχρεωνόµαστε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης να ακολουθούµε συγκεκριµένες πολιτικές στην παρένθεση -τη χρονική- του
κορωνοϊού;
Άρα είµαι πολύ ειλικρινής. Έχουµε εφαρµόσει πολλές µόνιµες
πολιτικές µειώσεων φόρων -ΕΝΦΙΑ, φόρων στις επιχειρήσεις,
στα µερίσµατα, στα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα στα
φυσικά πρόσωπα- και µόνιµες µειώσεις ασφαλιστικών εισφορών.
Έχουµε και µέτρα που δεν έχουν µόνιµο χαρακτήρα. Γιατί δεν
έχουν µόνιµο χαρακτήρα; Δεν µπορούν να έχουν λόγω των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Δεσµεύοµαι, όµως, και δεσµευόµαστε,
όταν κλείσει η παρένθεση της υγειονοµικής κρίσης, να επανέλθουµε στην ορθή δηµοσιονοµική πολιτική των µόνιµων µειώσεων
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως κάναµε και στο παρελθόν, µε βάση τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες της χώρας και τις
δηµοσιονοµικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης.
Και κλείνω. Δεν µίλησα καθόλου για το θεσµικό πλαίσιο της
ρύθµισης οφειλών και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας.
Ξέρω, κύριε Πρόεδρε, ότι πάντα έχετε µια αδυναµία, όταν
είµαι συγκεκριµένος. Άρα θα µου δώσετε δύο λεπτά.
Η πραγµατικότητα είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάσατε. Το νέο ενιαίο θεσµικό πλαίσιο έχει ως στόχο την αποφυγή
της πτώχευσης, το αντίθετο από ό,τι συστηµατικά κινδυνολογείτε. Γι’ αυτό περιέχει δύο άξονες: την πρόληψη της πτώχευσης
και την αντιµετώπιση αυτής. Εννοώ την πρόληψη µέσω δηµιουργίας µηχανισµών έγκαιρης προειδοποίησης και την αντιµετώπιση
µέσω του εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών.
Και, πράγµατι, υπάρχουν διακόσιες σαράντα δόσεις, µε τις
οποίες σώζει ο πολίτης όλη την περιουσία του. Αν, ωστόσο, ένας
οφειλέτης αδυνατεί να εξοφλήσει τα χρέη του, ακόµα και µε ευνοϊκή ρύθµιση σε ως είκοσι έτη, τότε στην πράξη έχει πτωχεύσει
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και σε αυτή την περίπτωση ο νόµος µιλάει για απαλλαγή από
όλες τις οφειλές, εφόσον δεν είναι δόλιος, ώστε να έχει δεύτερη
ευκαιρία. Και, φυσικά, προβλέπονται συγκεκριµένα µέτρα κοινωνικής πρόνοιας για τα ευάλωτα νοικοκυριά.
Στη «ΓΕΦΥΡΑ» -µιας και ενδιαφέρεστε όλοι για τα στοιχεία- για
πρώτη φορά η Κυβέρνηση βοηθά ενήµερους δανειολήπτες.
Θέλω να σας πω ότι µε τα σηµερινά στοιχεία -ουσιαστικά µε αυτά
που έχω µέχρι σήµερα, αλλά είναι για το τέλος του έτους-, υποβλήθηκαν εκατόν εξήντα χιλιάδες τετρακόσιες εβδοµήντα επτά
αιτήσεις µέχρι τέλος Οκτωβρίου, έχουν ήδη λάβει έγκριση µέχρι
τέλος Δεκεµβρίου εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι αιτήσεις, επιδοτήθηκαν πενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν
εξήντα δάνεια και τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα
οκτώ δικαιούχοι. Το συνολικό ποσό είναι 23,2 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεν είναι αυτό που είχαµε στον προϋπολογισµό, γιατί οι πολίτες
είναι σε αναστολή. Αφού οι πολίτες είναι σε αναστολή δόσεων,
πώς θα πάνε να κάνουν ρύθµιση; Γι’ αυτό είναι σηµαντικό ότι
εµείς θα βοηθάµε τους πολίτες και όταν αρθεί η αναστολή.
Κι αυτό που είπατε, κύριε συνάδελφε, ότι θα κάνουµε τη «ΓΕΦΥΡΑ 2»…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αφήστε
να ολοκληρώσω. Μιλάτε συνέχεια!
Είπατε ότι θα κάνουµε τη «ΓΕΦΥΡΑ 2» µε τις επιχειρήσεις και
µε τον ρυθµό που πάµε, µπορεί να βοηθήσουµε µια επιχείρηση
τον Σεπτέµβριο. Μα, και τότε θέλει βοήθεια η επιχείρηση. Διότι,
όταν είναι σε αναστολή, δεν θέλει βοήθεια. Τη θέλει, µόλις αρθεί
αυτό. Και ξέρετε ότι είναι ευρωπαϊκός κανόνας το εννιάµηνο. Δεν
είναι η Κυβέρνηση, αλλά η ΕΒΑ που το έβγαλε και έδωσε οδηγία
σε όλες τις χώρες να πρέπει το κράτος να είναι κοντά στην επιχείρηση, για να τη στηρίξει στα επόµενα βήµατα.
Συνεπώς θα συνεχίσουµε να δουλεύουµε µε νοικοκυροσύνη
το ταµείο της χώρας. Θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε µε στιβαρότητα, µε σεµνότητα, µε σοβαρότητα και µε υπευθυνότητα,
έτσι ώστε η οικονοµία να επανέλθει το συντοµότερο δυνατό σε
πλήρη λειτουργία και η κοινωνία να παραµείνει όρθια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ' αριθµόν 5/5/18-11-2020 επίκαιρης επερώτησης που κατετέθη από
τους Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής προς τους Υπουργούς
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Πριν προχωρήσουµε στη συζήτηση των προγραµµατισµένων
για σήµερα επικαίρων ερωτήσεων έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 25 Ιανουαρίου 2021:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130, παράγραφοι 2 και 3, και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 295/15-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Νικόλαου Συρµαλένιου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αρρυθµίες στο
σύστηµα εµβολιασµού στις Κυκλάδες και ανάγκη άµεσης κατάρτισης επιχειρησιακού σχεδίου για τα νησιά».
2. Η µε αριθµό 292/13-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Ε’Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Να ανακληθεί άµεσα η
απαράδεκτη ξαφνική περικοπή των πόρων του Πράσινου Ταµείου κατά 85% που προορίζονται για την απολιγνιτοποίηση στην
περιοχή της Μεγαλόπολης».
3. Η µε αριθµό 317/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη
Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Τα προβλήµατα
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σχετικά µε την επάρκεια και την ασφάλεια της Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών (ΜΕΠΚ) του ΠΑΓΝΗ».
4. Η µε αριθµό 304/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Άµεση
λήψη µέτρων για την αποτροπή της εξαφάνισης των πλατάνων
στη χώρα. Σήµα κινδύνου από Πελοπόννησο, Ήπειρο και Στερεά».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130, παράγραφοι 2 και 3, και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 297/15-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β3’Νότιου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
κ. Ιωάννη Μπαλάφα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Προστασία των ατόµων µε σακχαρώδη διαβήτη».
2. Η µε αριθµό 315/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Καµίνη προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Σχέδιο Βορέας
και διαχείριση των χιονοπτώσεων».
3. Η µε αριθµό 321/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Την αποκατάσταση της λειτουργίας
του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας (ΓΝΛ)».
4. Η µε αριθµό 305/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Προστασία λίµνης Κουµουνδούρου».
5. Η µε αριθµό 299/15-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ιωάννη Ραγκούση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Νέα περιβαλλοντική αδικία στο Σχιστό Περάµατος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Εν µέσω έξαρσης της πανδηµίας, µε αντισυνταγµατική νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αδειοδοτήθηκε σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων, ενώ µε απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής
προχωρά δηµιουργία µονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων, µολονότι εκκρεµεί η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής, καθώς και ο νέος νόµος
για την ανακύκλωση».
6. Η µε αριθµό 298/15-1-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κωνσταντίνας (Νάντιας) Γιαννακοπούλου προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αδικαιολόγητη
η µετακίνηση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ)
προς το Υπουργείο Εργασίας και η υποβάθµιση του ρόλου της».
7. Η µε αριθµό 312/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β3’Νότιου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Ανάκληση των απολύσεων
εργατών από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Ιωαννίνων Α.Π.Σ.Ι "Η ΠΙΝΔΟΣ"».
8. Η µε αριθµό 306/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εκτροπή
Αχελώου: Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει την παραβίαση των
αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.)».
9. Η µε αριθµό 311/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Γεωργίου Ψυχογιού προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε θέµα:
«Επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των ΕΛΤΑ στην Κορινθία. Κανένα κλείσιµο καταστήµατος, διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους και εκπλήρωσης του κοινωνικού τους ρόλου».
10. Η µε αριθµό 302/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Μέτρα για την αποτελεσµατική προστασία εργαζοµένων
στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας».
11. Η µε αριθµό 308/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Πά-
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γωµα αιολικών πάρκων εντός του Δικτύου «NATURA 2000»».
12. Η µε αριθµό 309/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Θεσσαλονίκη: ΔΕΘ όπως Ελληνικό. Από µητροπολιτικό πάρκο σε µητροπολιτική κερδοσκοπία γης».
13. Η µε αριθµό 310/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Καταγγελίες για µηχανοκίνητο αθλητισµό (motocross) εντός δρυµών και προστατευόµενων περιοχών».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1580/10-11-2020 ερώτηση του Α’Αντιπροέδρου
της Βουλής και Βουλευτή Α’Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Καθυστέρηση πληρωµής εφηµεριών προσωπικού του Εθνικού Κέντρου
Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)».
2. Η µε αριθµό 1432/340/4-11-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β’Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Παραµένει σε εκκρεµότητα η ταυτοποίηση της πηγής δυσοσµίας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

3. Η µε αριθµό 2822/416/18-12-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης Κρήτης».
4. Η µε αριθµό 2800/17-12-2020 ερώτηση του Βουλευτή
Β’Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Προτίθεται η Κυβέρνηση να δώσει παράταση
για την ολοκλήρωση των αιτήσεων των µικροµεσαίων παραγωγών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των Ενεργειακών
Κοινοτήτων;».
5. Η µε αριθµό 2576/11-12-2020 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Άµεσες ενέργειες για να ενταχθούν οι φορτοεκφορτωτές στους
δικαιούχους της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού».
6. Η µε αριθµό 2824/417/18-12-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β’Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Γιατί δεν
εφαρµόζονται τα νοµοθετηµένα και υποχρεωτικά κίνητρα για την
ανακύκλωση και την κυκλική οικονοµία και τα αντικίνητρα για την
ταφή απορριµµάτων;»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ’ - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Κατ’ αρχάς έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι µε έγγραφό
του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τα εξής:
«Με την παρούσα σάς ενηµερώνουµε σχετικά µε τη συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου, ότι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 οι επίκαιρες
ερωτήσεις που θα συζητηθούν είναι οι κάτωθι:
Η υπ’ αριθµόν 318/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα
απαντηθεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη.
Η υπ’ αριθµόν 2742/16-12-2020 επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα
απαντηθεί από τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Ζαββό.
Η υπ’ αριθµόν 2211/385/30-11-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, η οποία θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευάγγελο Συρίγο.
Η υπ’ αριθµόν 300/16-1-2021 επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα
απαντηθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Ελευθέριο Αυγενάκη.».
Ξεκινούµε, λοιπόν, τη σηµερινή συζήτηση µε την τελευταία
ερώτηση που µόλις ανέφερα, η οποία όντως είναι πολύ επίκαιρη.
Πρόκειται για την πρώτη µε αριθµό 300/16-1-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς την Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού, µε θέµα: «Υπόθεση Μπεκατώρου: µέτρα από το
Υπουργείο για την εξάλειψη ανάλογων φαινοµένων».
Κυρία Πιπιλή, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξετε
την ερώτησή σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα
κύριε Υφυπουργέ.
Η συνταρακτική υπόθεση Μπεκατώρου απλώθηκε όχι µόνο
στην ελληνική επικράτεια αλλά έχει πάρει τον δρόµο -δυστυχώς
για τη φήµη της χώρας µας και του αθλητικού συµβολισµού- για
την παγκόσµια αθλητική κοινότητα.
Αυτή η συγκλονιστική αποκάλυψη έχει δύο πτυχές και έχω δύο
σχετικές ερωτήσεις. Θα σταθώ στην αρχή στην τεράστια σηµασία του θάρρους που επέδειξε η Σοφία Μπεκατώρου να σπάσει
αυτόν τον κύκλο της σιωπής, ένα θάρρος στο οποίο αναφέρθηκε
και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίως µε την ιδιότητά του ως πατέρας ο ίδιος αλλά και ως απλός πολίτης.
Η κ. Μπεκατώρου αφύπνισε τεράστια µερίδα της κοινωνίας,
διότι δεν είναι µόνο καθαυτό το γεγονός που επελήφθη πλέον η
δικαιοσύνη, άρα δεν είναι δική µας δουλειά να το αναλύσουµε,
της απόπειρας βιασµού ή του βιασµού, αλλά αυτό που έχει µεγίστη σηµασία και µε έκανε και εµένα προσωπικά να εξοργιστώ
είναι το γεγονός της συµπεριφοράς των ανθρώπων της συγκεκριµένης Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιστιοπλόων, οι οποίοι µε επίσηµη ενυπόγραφη ενηµέρωση, όχι µόνο δεν άνοιξαν την αγκαλιά
τής στοργής και της προστασίας προς την αθλήτριά τους, αλλά
αντιθέτως την ειρωνεύτηκαν, την διαπόµπευσαν µε κάποιον
τρόπο.
Αυτό, όµως, που µε εξόργισε, κύριε Υφυπουργέ, είναι το εξής:
Εµπιστεύεται η ελληνική κοινωνία σε αυτούς, που υπέγραψαν
αυτή την κατάπτυστη ανακοίνωση, τον θησαυρό της, τα παιδιά
της, τα µικρά της παιδιά, τα ανήλικα παιδιά και τους εφήβους,
για να µάθουν αυτό που διδαχθήκαµε από τους αρχαίους προγόνους: την αξία τη σωµατική και την ψυχική του αθλητισµού.
Ερωτώ, λοιπόν: Ποια µέτρα πρόκειται να λάβετε επέκεινα για
το γεγονός, για να µη συµβούν αντίστοιχα γεγονότα; Επίσης,
ζητώ, εάν γίνεται, απαιτώ, θα έλεγα, ως πολίτης, την καθαίρεση
του συνόλου του Διοικητικού Συµβουλίου, διότι προσέβαλε την
ελληνική κοινωνία και τις αξίες της.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελας): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Πιπιλή.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Ελευθέριος Αυγενάκης.
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Κύριε Αυγενάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Θα ζητήσω την ανοχή του Προεδρείου, γιατί το
θέµα είναι πραγµατικά πολύ ενδιαφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην ξεφύγουµε,
όµως, κύριε Αυγενάκη, σας παρακαλώ πολύ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, αγαπητή κυρία Πιπιλή, σας ευχαριστώ θερµά για την
ερώτησή σας. Θίγετε ένα τόσο ευαίσθητο και σοβαρό θέµα, το
οποίο την τελευταία εβδοµάδα έχει προβληµατίσει -και δικαίως
θα έλεγα- σύσσωµη την ελληνική κοινωνία. Χαίροµαι, που µου δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουµε αυτό το θέµα εδώ στο Σώµα
της Βουλής, να ενηµερωθεί υπεύθυνα ο ελληνικός λαός για το τι
έχει κάνει η Κυβέρνηση, όχι µόνο για το συγκεκριµένο ζήτηµα
αλλά συνολικά για το θέµα της κακοποίησης στον χώρο του
αθλητισµού από τη µέρα που αναλάβαµε τα ηνία της χώρας και,
βέβαια, να ενηµερώσουµε και για τα επόµενα βήµατα που πρόκειται να πραγµατοποιήσουµε.
Από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της
χώρας θέσαµε ως προτεραιότητά µας τη στήριξη της αθλητικής
οικογένειας και την εξυγίανση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία
στον χώρο του αθλητισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευτυχώς για παιδιά µας, για τον
υγιή αθλητισµό, κλείσαµε τα αυτιά µας στις σειρήνες και δεν κάναµε πίσω. Αντίθετα, προχωράµε ακάθεκτοι µε απόλυτη συνέπεια στις δεσµεύσεις µας και εντός των ηµερών θα αναρτηθεί
στη διαβούλευση η συνέχεια της αθλητικής µεταρρύθµισης, η
οποία θα αντιµετωπίσει προβλήµατα που έµοιαζαν γιγάντια, αλλά
που µε τη συνεργασία όλων των υγιών δυνάµεων θα δουν το φως
και φυσικά περνούν το κατώφλι του Κοινοβουλίου.
Το νοµοσχέδιο που τις επόµενες ηµέρες θα ανέβει στη διαβούλευση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ρυθµίσεις για την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού -νοµική µορφή, αρµοδιότητες, λειτουργία- διατάξεις εναρµόνισης µε την ολιστική µελέτη
της FIFA-UEFA, εκλογές ΕΠΟ, λέσχες φιλάθλων, οργανωµένη
µετακίνηση φιλάθλων, την αναδιάρθρωση των επαγγελµατικών
κατηγοριών ποδοσφαίρου, διατάξεις για τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των αθλητών, ρυθµίσεις για τον ΕΟΚΑΝ, για την
πλατφόρµα «ΠΕΛΟΠΑΣ», τροποποιήσεις αναφορικά µε την ειδική
αθλητική αναγνώριση των ερασιτεχνικών σωµατείων και πολλά
άλλα.
Τι όµως έχουµε κάνει στους δεκαοκτώ µήνες που βρισκόµαστε
στην Κυβέρνηση, κυρία Πιπιλή, που µε ρωτάτε; Δεν διστάσαµε
να γίνουµε δυσάρεστοι στους λίγους αλλά ισχυρούς των µονίµων
διοικήσεων των οµοσπονδιών, να πάµε κόντρα σε κεκτηµένα δεκαετιών, πάντα υπό την καθοδήγηση και τη στήριξη του Πρωθυπουργού µας. Όταν ξεκινήσαµε την αθλητική µεταρρύθµιση µε
τον ν.4639/2019, διά του οποίου θέσαµε όρια στις ηλικίες και στις
θητείες τους, δεχτήκαµε εντονότατη κριτική και πολλές πιέσεις
ακόµα και από Βουλευτές της παράταξής µας που δεν γνώριζαν.
Ο Πρωθυπουργός, όµως, µας έδωσε σαφή εντολή και στήριξη
να τολµήσουµε την αθλητική µεταρρύθµιση.
Αν αφήναµε την κατάσταση, κύριοι συνάδελφοι, ως είχε, δεν
θα είχαµε όρια στις ηλικίες των διοικούντων. Επαναλαµβάνω, δεν
θα είχαµε όρια στις θητείες των διοικούντων. Οι ίδιες διοικήσεις,
οι ισόβιες, θα διοικούσαν τουλάχιστον έως το 2028. Αυτό αλλάξαµε. Τολµήσαµε και το αλλάξαµε. Και να θυµίσω εδώ ότι σ’ αυτή
την Αίθουσα µόνο η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας τελικά υπερψήφισε αυτές τις διατάξεις. Όλα τα υπόλοιπα
κόµµατα άσκησαν δριµεία κριτική και φυσικά δεν στήριξαν στο
τέλος.
Αυτούς τους δεκαοκτώ µήνες καταφέραµε µια σηµαντική µεταρρύθµιση, η οποία έσπασε κατεστηµένα, έδωσε φωνή στους
αθλητές και στηρίζει το υγιές κοµµάτι της αθλητικής οικογένειας.
Με τους νόµους 4639/2019 και 4646/2019 µε στοχευµένες διατάξεις, µε τον ν.4714 πάλι µε στοχευµένες διατάξεις, µε τον
ν.4726 και µε τον ν.4735 και ακολουθεί το νοµοσχέδιο που ανέφερα λίγο πριν, προχωρήσαµε όλα τα παραπάνω.
Μέχρι σήµερα τι έχουµε καταφέρει; Πιο συγκεκριµένα, θέσαµε
όρια στις θητείες και στις ηλικίες των διοικητικών συµβουλίων
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των οµοσπονδιών. Το ίδιο πρόσωπο, θυµίζω, µπορεί να εκλέγεται
τρεις φορές πρόεδρος αθλητικής οµοσπονδίας, τρεις θητείες
δηλαδή. Και επιπλέον, εφόσον έχει διατελέσει δύο συνεχόµενες
φορές σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση της οµοσπονδίας,
µπορεί να επανεκλεγεί, αν έχουν µεσολαβήσει τουλάχιστον δύο
χρόνια από την τελευταία του θητεία. Ορίσαµε το εβδοµηκοστό
έτος ως ανώτατο όριο ηλικίας για την εκλογή σε οποιαδήποτε
θέση Δ.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας, όπως συµβαίνει και στη ΔΟΕ
δηλαδή.
Ενισχύσαµε τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία, τους αθλητές
και τους προπονητές. Κάνουµε το αυτονόητο, λειτουργώντας για
πρώτη φορά µητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων στη
χώρα µας. Τα σωµατεία, όχι µόνο αναγνωρίζονται από την πολιτεία, όχι µόνο θα έχουν δικαίωµα στην απευθείας οικονοµική στήριξη από την πολιτεία, αλλά και όλα τα ενεργά και νόµιµα θα
έχουν πλέον δικαίωµα ψήφου στις εκλογές των νέων διοικήσεων
των οµοσπονδιών. Αποκτούν, δηλαδή, ενισχυµένο ρόλο στην πορεία του αθλήµατος. Δίνουµε δύναµη στη φωνή του ερασιτεχνικού αθλητισµού, που ήταν από την πρώτη στιγµή προτεραιότητά
µας. Παράλληλα, όµως, δίνουµε και λόγο και ρόλο στους ίδιους
τους αθλητές που το φώναζαν είκοσι-τριάντα ολόκληρα χρόνια
µε πιο ενεργή και πιο ουσιαστική συµµετοχή στις διοικήσεις των
ίδιων των οµοσπονδιών τους. Για πρώτη φορά θεσπίσαµε την παρουσία και των αθλητών στις διοικήσεις των οµοσπονδιών µε δικαίωµα ψήφου.
Προβλέψαµε τη µείωση του φορολογικού συντελεστή σε 22%
από 45% για τα συµβόλαια των αθλητών. Μειώσαµε το ποσό του
φόρου κατά 20% επί των ποσών των δωρεών προς τα ερασιτεχνικά σωµατεία και µόνο. Ρυθµίσαµε ώστε τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων να υπαχθούν σε µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 13%,
χρόνιο αίτηµά τους. Προβλέψαµε η φορολόγηση των εισοδηµάτων των προπονητών να εξοµοιωθεί µε αυτή των αµειβοµένων
αθλητών στο 22%. Επιτρέψαµε την παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς ερασιτεχνικούς συλλόγους καθώς και την
κάλυψη εξόδων µετακίνησης αθλητών και αθλητικών οµάδων µε
απόφαση των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων.
Μεριµνήσαµε, θυµίζω, αστραπιαία για την ένταξη των αθλητικών σωµατείων στην οµπρέλα των µέτρων στήριξης κατά τη
διάρκεια και του πρώτου αλλά και του δεύτερου lockdown. Ενισχύουµε τη διαφάνεια, τη δηµοκρατικότητα και τη συµµετοχή.
Απαγορεύσαµε ρητά τη διά πληρεξουσίου συµµετοχή στις αρχαιρεσίες των αθλητικών φορέων.
Διασφαλίζεται το αδιάβλητο των διαδικασιών των αρχαιρεσιών. Της τριµελούς εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες
θα προΐσταται πάντοτε δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος.
Διαφάνεια παντού!
Οι εκλογές των νέων διοικητικών συµβουλίων διεξάγονται µε
ενιαίο ψηφοδέλτιο, που απαρτίζεται από δύο επιµέρους τµήµατα.
Στο πρώτο τµήµα οι υποψήφιοι πρόεδροι και στο δεύτερο τµήµα
οι υποψήφιοι σύµβουλοι. Ο εκλογικός κατάλογος περιλαµβάνει
όλα τα ενεργά και νόµιµα ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία που
έχουν αθλητική αναγνώριση και που έχουν γραφτεί στο Μητρώο
Αθλητικών Σωµατείων και που η λίστα αυτή είναι προσβάσιµη σε
όλους, µα σε όλους, χωρίς καµµία διάκριση.
Εξαλείψαµε το φαινόµενο των σωµατείων «σφραγίδα». Μας
ασκήθηκε πολύ µεγάλη κριτική, σκληρή κριτική γι’ αυτό, αλλά σήµερα το υγιές κοµµάτι του αθλητισµού αντιλαµβάνεται τι προσπάθεια κάναµε δεκαοκτώ ολόκληρους µήνες.
Θωρακίσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ισότιµη πρόσβαση στον αθλητισµό για τα άτοµα µε αναπηρία. Ενισχύσαµε
στην πράξη τον αθλητισµό των ατόµων µε αναπηρία. Δίνουµε
λόγο στους Παραολυµπιονίκες µε τρεις έδρες στη διοίκηση της
Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής.
Επιβραβεύσαµε τους αθλητές συνοδούς. Τους αξίζει µετά από
τόσα χρόνια και τόση προσπάθεια που βρίσκονται δίπλα σε αθλητές ΑΜΕΑ.
Αναβαθµίζουµε τον ρόλο του προπονητή µε το Μητρώο Προπονητών. Ήδη έχουµε προβλέψει την τήρηση στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού Μητρώου Προπονητών µε τον ν.4726/2020.
Επεξεργαζόµαστε ήδη το νέο θεσµικό πλαίσιο για τους προπονητές και τους εκπαιδευτές. Σύντοµα, συντοµότατα, θα τεθεί και
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αυτό σε διαβούλευση, καθώς και για τον τόπο οργάνωσης του
µητρώου.
Θέλουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, να δηµιουργήσουµε ένα
ασφαλές πλαίσιο, ένα ισχυρό, υγιές αθλητικό οικοδόµηµα και,
φυσικά, η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού έχει ποικίλες
διατάξεις.
Η πιο σηµαντική ίσως παράµετρος είναι η σχέση προπονητή αθλητή, δεδοµένου ότι ο προπονητής είναι το πρόσωπο που εµπιστεύεται ένα παιδί και ακολουθεί σχεδόν πιστά τις οδηγίες του.
Δυστυχώς, στη χώρα, όµως, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για
τους προπονητές, γεγονός που αδικεί πρώτα τους ίδιους τους
προπονητές και, βεβαίως, τα παιδιά µας και ανησυχεί ιδιαιτέρως
τις οικογένειές τους.
Όπως είχα εξαγγείλει από αυτό εδώ το Βήµα τον περασµένο
Σεπτέµβριο, πολύ άµεσα δηµιουργούµε το Μητρώο Προπονητών, ώστε να υπάρχουν σαφή κριτήρια για το ποιος, ποια αναλαµβάνει να προπονήσει το παιδί µας, ποιο είναι το πρόσωπο στο
οποίο εµπιστευόµαστε τα παιδιά µας, ποιο είναι το πρόσωπο που
εµπιστεύονται τα παιδιά τα δικά µας. Είναι ανήκουστο σήµερα
να µην έχουµε Μητρώο Προπονητών στη χώρα µας.
Αντιµετωπίζουµε δραστικά το ντόπινγκ και τους χειραγωγηµένους αγώνες, ενώ µε το π.δ.87/2020 συστήσαµε τον ΕΟΚΑΝ, ο
οποίος αναβαθµίστηκε σε οργανισµό. Κυρώσαµε τη Σύµβαση
Μακόλιν, µε σκοπό να αποτρέψουµε τα «στηµένα», τα χειραγωγηµένα παιχνίδια, δηµιουργώντας και την εθνική πλατφόρµα
ΕΠΑΘΛΑ.
Ετοιµάζουµε καµπάνια, κυρία Πιπιλή, για την αντιµετώπιση της
σεξουαλικής και κάθε άλλης µορφής βίας στον αθλητισµό, για
την οποία θα αναφερθώ στο δεύτερο µέρος της τοποθέτησής
µου και για όλα αυτά που ορθά θίξατε και που για πολλά από
αυτά έχουµε ήδη πάρει πρωτοβουλίες ή σκοπεύουµε να πάρουµε µε τη συµβολή όλων των πολιτικών δυνάµεων.
Διότι -θα το επαναλάβω για πολλοστή φορά- ο αθλητισµός
ενώνει. Σε αυτή την προσπάθεια δεν χωρούν µικροπολιτικές επιδιώξεις. Όλοι µαζί µπορούµε να αντιµετωπίσουµε αυτή τη µάστιγα, αυτό το πρόβληµα, το οποίο είναι κοινωνικό και δεν είναι
µονάχα αθλητικό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρία Πιπιλή, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας για τη δευτερολογία σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Υπουργέ, αυτά όλα που περιγράψατε τα γνωρίζω, γιατί ανήκω στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Να κάνω µία πολύ σκληρή, βαριά και ίσως
παρεξηγήσιµη τοποθέτηση.
Είναι κρίµα να διαπιστώνουµε από ορισµένες συγκεκριµένες
συµπεριφορές ότι λειτουργούν κάποιοι, που έχουν να κάνουν µε
τα παιδιά µας και τα ιδεώδη του αθλητισµού, µε λογικές καµόρας
και µαφίας.
Κουνάτε το κεφάλι, κύριε Υπουργέ. Εσείς ξέρετε πολύ περισσότερο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Η πλάτη µου το ξέρει!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Εγώ δεν ασχολούµαι µε τον αθλητισµό
ούτε έχω γνώσεις ιδιαίτερες, αλλά αξιοποιώ την παγκόσµια σηµασία, ιδιαίτερα του ελληνικού αθλητισµού.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι προσφάτως -µάλλον µόλις χθες- οι αθλητές, οι Ολυµπιονίκες έστειλαν µία επιστολή µε την οποία ενηµερώνουν για τα τεκταινόµενα την Παγκόσµια Οµοσπονδία
Ιστιοπλοΐας. Μου έκανε εντύπωση ότι ζητούν την αντίδραση της
Οµοσπονδίας και την πίεση -εδώ είναι το κλειδί- να οριστεί προσωρινό διοικητικό συµβούλιο που θα οδηγήσει σε εκλογές την
Ελληνική Οµοσπονδία στις 14 Μαρτίου.
Πείτε µου τώρα, µετά από όλα αυτά που έγιναν, αν δεν είναι
τελείως τρελό και προκλητικό, αντί να κρύβονται στο ντουλάπι
του αθλητισµού οι συγκεκριµένοι, τόλµησαν να πάνε κόντρα στην
ελληνική κοινωνία και όχι µόνο δεν παραιτήθηκαν, όχι µόνο δεν
ζήτησαν µία συγγνώµη -γιατί δεν πιστεύω ότι το ήξεραν και το
κάλυψαν, δεν φθάνω µέχρι εκεί- όχι µόνο δεν έδειξαν µεταµέλεια,
διότι έχουν ευθύνη ως µέλη διοικητικού συµβουλίου, αντιθέτως
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σας πάνε και κόντρα -και πάνε κόντρα και στην κοινωνία και στην
Κυβέρνηση και στο πολιτικό σύστηµα- και προκηρύσσουν εκλογές -άκουσον, άκουσον!- στις 15 Μαρτίου.
Εγώ δεν είµαι νοµικός, όµως -σας είπα και στην αρχή- το δεύτερο σκέλος της ερώτησής µου είναι να βρείτε όποιον τρόπο νοµικό µπορείτε -για να µην τρέχετε στο Συµβούλιο Επικρατείας-,
ώστε να ακυρωθεί η παρουσία των µελών του διοικητικού συµβουλίου υπό το βάρος της προκλητικής τους στάσης! Βρείτε τον
τρόπο να τους καθαιρέσετε και ορίστε µε τις δυνατότητες που
σας παρέχουν οι γενικότεροι νόµοι της πολιτείας ένα προσωρινό
διοικητικό συµβούλιο.
Κύριε Αυγενάκη, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν στα συρτάρια
τους, στα κοµπιούτερ τους, στους σκληρούς δίσκους τους τα
µύρια όσα, ήδη µπορεί να τα έχουν καταστρέψει, διότι ο νοµικός
πολιτισµός δεν µπορεί σαφώς να επιβάλει από την πρώτη µέρα
να αποσυρθούν, να µπουν ελεγκτές, εισαγγελείς, για να ξέρουµε
και το οικονοµικό κοµµάτι. Διότι δεν µιλάµε µόνο για την εξουσία
που οδήγησε πολλούς αθλητές να φοβηθούν γιατί ήξεραν ότι θα
τους αποκεφάλιζαν και θα τους εξαφάνιζαν.
Εδώ, κύριε Αυγενάκη, µιλάµε για τη χορηγία του Ιδρύµατος
«Σταύρος Νιάρχος» που οι άνθρωποι αµέσως την απέσυραν. Μιλάµε για τη φορολόγηση, που εµείς µέσω της φορολόγησής µας
συνεισφέρουµε σε αυτές τις επιχορηγήσεις που ορθώς και
µπράβο σας κόψατε. Άρα είναι υπόλογοι όχι µόνο στον αθλητικό
τοµέα αλλά είναι υπόλογοι σε όλο το κράτος, διότι διαχειρίζονται
χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, και τελειώνω. Όσο προκλητικό και
σκληρό να ακούγεται, βρείτε τρόπο, κύριε Υπουργέ, να µας
απαλλάξετε -και κυρίως τους γονείς που τους εµπιστεύονται τα
παιδιά τους- από την παρουσία αυτών των ανθρώπων που µε τις
πράξεις τους είναι κατάπτυστοι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Πιπιλή.
Κύριε Αυγενάκη, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας. Παρακαλώ πολύ να τα τηρήσετε. Ήταν εννέα τα λεπτά τα προηγούµενα, τώρα δεν έχετε λόγο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα, γι’ αυτό
δεν σας διέκοψα. Μη µε περάσετε για κακοπροαίρετο!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Αυτά, κύριε Πρόεδρε, που θα ακούσετε είναι περισσότερο ενδιαφέροντα ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όµως, να µην πάµε
πάλι στα εννέα λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρία συνάδελφε, σχετικά µε το ερώτηµά σας για
τη στάση της πολιτείας απέναντι στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία, θα επαναλάβω και από αυτό εδώ το Βήµα ότι προκαλεί
θλίψη µια οµοσπονδία αθλητική, που το άθληµά της έχει φέρει
διακρίσεις στη χώρα µας και έχει αναδείξει κορυφαίες προσωπικότητες και µας έχουν κάνει όλους υπερήφανους, να αντιδρά µε
τον τρόπο που περιγράψατε.
Βεβαίως, δεν µας προκάλεσε εντύπωση η αντίδραση της Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας. Η διοίκησή της ανήκει στη µειοψηφία της
αθλητικής κοινότητας, που θεωρούσαν τους εαυτούς ότι είναι
αµετακίνητοι, ότι είναι ανίκητοι και ότι κανένας δεν πρόκειται να
τους ακουµπήσει.
Για κακή τύχη τόσο αυτών των προσώπων όσο και όλων εκείνων που θεωρούσαν ότι θα δρούσαν ανενόχλητοι, βρέθηκαν
µπροστά σε µία Κυβέρνηση µε πολιτική βούληση, µε αποφασιστικότητα και µε στόχο να θέσει τέλος στην αυθαιρεσία και να
φέρει φρέσκο οξυγόνο ανανέωσης στις διοικήσεις όλων των οµοσπονδιών και συνολικά στο αθλητικό οικοδόµηµα της χώρας µας.
Και όπως αποδείχτηκε από την ανακοίνωση δεκάδων ιστιοπλοϊκών ερασιτεχνικών σωµατείων της χώρας, µε την οποία ζητούν
την παραίτησή τους, την παραίτηση όλων των µελών της διοίκησης της οµοσπονδίας, οι πολλοί, το υγιές κοµµάτι της αθλητικής
οικογένειας, είναι υπέρ της αθλητικής µεταρρύθµισης, είναι υπέρ
της κατάργησης των ισοβίων µελών των Δ.Σ. των οµοσπονδιών.
Δεν µας προκαλεί έκπληξη, όταν ο Πρόεδρος της Διεθνούς
Επιτροπής Τόµας Μπαχ συνεχάρη τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Ολυµπιακής Επιτροπής κ. Καπράλο για τον τρόπο µε τον οποίο
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έχει χειριστεί η ελληνική πολιτεία και η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή το ευαίσθητο θέµα της Σοφίας Μπεκατώρου, ακολουθώντας τις ολυµπιακές αξίες και τα ιδεώδη.
Οι καταγγελίες των αθλητών και οι θλιβεροί χειρισµοί τής υπόθεσης από την ηγεσία της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας
έχουν λάβει, όπως είπατε σωστά, διαστάσεις που ξεφεύγουν από
τα σύνορα της χώρας µας.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ιστιοπλοΐας κ. Γκράχαµ, µε
ενηµέρωσε ότι έλαβε αναλυτική επιστολή από τους Ολυµπιονίκες
πρωταθλητές -το αναφέρατε και εσείς- µε την οποία ζητείται η
άµεση παρέµβασή τους. Περιττό να σας πω ότι εισέπραξα την
έντονη ανησυχία του και την απογοήτευσή του για τα καταγγελλόµενα.
Αν κάτι µας χαρακτηρίζει, όµως, ως Κυβέρνηση, είναι οι υγιείς
σχέσεις εµπιστοσύνης που χτίζουµε µε όλους τους διεθνείς φορείς. Είναι αυτονόητο ότι συµφωνήσαµε ήδη να υπάρχει στενή
συνεργασία τόσο µε την Παγκόσµια Οµοσπονδία όσο και µε την
αθλητική κοινότητα της χώρας µας, προκειµένου να ξεπεραστεί
η κρίση στην ελληνική ιστιοπλοΐα.
Στο πλαίσιο αυτό εντός των επόµενων ηµερών θα συνεδριάσει
το Δ.Σ. της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας για να εξετάσει τις πιθανές
κυρώσεις και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί.
Επίσης, σας ενηµερώνω ότι πριν λίγες µέρες µε δική µου απόφαση ανεστάλη οποιουδήποτε είδους χρηµατοδότηση προς την
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία, έως ότου ολοκληρωθεί το
πρώτο στάδιο ερευνών των αρµοδίων οργάνων της δικαιοσύνης,
αλλά και των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού,
σχετικά µε τις καταγγελίες Ολυµπιονικών και πρωταθλητών για
τις µορφές βίας -κάθε είδους- και φαινοµένων κατάχρησης εξουσίας.
Επιπλέον, ξεκινά άµεσα ο έλεγχος στην Οµοσπονδία Ιστιοπλοΐας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη νοµιµότητα των
συστηµάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης και οικονοµικής λειτουργίας, µε στόχο τον εντοπισµό τυχόν φαινοµένων διαφθοράς,
αδιαφανών διαδικασιών, κακοδιοίκησης, αναποτελεσµατικότητας
και παραβιάσεων της ακεραιότητας, δεδοµένων των επωνύµων
καταγγελιών που έχουν καταθέσει στη δικαιοσύνη, αλλά και στις
υπηρεσίες µας κορυφαίοι αθλητές.
Και αυτό δεν το ξεκινήσαµε τώρα. Ήδη από τον Νοέµβριο του
2019 υλοποιούµε µια ολοκληρωµένη στρατηγική ενίσχυσης της
λογοδοσίας και της διαφάνειας στον χώρο του αθλητισµού. Το
ένα µέρος είναι οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις που ανέφερα λίγο
νωρίτερα και το άλλο είναι η διενέργεια ελέγχων, το οποίο ζητά
ολόκληρη η αθλητική οικογένεια.
Επίσης, σε συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει
ήδη ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και σε µια σειρά άλλων αθλητικών κέντρων και στο
πρόγραµµά τους είχε ενταχθεί και ο έλεγχος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας, ο οποίος ξεκινά άµεσα -µπορεί να έχει ξεκινήσει και σήµερα- σύµφωνα µε τον σχεδιασµό τους που είχαν
κάνει ως αρµόδιοι, ως αρχή διαφάνειας, προκειµένου να υπάρξει
µια αντικειµενική και τεκµηριωµένη αξιολόγηση των λειτουργιών
και διαδικασιών της συγκεκριµένης οµοσπονδίας.
Παράλληλα, µε επιστολή µου προς την Πρόεδρο της Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
Δραστηριότητες κ. Ζαΐρη, ζήτησα να διενεργηθούν έλεγχοι περί
της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΕΙΟ. Είναι υποχρεωµένοι εκ του νόµου, από την ώρα που διαχειρίζονται έστω και 1 ευρώ δηµοσίου χρήµατος να κάνουν δήλωση
«πόθεν έσχες». Έχουν κάνει; Θα το δούµε συντοµότατα.
Πρόληψη γεγονότων παρενόχλησης και βίας στον αθλητισµό;
Το θέµα της παρενόχλησης, κυρία Πιπιλή, και της κακοποίησης,
ιδίως των παιδιών και στον τοµέα του αθλητισµού, αποτελεί ένα
πολύ σοβαρό και πολύ λεπτό ζήτηµα.
Δυστυχώς η χώρα µας δεν είχε επιδείξει σηµαντική πρόοδο
στην καταγραφή και κατανόηση και, φυσικά, στην αντιµετώπιση
αυτού του προβλήµατος. Κατά καιρούς έχουµε ακούσει για αποσπασµατικές περιπτώσεις µετά από καταγγελία των ίδιων των
αθλητών και, µάλιστα, συνήθως αρκετά χρόνια αργότερα και
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µετά την ενηλικίωση των θυµάτων. Άλλωστε, αυτό συµβαίνει και
µε τα περιστατικά που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες ηµέρες.
Από την πρώτη στιγµή της διακυβέρνησής µας δώσαµε ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα της προστασίας των παιδιών και των
ενηλίκων στον αθλητισµό, ένα θέµα το οποίο χρήζει προσεκτικής
και ουσιαστικής αντιµετώπισης και, φυσικά, ένα θέµα το οποίο
αντιµετωπίζουµε µε απόλυτη συνέπεια.
Άµεσα µέτρα πρόληψης: Τις τελευταίες ηµέρες αντιδράσαµε
αστραπιαία, δροµολογώντας επιπλέον µέτρα πρόληψης. Σε
άψογο κλίµα συνεργασίας ενώσαµε τις δυνάµεις µας µε την εξαιρετική συνάδελφο Υφυπουργό Εργασίας, αρµόδια για τη δηµογραφική πολιτική, κ. Συρεγγέλα, καθώς και µε τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυµπιονικών, προκειµένου να ενεργοποιήσουµε το πρώτο
πακέτο κοινωνικών δράσεων και πρωτοβουλιών, µε µπροστάρηδες
τους ίδιους τους αθλητές για την αντιµετώπιση φαινοµένων βίας
-κάθε µορφής βίας- και κατάχρησης εξουσίας στον χώρο του
αθλητισµού.
Στο πλαίσιο αυτό συναποφασίσαµε τα εξής: Υιοθετούµε την
πρόταση των Ολυµπιονικών να δηµιουργηθεί Επιτροπή Αντιµετώπισης Φαινοµένων Βίας και Ρατσισµού. Άµεσα δηµιουργούµε
οµάδα εργασίας υπό την εποπτεία µας και φυσικά µε τη συµµετοχή των αθλητών µας, µε τη συµµετοχή -και αιχµή του δόρατος- όλων αυτών των κορυφαίων αθλητικών προσώπων που
έγραψαν την πρόσφατη αθλητική ιστορία.
Στόχος µας είναι να αντλήσουµε πληροφορίες και στοιχεία για
τέτοια φαινόµενα και να εκπονηθεί συγκεκριµένο σχέδιο δράσης,
αλλά άµεσα και όχι µετά από χρόνια, άρα να µην ξεχαστεί αυτή
η ιστορία και να µην έχουµε τη δηµιουργία πολλών νέων φαινοµένων.
Αποφασίσαµε την προώθηση καµπάνιας και ευαισθητοποίησης
για τις αξίες και τα οφέλη του αθλητισµού µε την ενεργό συµµετοχή του προγράµµατος «Ζήσε αθλητικά» και τη συνεργασία
όλης της αθλητικής οικογένειας. Πρωταρχικό µέληµα αυτής της
πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθούν τα καλά στοιχεία της ενασχόλησης µε τον αθλητισµό και τις αξίες που βεβαίως οπλίζουν
χαρακτήρες και κάνουν σίγουρα καλύτερη την κοινωνία µας.
Θα παροτρύνουµε, δηλαδή, τις οικογένειες και τα παιδιά να
ασχοληθούν µε το υγιές κοµµάτι του αθλητισµού, να γευτούν και
να κάνουν κοµµάτι του χαρακτήρα τους τις αξίες ενασχόλησης
µε τον αθλητισµό. Όµως, η καµπάνια έχει και µία άλλη πτυχή:
Σπάστε τη σιωπή, βγάλτε αυτό το βαρύ φορτίο από πάνω σας,
µιλήστε δυνατά, εφόσον έχετε υποστεί οποιασδήποτε µορφής
κακοποίηση. Και όταν µιλάµε για κακοποίηση, δεν εννοούµε, βεβαίως, µόνο τη σεξουαλική, αλλά και τη λεκτική, τη σωµατική,
την ψυχολογική.
Η τρίτη µεγάλη απόφασή µας -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρεαφορά στην αξιοποίηση µιας σειράς από ενδιαφέρουσες πρακτικές από πλευράς του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις οποίες εν ευθέτω χρόνω θα
µπορέσουµε να εναρµονίσουµε πλήρως στην ελληνική πραγµατικότητα και θα τις ανακοινώσουµε το επόµενο διάστηµα.
Έχοντας την τιµή να διευθύνω τις εργασίες του Συµβουλίου
της Ευρώπης -στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας- σας διαβεβαιώνω ότι έχει γίνει ήδη µεγάλη προσπάθεια, κάτι που αποτυπώθηκε και στη 16η Σύνοδο Υπουργών Αθλητισµού του
Συµβουλίου της Ευρώπης, τους οποίους και ευχαριστώ θερµά
για τις γνώσεις και τις εµπειρίες που µοιραζόµαστε όλοι µας στην
προσπάθεια ανταλλαγής καλών πρακτικών.
Και σε ό,τι αφορά το ερώτηµά σας, κυρία Πιπιλή, εµείς πολύ
µεθοδικά και σεβόµενοι τους θεσµούς και τα δικαιώµατά µας,
αλλά και την απαίτηση της κοινωνίας και του υγιούς τµήµατος
της αθλητικής οικογένειας, κάνουµε και θα κάνουµε ό,τι πρέπει,
έτσι ώστε να υπάρξει φως, διαφάνεια, τάξη και δηµοκρατικότητα
σε όλες τις οµοσπονδίες και ιδιαιτέρως σε αυτές που έχουν καταγραφεί και έχουν καταγγελθεί µε τον πιο επίσηµο τρόπο, στις
δικαστικές αρχές δηλαδή, περιστατικά κακής διαχείρισης, κακής
διοίκησης ή περιστατικών, όπως αυτά που συνέβησαν µε τη
Σοφία Μπεκατώρου. Δεν είµαστε διατεθειµένοι να κάνουµε το
χατίρι κανενός. Είµαστε υποχρεωµένοι να δουλέψουµε για το
κοινό καλό. Δουλεύουµε µε τους πολλούς για τους πολλούς, ενο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χλούµε τους λίγους και τους µόνιµους, αλλά είναι συνειδητή επιλογή, είναι κυβερνητική απόφαση και θα το πάµε µέχρι τέλους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υφυπουργέ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ευχαριστούµε πολύ και για τον χρόνο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε υποχρέωση,
κύριε Υφυπουργέ, να πάτε στον εισαγγελέα ό,τι γνωρίζετε. Μη
χαριστείτε σε κανέναν!
Καλή συνέχεια και στους δύο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε
αριθµό 2211/385/30-11-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Γιατί
το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
απέρριψε την πρόταση συνεργασίας του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος»;».
Κύριε Δαβάκη, καλησπέρα σας! Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή
σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στις 26 Νοεµβρίου του 2020 το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» σε
ανακοίνωσή του αναφέρει, κύριε Υπουργέ, µεταξύ άλλων τα
εξής: «Στο πλαίσιο της προσπάθειας διερεύνησης για συνεργασία του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» µε τον τοµέα νοσηλευτικής στη χώρα πρότεινε στο Τµήµα Νοσηλευτικής του Τµήµατος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου την ύπαρξη
συνεργασίας µε το υπό κατασκευή νοσοκοµείο, το οποίο κατασκευάζει στη Σπάρτη το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» και σε τέσσερα χρόνια θα είναι έτοιµο.».
Όπως λέει το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» στην επίσηµη ανακοίνωσή του: «Η πρόταση του Ιδρύµατος διερεύνησης τέτοιας
πιθανότητας συνεργασίας, για την υλοποίηση της οποίας το
Ίδρυµα θα αναλάµβανε ενδεχοµένως σηµαντικό επιπλέον κόστος κατασκευής µέσω της αύξησης της υφιστάµενης δωρεάς
του,…» -δηλαδή θα έβαζε περαιτέρω χρήµατα, περισσότερους
οικονοµικούς πόρους- «…δεν έγινε αποδεκτή από τη Σχολή Νοσηλευτικής και το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Ως εκ τούτου,
το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» εγκατέλειψε την εν λόγω πρόταση…» -κύριε Υπουργέ- «…αφήνοντάς την στη διακριτική ευχέρεια της πολιτείας, συνεχίζοντας ωστόσο, στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας του για την υγεία, το έργο του».
Αυτή τη διακριτική ευχέρεια της πολιτείας ζήτησα µε ερώτησή
µου τον Νοέµβριο του παρελθόντος έτους, αλλά και µε τη σηµερινή µου παρέµβαση στη Βουλή. Δεν απαντήθηκε αυτή η ερώτηση και µε τη γνωστή διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου
ήρθε επιλεγείσα από εµένα για συζήτηση στη Βουλή.
Σε αυτή την ερώτηση, λοιπόν, ζητούσα να µας κατατεθεί το
περιεχόµενο της εν λόγω πρότασης του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» προς το Τµήµα Νοσηλευτικής, δηλαδή τα όσα έλεγε
το Ίδρυµα προς το Τµήµα Νοσηλευτικής και το σκεπτικό του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, του Τµήµατος Νοσηλευτικής, περί
απορρίψεως της προτάσεως του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος».
Αυτό, λοιπόν, το θέµα, που για µένα πέραν των ακαδηµαϊκών
κριτηρίων είναι και ζήτηµα ηθικής, πανεπιστηµιακής, επιστηµονικής, πολιτικής τάξεως, έρχεται σήµερα στη Βουλή, ζητώντας από
εσάς, από τη νέα πολιτική ηγεσία -και σας εύχοµαι καλή επιτυχία
στα καθήκοντά σας και στο έργο σας- να µου απαντηθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Δαβάκη.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ευάγγελος Συρίγος.
Κύριε Συρίγο, καλησπέρα σας και σιδεροκέφαλος! Κουράγιο
πάνω από όλα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Δαβάκη, ευχαριστώ πολύ για την
ερώτησή σας.
Είναι γεγονός ότι το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» προέβη σε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ’ - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

µία πολύ µεγάλη δωρεά, σε µία από τις πολλές µεγάλες δωρεές
τις οποίες κάνει τα τελευταία χρόνια. Ανέλαβε να χρηµατοδοτήσει νοσοκοµεία στην Κοµοτηνή, στη Θεσσαλονίκη και στη
Σπάρτη. Στο πλαίσιο αυτό, πράγµατι, πρότεινε στο Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου να µεταφερθεί το Τµήµα Νοσηλευτικής από την
Τρίπολη στη Σπάρτη.
Επ’ αυτού υπήρξε και µία διαδικτυακή συνάντηση, στην οποία
γνωστοποιήθηκε η προσφορά, η δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» προς τη Σπάρτη, στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου,
από την ίδια την Κυβέρνηση. Συµµετείχαν ο κ. Γεραπετρίτης, ο
κ. Κικίλιας, η προϊσταµένη µου Υπουργός κ. Κεραµέως, ο προκάτοχός µου κ. Βασίλειος Διγαλάκης και ενηµέρωσαν την Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
Επ’ αυτού του θέµατος το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου απάντησε αρνητικά. Οι λόγοι που απάντησε αρνητικά, εξ όσων έχουµε
πληροφορηθεί, είναι ακαδηµαϊκοί και πιο συγκεκριµένα είπε ότι
το νέο νοσοκοµείο δεν προβλέπεται να είναι της ίδιας δυναµικότητας µε το Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τριπόλεως -θα ανέρχεται,
δηλαδή, στο 50%- και επίσης ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει
τώρα, αλλά θα λειτουργήσει, όπως αναφέρατε κι εσείς, το 2025,
σε τέσσερα χρόνια.
Κατόπιν αυτού απέρριψαν την προσφορά του Ιδρύµατος
«Σταύρος Νιάρχος» αντιπροτείνοντας να δηµιουργηθεί ένα Κέντρο Αποθεραπείας, το οποίο θα συνεργάζεται µε τα ήδη λειτουργούντα στη Σπάρτη Τµήµατα Φυσικοθεραπείας και Οργανώσεως
Διατηρήσεως Αθλητισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Ορίστε, κύριε Δαβάκη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία
σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής στο
άρθρο 133, ο Βουλευτής δικαιούται να ζητά έγγραφα, τα οποία
έχουν σχέση µε τη δηµόσια σφαίρα, µε τις δηµόσιες υποθέσεις.
Έπρεπε, λοιπόν, το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου να καταθέσει
τα έγραφα που ζητούσε ο Βουλευτής. Όπως ξέρετε, εδώ είναι
µία δηµόσια υπόθεση. Δεν αφορά ούτε θέµατα εθνικής ασφάλειας ούτε εξωτερικών και άµυνας που υπάρχει άλλη διαδικασία.
Όφειλε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου να τα καταθέσει.
Το αυτοδιοίκητο δεν σηµαίνει αυτονοµία. Η αυτονοµία είναι
ένα θέµα που έχει λυθεί µε την απόφαση 520/2015 από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου Επικρατείας, όταν προσέφυγαν µέλη
ΔΕΠ του πανεπιστηµίου που ζητούσαν να ακυρωθεί η ηλεκτρονική εκλογή καθηγητών κατά του νόµου Διαµαντοπούλου, ο
οποίος –ειρήσθω εν παρόδω- κύριε Πρόεδρε, είχε τύχει ευρύτατης πλειοψηφίας από αυτή την Αίθουσα.
Άρα, λοιπόν, άλλο το αυτοδιοίκητο και άλλο το αυτόνοµο, δυνάµει του οποίου δεν µας απαντούν µε βάση το άρθρο 133 του
Κανονισµού της Βουλής, ο οποίος είναι και νόµος του κράτους.
Λένε σ’ αυτό που µου διαβάσατε, κύριε Υπουργέ -και καλείστε
να διεξέλθετε ένα ζήτηµα το οποίο δεν ξέρατε, καθώς τώρα αναλαµβάνετε αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο άχαρος
ρόλος της πολιτικής ηγεσίας- για τη δυναµικότητα των κλινών.
Όπως σας είπα στην αρχική ανακοίνωση του Ιδρύµατος, το
Ίδρυµα βολιδοσκόπησε το πανεπιστήµιο δεδοµένου ότι είναι εν
εξελίξει η κατασκευή του νοσοκοµείου και µάλιστα είπαν: «θα βάλουµε κι άλλα χρήµατα, εφόσον πάρουµε την έγκριση από
εσάς».
Αυτό σηµαίνει ότι θα υπήρχε καλύτερη ανάπτυξη του νοσοκοµείου το οποίο κατασκευάζει στη Σπάρτη το Ίδρυµα και, εν πάση
περιπτώσει, θα παρείχετο και η καλύτερη κλινική εκπαίδευση, η
οποία αποτέλεσε το βασικό κριτήριο για να µεταφερθεί µε τον
νόµο Γαβρόγλου, τον οποίο εµείς ως Νέα Δηµοκρατία αποκαλέσαµε τερατούργηµα, κύριε Υπουργέ, η Νοσηλευτική Σχολή από
τη Σπάρτη στην Τρίπολη. Η Νοσηλευτική Σχολή βρισκόταν στη
Σπάρτη -το λέω για να βοηθήσω- και πήγε µε τον νόµο Γαβρόγλου στην Τρίπολη, επειδή επί δεκαπέντε χρόνια -τότε το θυµήθηκαν- δεν γινόταν σωστή κλινική εκπαίδευση.
Ερχόµαστε, λοιπόν, τώρα και λέµε ότι αυτά τα οποία µας
απαντά το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου κατά την άποψη τη δική
µου -και µιλώ και πολιτικά- είναι έωλα, αδιαφανή. Δεν µπορεί το
πανεπιστήµιο και το αυτοδιοίκητο του πανεπιστηµίου να µετα-
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βάλλονται σε µία ασπίδα κλαδικών συµφερόντων. Πρέπει να
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις. Ποιες σαφείς ενδείξεις δηλαδή;
«Πάρτε, κύριε Δαβάκη, πενήντα σελίδες ακαδηµαϊκά κριτήρια να
έχετε, γιατί δεν πάµε πλέον από την Τρίπολη στη Σπάρτη να κάνουµε κλινική εκπαίδευση».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ανοχή.
Ζήτησε συνεργασία ένα µεγάλο ίδρυµα, το οποίο έχει µία
µακρά διαδροµή ανιδιοτελούς προσφοράς στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό και µία συγκεκριµένη απάντηση από
το πανεπιστήµιο θα ήταν αυτή: ακαδηµαϊκά κριτήρια και 50% δυναµικότητα. Τότε, γιατί το Παναρκαδικό Νοσοκοµείο δεν ήταν νοσοκοµείο αναφοράς τώρα µε τον COVID; Γιατί, κύριε Υπουργέ,
και η βιβλιοθήκη και όλη η επίπλωση, επί παραδείγµατι, στο ιδιόκτητο πανεπιστήµιο στη Σπάρτη, όπου στεγαζόταν η Νοσηλευτική Σχολή, δεν έχουν µετακινηθεί ακόµα;
Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό -θα έλεγα- αδιαφάνειας. Δεν
είναι το αυτοδιοίκητο ούτε κοµητεία ούτε το Πριγκιπάτο του Μορέως!. Οφείλουν οι κύριοι καθηγητές να δίδουν απαντήσεις, διότι
και αυτοί, όπως όλοι µας, υπόκεινται στη δηµόσια λογοδοσία σε
αυτή την Αίθουσα όπου εκπροσωπείται ο ελληνικός λαός, ο
οποίος, εν πάση περιπτώσει, τους πληρώνει, όπως πληρώνει
όλους µας.
Αντιλαµβάνεστε ότι αυτά είναι πολιτικά ζητήµατα και καλώ την
πολιτική ηγεσία να επέµβει, να ζητήσει αναλυτικότερες εξηγήσεις από το πανεπιστήµιο, από το Τµήµα Νοσηλευτικής, να µας
πουν λεπτοµερώς ποια είναι τα ακαδηµαϊκά κριτήρια που απαγορεύουν σε ένα υπερσύγχρονο νοσοκοµείο να δεχθεί τους φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής, όταν πριν ενάµιση χρόνο
επικαλούνταν οι καθηγητές τους την όχι σωστή κλινική εκπαίδευση -κάτι το οποίο αµφισβητώ- και µεταφέρθηκαν -πώς τα
φέρνει η µοίρα!- στην Τρίπολη. Πιστεύω ότι είναι βαθύτατα και
πολιτικό το ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Συρίγο, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν
θα τα χρησιµοποιήσω.
Είναι προφανές, κύριε συνάδελφε, ότι εδώ έχουµε µία σύγκρουση µεταξύ του Πριγκιπάτου του Μορέως και του Δεσποτάτου του Μυστρά της περιοχής σας! Πρέπει όµως να τονίσω ότι
εδώ έχουµε το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων, την πλήρη αυτοδιοίκηση, η οποία δεν επιτρέπει στο Υπουργείο Παιδείας να
υπεισέλθει στην ουσία αυτών που επικαλείται ένα ακαδηµαϊκό
ίδρυµα, από την ώρα που επικαλείται ακαδηµαϊκά κριτήρια.
Εννοώ από τυπικής πλευράς. Είναι αποκλειστικό θέµα, είναι δική
τους εξουσία να αποφασίζουν για τις ακαδηµαϊκές υποθέσεις µε
δικά τους όργανα και µε δική τους ευθύνη, στο πλαίσιο των γενικών και αφηρηµένων ρυθµίσεων που θεσπίζονται µε τυπικό
νόµο ή µε κανονιστική πράξη. Υπάρχει επ’ αυτού του θέµατος
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας από το 1984. Οπότε
το Υπουργείο Παιδείας απλώς µεταφέρει την άποψη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µη δυνάµενο να υπεισέλθει επί της ουσίας, που στην προκειµένη περίπτωση είναι τα ακαδηµαϊκά
κριτήρια τα οποία επικαλείται το πανεπιστήµιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Συρίγο.
Να µας έρχεστε τακτικά. Ούτε καν λεπτό δεν ήταν η δευτερολογία σας!
Προχωρούµε στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 2742/1612-2020 ερώτησης του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων
της Βουλευτού Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
κ. Κυριακής Μάλαµα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«Απαράδεκτη πίεση των εισπρακτικών εταιρειών στους δανειολήπτες εν µέσω πανδηµίας».
Κυρία Μάλαµα, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας, αν δεν σας
πάρουν τηλέφωνο από καµία εισπρακτική!
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδηµίας
πολλοί συµπολίτες µας αντιµετωπίζουν τεράστιο πρόβληµα εξυπηρέτησης των δανείων τους. Δεν πρόκειται για στρατηγικούς
κακοπληρωτές, αλλά για ανθρώπους των οποίων η οικονοµική
δραστηριότητα πλήττεται από τις υγειονοµικές συνθήκες, από
τις απαγορεύσεις και από την οικονοµική κρίση. Είναι άνθρωποι
οι οποίοι πάντοτε εξυπηρετούσαν στην ώρα τους τα δάνειά τους,
οι οποίοι είχαν νοικοκυρεµένες επιχειρήσεις και οι οποίοι ποτέ
δεν αθέτησαν κακόβουλα κάποια πληρωµή.
Υποτίθεται ότι γι’ αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε να υπάρχει µια οριζόντια «οµπρέλα» προστασίας, όχι µόνο για να µη διογκωθούν τα «κόκκινα» δάνεια στην ελληνική οικονοµία, αλλά για
να µπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να παραµείνουν οικονοµικά
ενεργοί και να έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν και πάλι την
οικονοµική δραστηριότητά τους, όταν βγούµε από αυτή την υγειονοµική κρίση.
Στην κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, κινούνται και οι συστάσεις
και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αλλά και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών, οι οποίες καλούν τα πιστωτικά ιδρύµατα να
προσφέρουν επαρκείς ρυθµίσεις στους δανειολήπτες για όσον
καιρό διαρκέσει αυτή η κρίση.
Όµως, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ελλάδας υπάρχουν περιπτώσεις που εκφεύγουν από τις γενικές αυτές κατευθυντήριες
γραµµές. Αναφέροµαι συγκεκριµένα στις πρακτικές που µετέρχεται η εταιρεία που διαχειρίζεται τα δάνεια της παλαιάς Αγροτικής Τράπεζας, η «Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. (PQH)».
Η συγκεκριµένη, λοιπόν, εταιρεία, η οποία λειτουργεί ως ειδικός εκκαθαριστής του Υπουργείου Οικονοµικών, αρνείται να
προσφέρει στους δανειολήπτες «οµπρέλα» προστασίας από την
πανδηµία και χρησιµοποιεί επιθετικές πρακτικές πίεσης, σε συνεργασία µε εισπρακτικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, οδηγώντας σε αδιέξοδο αυτούς τους αδύναµους δανειολήπτες, οι
οποίοι κάποτε πήραν ένα δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα και
σήµερα πλήττονται από τις υγειονοµικές απαγορεύσεις.
Και σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ, το εξής: Θα προχωρήσετε επιτέλους σε αυστηρές συστάσεις προς τη συγκεκριµένη εταιρεία,
ώστε να λειτουργήσει σύµφωνα µε τις ελληνικές και ευρωπαϊκές
κατευθύνσεις απέναντι στους δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια διαχειρίζεται; Θα δράσετε άµεσα, ώστε η συγκεκριµένη εταιρεία να προχωρήσει σε ρυθµίσεις για να προστατευτούν οι
δανειολήπτες που είναι σε αδυναµία;
Στο θέµα αυτό θα πρέπει να παρέµβει και το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία υποτίθεται
ότι αποτελεί το θεσµικό θεµατοφυλάκιο της δεοντολογίας του
συγκεκριµένου τοµέα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Μάλαµα.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ Γεώργιος Ζαββός.
Κύριε Υφυπουργέ, καλησπέρα σας! Έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βουλευτά, κατ’ αρχάς, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι από
την πρώτη στιγµή η Κυβέρνηση, καθώς και οι τράπεζες, έχει
λάβει µια σειρά σηµαντικών µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την πανδηµία. Νοµίζω ότι οι Υπουργοί έχουν σε µεγάλο βαθµό εξηγήσει, ακόµα και σήµερα, όλα αυτά τα µέτρα και
τη σηµαντική επίπτωση την οποία είχαν στους Έλληνες πολίτες.
Θα εστιάσω πιο συγκεκριµένα, όµως, στα θέµατα στα οποία
αναφέρεστε και θα ήθελα να πω ότι ήδη από τον περασµένο Δεκέµβριο η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, που ακολουθεί ακριβώς
τις συστάσεις, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, αποφάσισε την παράταση, όπως ξέρουµε, λόγω των συνεχιζόµενων δυσµενών συνεπειών της πανδηµίας σε όλες τις
υφιστάµενες διευκολύνσεις για τους δανειολήπτες, που έχουν
προφανώς σκοπό την ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
Γνωρίζετε, γιατί το αναφέρατε, ότι η εταιρεία «PQH» είναι µια
ανώνυµη εταιρεία ειδικού σκοπού και δεν λειτουργεί -πρέπει να
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κάνουµε τις διακρίσεις πάντα, είναι χρήσιµες- ως µια εισπρακτική
εταιρεία ή εταιρεία ενηµέρωσης οφειλετών. Είναι -και το αναφέρατε, νοµίζω- ειδικός εκκαθαριστής των πιστωτικών ιδρυµάτων
που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση στο παρελθόν και ιδιαίτερα, θεµάτων που αφορούν στην παλιά Αγροτική Τράπεζα.
Οι βασικότεροι πιστωτές της «PQH» είναι και οι πρώην εργαζόµενοι των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, καθώς και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και το ελληνικό δηµόσιο.
Έχουµε τις διαβεβαιώσεις και γραπτές -νοµίζω σας έχουν σταλεί, ή µπορώ και να τις καταθέσω στη Βουλή- από την «PQH». Tα
υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύµατα µετά την ανάκληση
λειτουργίας τους δεν είναι µέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και δεν δεσµεύονται από τις αποφάσεις. Ωστόσο, αυτόβουλα
η «PQH» έχει λάβει από την πρώτη στιγµή υπ’ όψιν της τις γενικές
κατευθύνσεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στα µέλη της και
τις εφαρµόζει.
Πιο συγκεκριµένα η «PQH» ανέλαβε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για συνεπείς δανειολήπτες που περιλαµβάνονται προφανώς
στο χαρτοφυλάκιο διαχείρισής της. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι
λίγο-πολύ οι ίδιες. Είναι αντίστοιχες µε τις ενέργειες αυτών των
συστηµικών τραπεζών, όπως έχουµε γνωρίσει από τις ανακοινώσεις της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τόσο ως προς τα κριτήρια επιλεξιµότητας των δανειοληπτών, όσο και ως προς την
αρχική προσφερόµενη διευκόλυνση.
Ενδεικτικά, οι διευκολύνσεις αυτές περιλαµβάνουν κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών, αναστολές πληρωµών, επέκταση διάρκειας ρυθµίσεων και διάφορα άλλα, ανάλογα µε τα
σχετικά αιτήµατα των δικαιούχων συνεπών δανειοληπτών. Οι διευκολύνσεις αυτές µπορούν να επεκταθούν µετά από σχετικό αίτηµα του δανειολήπτη.
Σε κάθε περίπτωση -νοµίζω- πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν µας ότι
η «PQH» εξετάζει όλα τα υποβαλλόµενα αιτήµατα των οφειλετών
για την ένταξή τους σε προγράµµατα αναστολής καταβολής δόσεων, εφόσον πληρούνται δύο βασικοί όροι. Ο ένας είναι ότι
αυτοί που ζητούν, θα πρέπει να είναι ενήµεροι και, δεύτερον,
αποδεδειγµένα θα πρέπει να έχουν πληγεί από την κρίση.
Παράλληλα, γνωρίζουµε ότι σε όλα τα προγράµµατα τα οποία
αφορούν την ενίσχυση των δανειοληπτών, το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ», τη δράση επιδότησης επιτοκίου κ.λπ., η «PQH» παρέχει
την υποστήριξή της στις αρµόδιες αρχές και διευκολύνει τους
επιλέξιµους οφειλέτες. Επιπλέον, η ίδια η εταιρεία µάς διαβεβαιώνει ότι έχει δώσει σαφείς εντολές για τη µη διενέργεια πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος δανειοληπτών, στο πλαίσιο
βέβαια πάντα της εφαρµογής των κανόνων που προαναφέρθηκαν.
Εποµένως, µε βάση τα δεδοµένα στοιχεία που διαθέτουµε, δεν
φαίνεται να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, κάποια διάκριση ως
προς το πλαίσιο των ρυθµίσεων που προσφέρουν από τη µια
µεριά οι εµπορικές τράπεζες -οι συστηµικές τράπεζες- και από
την άλλη η «PQH», εφόσον βέβαια πάντα πρόκειται για δανειολήπτες που πραγµατικά πλήττονται από την πανδηµία.
Επίσης, όσον αφορά το θέµα της εποπτείας, στο οποίο αναφερθήκατε, ναι, βεβαίως έχουµε υπ’ όψιν µας και θυµίζουµε ότι
η «PQH» εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και υποχρεούται να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας που έχει εκδώσει η εποπτική της αρχή και εφαρµόζεται για τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Εάν παρ’ όλα ταύτα -παρ’ όλα τα στοιχεία που έχουµε- έχετε
εσείς κάποιες άλλες συγκεκριµένες καταγγελίες, σας παρακαλώ
πολύ να µας τις καταθέσετε στο Υπουργείο Οικονοµικών και θα
µας βοηθήσετε καλύτερα, ώστε αφ’ ενός µεν να ασκήσουµε τον
ρυθµιστικό µας ρόλο, αφ’ ετέρου δε, να ενηµερώσουµε και την
Τράπεζα της Ελλάδος.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρία Μάλαµα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Κύριε Υφυπουργέ, δεν βοηθούν οι γενικολογίες. Λυπάµαι. Υπάρχουν πολλοί συµπολίτες µας που βιώ-
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νουν πραγµατικά -επιτρέψτε µου την έκφραση- «µπούλινγκ» κυριολεκτικά από τη συγκεκριµένη εταιρεία.
Θα ήθελα να αναφερθώ -µιας και εσείς ο ίδιος µου το προτείνατε- σε ορισµένες περιπτώσεις, για να είµαστε και πιο συγκεκριµένοι. Δανειολήπτης εξαµελούς οικογένειας, του οποίου η
σύµβαση τέθηκε σε αναστολή, αντιµετωπίζει την αναλγησία και
την τροµοκρατία της «PQH», η οποία εν µέσω πανδηµίας του αύξησε τη δόση του δανείου από 330 ευρώ τον µήνα σε 915 ευρώ
τον µήνα µε το αιτιολογικό ότι έµεινε άνεργος και συσσώρευσε
χρέος 2.900 ευρώ. Του λένε µάλιστα από το νοµικό τµήµα της
εταιρείας ότι έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες για πλειστηριασµό της πρώτης και µόνης κατοικίας του αµέσως µόλις τελείωσε
το lockdown. Του είπαν συγκεκριµένα επί λέξει: «Ξέρουµε ότι το
σπίτι σου έχει αντικειµενική αξία 90.000 ευρώ. Εάν δεν δώσεις
τα λεφτά, θα σου κάνουµε κατάσχεση». Αυτό είναι ένα παράδειγµα. Στο αίτηµα του συγκεκριµένου δανειολήπτη για µια πιο
ευνοϊκή ρύθµιση, του απάντησαν χαρακτηριστικά: «δεν το συζητάµε καν».
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ και σε µια δεύτερη περίπτωση
ενός ξενοδόχου µε δάνειο στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, το
οποίο πέρασε στην «PQH». Καταγγέλλει ο συγκεκριµένος πολίτης ότι ενώ έχει ενταχθεί στους πληττόµενους κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας, η συγκεκριµένη εταιρεία σταµάτησε να
του προσφέρει διευκόλυνση πληρωµής για το δάνειό του από
τον Ιούνιο και µέχρι σήµερα που µιλάµε. Όταν επανέλαβε το αίτηµά του εκ νέου µε δεδοµένη την κατάρρευση της τουριστικής
περιόδου, η εταιρεία του απάντησε µε εξώδικα και µάλιστα παρέπεµψε τον φάκελό του σε συγκεκριµένο γνωστό δικηγορικό
γραφείο, το οποίο τον απειλεί σε καθηµερινή βάση ότι θα προχωρήσει στις διαδικασίες πλειστηριασµού της επαγγελµατικής
του στέγης.
Αµέσως-αµέσως σας έχω δύο παραδείγµατα. Και σας ρωτώ:
είναι δυνατόν να επιτρέπετε τέτοιες πρακτικές; Είναι δυνατόν να
στέλνουµε εν µέσω της πανδηµίας πολίτες και επαγγελµατίες
στον Καιάδα; Δεν πρέπει να υψώσουµε ένα τείχος προστασίας
των ευάλωτων; Γι’ αυτό, λοιπόν, αναµένουµε συγκεκριµένα
µέτρα και άµεση επίλυση του συγκεκριµένου ζητήµατος. Σε διαφορετική περίπτωση θα καταστραφούν και επιχειρήσεις και οικογένειες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ πολύ,
κυρία Μάλαµα.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε κι εσείς τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να δώσω µερικές διευκρινίσεις. Η Κυβέρνηση µέχρι
στιγµής έχει πάρει όλα εκείνα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα, αν
θέλετε, καθοδηγώντας τις τράπεζες, όπως και η ευρωπαϊκή
αρχή, ώστε να µπορέσουν να δώσουν αναστολές σε πολλές περιπτώσεις. Ήθελα να πω ότι σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία
που έχουµε, µόνο στο διάστηµα Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2020
δόθηκαν αναστολές περίπου σε τετρακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις και ιδιώτες συνολικού ύψους 30 δισεκατοµµυρίων, µετριάζοντας µε πολλά άλλα µέτρα τις οδυνηρές επιπτώσεις από την
υγειονοµική κρίση. Να µην αναφερθώ στο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ»
µέσω του οποίου συνεισφέρει το δηµόσιο για αρκετά χρονικό
διάστηµα και ως εννιά µήνες τη δόση για την αποπληρωµή δανείων φυσικών και νοµικών προσώπων.
Θέλω να πω, επίσης, κάτι που αγνοούµε. Στα θέµατα που αφορούν τις λεγόµενες εταιρείες διαχείρισης δανείων -είναι οι servicers- έχουν δοθεί µέχρι στιγµής περισσότερες από εβδοµήντα
πέντε χιλιάδες ρυθµίσεις δανείων ύψους πάνω από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ σε χαρτοφυλάκια που έχουν µεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός των τραπεζικών ισολογισµών και δίνουν σε
χιλιάδες δανειολήπτες λύσεις που περιλαµβάνουν µέχρι και
άφεση χρέους. Θα πρέπει να αντιλαµβανόµαστε για ποιες κατηγορίες εταιρειών µιλάµε. Αν αυτές αφορούν εισπρακτικές εταιρείες, ξέρετε ότι υπάρχει αυστηρό πλαίσιο, η τήρηση του οποίου
εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
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Στον βαθµό που τα θέµατα αφορούν άλλη κατηγορία, δηλαδή,
τις λεγόµενες εταιρείες διαχείρισης δανείων, τους λεγόµενους
servicers, αυτά εµπίπτουν στην αρµοδιότητά µου. Σε αυτό πρέπει
να σας πω ότι υπάρχει αυστηρό νοµικό πλαίσιο. Οι εταιρείες διαχείρισης εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Υπάρχει
η πλήρης εφαρµογή του κώδικα δεοντολογίας και προφανώς
υπάρχει δυνατότητα να γίνουν συγκεκριµένες καταγγελίες.
Με δυο λόγια, θα ήθελα να πω ότι παίρνουµε και εφαρµόζουµε
όλα εκείνα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία προσπαθούµε να απαλύνουµε τις οδυνηρές συνέπειες που έχει η κρίση. Όσον αφορά
στις τράπεζες, η ενιαία ειδική εκκαθάριση αλλά και οι εταιρείες
διαχείρισης ξέρουµε ότι παρέχουν διευκολύνσεις στους δανειολήπτες. Επίσης, υπάρχουν και συγκεκριµένα προγράµµατα για
τη στήριξη των δανειοληπτών.
Εποµένως θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι το κράτος και η
Κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους πολίτες ιδιαίτερα σε αυτές τις
δύσκολες στιγµές και κυρίως στους ευάλωτους συµπολίτες µας,
ώστε κάποια στιγµή -ελπίζουµε στο άµεσο µέλλον- να µπορούµε
να δούµε µε αισιοδοξία το πέρας αυτής της πανδηµίας.
Σε κάθε περίπτωση πάλι θα ήθελα να πω ότι αν υπάρχουν συγκεκριµένες καταγγελίες, µπορείτε να µας τις στείλετε στο Υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο προφανώς θα γίνει η κατάλληλη
διαβίβαση και επεξεργασία προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υφυπουργέ. Σας εύχοµαι καλή συνέχεια και στους δύο και
καλό Σαββατοκύριακο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συζητείται κατόπιν συνεννόησης η τρίτη µε αριθµό 303/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Μιχάλη Κατρίνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αύξηση της επιστρεπτέας προκαταβολής και µακροχρόνιες ρυθµίσεις των οφειλών χρειάζεται η αγορά για να σταθεί όρθια».
Δεν συζητείται κατόπιν συνεννόησης η πρώτη µε αριθµό
322/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Η µυωπική στρατηγική των
τραπεζών στραγγαλίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις».
Δεν συζητείται κατόπιν συνεννόησης η δεύτερη µε αριθµό
323/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αδικαιολόγητη
ταλαιπωρία και επιβάρυνση των αγροτών από το Υπουργείο Οικονοµικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
που θεωρούν εσφαλµένα ως επιδότηση, την αποζηµίωση για τον
COVID-19 αλλά και τις επενδυτικές ενισχύσεις».
Επίσης, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή η δεύτερη µε αριθµό 313/18-1-2021 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου προς τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να µη συνεχιστεί
η σιδηροδροµική αποµόνωση της Μαγνησίας».
Προχωρούµε τώρα στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό
318/18-1-2021 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β3’Νότιου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
µε θέµα: «Επικύρωση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τους
εργαζόµενους στην Εθνική Λυρική Σκηνή - Συµβάσεις Εργασίας
στα Κρατικά Θέατρα».
Κύριε Κατσώτη, καλησπέρα σας, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή
σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι εργαζόµενοι στην Εθνική Λυρική Σκηνή και τα κρατικά θέατρα βρίσκονται σε αναβρασµό, γιατί µε πρόσχηµα την πανδηµία
προωθούνται δυσµενείς αλλαγές στα εργασιακά δικαιώµατά
τους.
Πιο συγκεκριµένα στα τέλη Ιουλίου του 2020 και µετά από πολύµηνες διαπραγµατεύσεις οι εργαζόµενοι της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής ήρθαν σε συµφωνία µε τη διοίκησή της για την υπογραφή
συλλογικής σύµβασης εργασίας. Οι όροι αυτοί συζητήθηκαν διεξοδικά, κύριε Υπουργέ, έγιναν δεκτοί από τη διοίκηση αφού είχαν
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αποσπάσει την υπόσχεση τόσο του Υπουργείου Οικονοµικών όσο
και του Υπουργείου Πολιτισµού, σχετικά µε την επιτρεπόµενη άλλωστε παροχή του µηνιαίου επιδόµατος σίτισης στους εργαζόµενους που αµείβονται µε ενιαίο µισθολόγιο.
Πέντε µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης ενηµερώθηκαν
οι εργαζόµενοι από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής ότι ο Υπουργός Οικονοµικών, αθετώντας την υπόσχεσή
του, αρνείται να επικυρώσει τη σύµβαση, επειδή θεωρεί την προαναφερόµενη παροχή ως νέο στοιχείο που δεν το αντέχει η οικονοµία της χώρας.
Υπενθυµίζω ότι αυτή η παροχή δίνεται ήδη στους εργαζόµενους του Εθνικού Θεάτρου και είναι στον προϋπολογισµό του
Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος,
µε πρόβλεψη σχετικού κωδικού στον προϋπολογισµό τους.
Η ίδια ανεπίτρεπτη στάση είναι και η µη υπογραφή, κύριε
Υπουργέ, της συλλογικής σύµβασης στο Εθνικό Θέατρο για τους
ηθοποιούς δέκα µήνες µετά τη λήξη της προηγούµενης, καθώς
η διοίκησή του δεν αναγνωρίζει τα αιτήµατα των ηθοποιών για
αποζηµίωση από το live streaming µε βάση και τον ν.2121/93, ενώ
παράλληλα υποχρεώνει τους µουσικούς να υπογράφουν συµβάσεις µε µειωµένους κατά 20% µισθούς σε σχέση ακόµα και µε
την προηγούµενη σεζόν.
Ακόµη, στην Εθνική Λυρική Σκηνή -τελειώνω, κύριε Πρόεδρεδιαφαίνεται κίνδυνος πολλές συµβάσεις του έκτακτου προσωπικού, που λήγουν το επόµενο διάστηµα και µέσα σ’ αυτή την περίοδο της πανδηµίας, να µην ανανεωθούν, παρ’ ότι αυτό γίνεται
συνήθως γιατί καλύπτουν πάγιες ανάγκες, όπως έγινε πρόσφατα
βέβαια στην περίπτωση σύµβασης ταλαντούχου χορευτή.
Σας ρωτάµε, κύριε Υπουργέ, αν προτίθεστε να λάβετε µέτρα
για να επικυρωθεί η συλλογική σύµβαση της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής περιλαµβάνοντας το επίδοµα σίτισης, να ανανεωθούν οι
συµβάσεις ορισµένου χρόνου των εργαζοµένων στην Εθνική Λυρική Σκηνή και να µετατραπούν σε αορίστου, να προχωρήσει
χωρίς καθυστερήσεις η υπογραφή σύµβασης για τους ηθοποιούς στο Εθνικό Θέατρο και να εξοµοιωθούν οι αµοιβές των µουσικών στις παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου µε αυτές των άλλων
συντελεστών.
Περιµένουµε την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κατσώτη.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σκυλακάκης.
Κύριε Σκυλακάκη, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον αξιότιµο Βουλευτή για την ερώτηση.
Να ξεκινήσουµε ξεκαθαρίζοντας µερικά πράγµατα για τις συλλογικές συµβάσεις που αφορούν τη γενική κυβέρνηση.
Πρώτον, µε βάση τον νόµο, αυτές οι συλλογικές συµβάσεις
δεν µπορούν να έχουν µισθολογικές παροχές. Μπορούν να έχουν
µόνο µη µισθολογικές παροχές. Συνεπώς, όταν κάνει ο αξιότιµος
Βουλευτής αναφορά για επίδοµα σίτισης, αντιλαµβάνεται ότι µιλάει για µισθολογικές παροχές. Σωστή διατύπωση θα πρέπει να
είναι «διατακτικές σίτισης», που είναι κάτι αντίστοιχο µε αυτό που
ίσχυε παλιότερα στους δήµους, που έχω την εµπειρία, για το
γάλα, δηλαδή για βοήθεια στη διάρκεια της εργασίας και όχι για
υποκρυπτόµενες µισθολογικές παροχές, κάτω από τον τίτλο «µη
µισθολογικές παροχές».
Το δεύτερο για το οποίο θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα και
τον αξιότιµο Βουλευτή είναι ότι µε δεδοµένα τα όσα έχουν συµβεί στη δηµοσιονοµική πραγµατικότητα της χώρας, δηλαδή ότι
έχουµε ένα τεράστιο έλλειµµα που υπέστηµεν το 2020 λόγω της
πανδηµίας και ένα πολύ σοβαρό έλλειµµα που θα έχουµε το
2021, πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί στη δηµοσιονοµική
διαχείριση. Η πρόθεση του Υπουργείου Οικονοµικών και ειδικότερα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής είναι
να µην έχουµε, ως κανόνα, καµµία αύξηση µέχρις ότου λήξει η
πανδηµία στο δηµόσιο -το οποίο δηµόσιο, όπως ξέρετε άλλωστε,
έχει προστατευθεί πλήρως µισθολογικά σε αντίθεση µε τον ιδιωτικό τοµέα- και να αφιερώσουµε όλους τους διαθέσιµους πόρους
για ενίσχυση αυτών που έχουν όντως πληγεί από την πανδηµία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε ό,τι αφορά τη φράση «υπόσχεση του Υπουργείου Οικονοµικών», θα πρέπει να ξέρετε ότι το Γενικό Λογιστήριο γενικώς δεν
δίνει υποσχέσεις κανενός είδους. Όταν έρχεται η ώρα, συνυπογράφει ή δεν συνυπογράφει. Στην προκειµένη περίπτωση, δεν
έχει συνυπογράψει και µέχρις ότου συνυπογράψει µία συλλογική
σύµβαση, δεν υφίσταται ούτε ως έννοια η λέξη «υπόσχεση». Το
λέω για να ξέρουµε πώς είναι τα πράγµατα.
Θα πρέπει σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις παροχές να
υπάρχει µία ενιαία γραµµή. Αυτό είναι δύσκολο, γιατί πολλές
φορές οι διοικήσεις διαπραγµατεύονται, καταλήγουν κάπου και
µετά µας στέλνουν, στο Γενικό Λογιστήριο, σε τι έχουν καταλήξει. Τότε βρίσκοµαι στη δυσάρεστη θέση να περιορίζω τις διοικήσεις, διότι πρέπει να υπάρχει µια ενιαία γραµµή.
Αντιλαµβάνοµαι αυτό που έχετε πει για το Εθνικό Θέατρο.
Πράγµατι το Εθνικό Θέατρο είχε µία διαφορετική µεταχείριση
από την προηγούµενη κυβέρνηση σε σχέση µε τη Λυρική Σκηνή.
Η συλλογική σύµβαση της Λυρικής Σκηνής, η τελευταία που
υπήρχε, ήταν του 2008. Συνεπώς οι άνθρωποι εκεί έχουν ένα
δίκιο. Θα δούµε τι µπορούµε να κάνουµε, αλλά µέχρι τη λήξη της
πανδηµίας δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Σκυλακάκη.
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς οι ίδιοι οι εργαζόµενοι δεν νοµίζω
ότι λένε ψέµατα σε σχέση µε τις συναντήσεις που έκαναν και µε
τη διαβεβαίωση ότι συµφωνούν µε τις διατακτικές έστω, όπως
το είπατε, που είναι σωστός όρος. Ας το πούµε έτσι, ας το αποδεχτούµε. Και ας υπογράψετε έτσι τη συλλογική σύµβαση µε τις
διατακτικές για την Εθνική Λυρική Σκηνή, που θα καλύπτουν αντίστοιχο ποσό που έχει και το Εθνικό Θέατρο, σαν συµφωνία που
έχει επιτευχθεί το προηγούµενο διάστηµα.
Είναι ένα θέµα που νοµίζω ότι δεν πρέπει να µπει εµπόδιο.
Μιλάτε για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Ήδη η Κυβέρνηση έχει φέρει νόµο σε σχέση µε αυτές. Μιλάει για τις ελεύθερες διαπραγµατεύσεις. Βέβαια, µε τους όρους που θέτει εµείς
διαφωνούµε ριζικά, γιατί αυτές δεν είναι ελεύθερες. Υπάρχει ο
«κόφτης», όπως λέτε, της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Εµείς πιστεύουµε, λοιπόν, ότι δεν µπορεί σήµερα, στα πλαίσια αυτά, να
λέτε «δεν υπογράφουµε», ενώ οι όροι είναι µέσα σε αυτά τα πλαίσια που εσείς οι ίδιοι έχετε καθορίσει στον νόµο για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Λέτε για «ενιαία γραµµή». Αυτό, βέβαια, απαντήσατε και για το
ανθυγιεινό επίδοµα πριν από λίγο διάστηµα που είχε γίνει η ερώτηση. Ισχυρίζεστε ότι εξαιρείται από τη δηµοσιονοµική ελευθερία, που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το διάστηµα, ό,τι έχει
κόστος. Μα, κύριε Υπουργέ, η ίδια η ζωή του εργαζόµενου εσείς
λέτε ότι είναι ένα κόστος. Αυτό λέτε. Και έχετε κόψει µισθούς και
συντάξεις. Όλη αυτή την περίοδο, από την προηγούµενη κρίση,
από το 2009 µέχρι τώρα, η ίδια λογική κυριαρχεί, δηλαδή ότι θα
πρέπει να περικοπούν µισθοί, συντάξεις, να ανατραπούν εργασιακά δικαιώµατα, να καταργηθούν συλλογικές συµβάσεις εργασίας, τις οποίες καταργήσατε µε αποτέλεσµα σήµερα να µην
υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις ούτε στον ιδιωτικό ούτε στον
δηµόσιο τοµέα, να κυριαρχεί µία εργασιακή ζούγκλα και να
έχουµε µισθούς των 200 ευρώ.
Εµείς θεωρούµε ότι είναι µία πολιτική η οποία προκαλεί τους
εργαζόµενους που παράγουν, που δηµιουργούν τον πλούτο και
χρειάζεται να αντιπαρατεθούν απέναντι σε αυτή, να διεκδικήσουν
συλλογικές συµβάσεις εργασίας ικανοποιώντας τα αιτήµατά
τους, αυξάνοντας τους µισθούς τους και βελτιώνοντας τις εργασιακές τους σχέσεις.
Η κρίση δεν πρέπει να φορτωθεί ξανά στους ίδιους τους εργαζόµενους, όπως φορτώθηκε η προηγούµενη. Και αυτή είναι
πιο βαθιά. Εµείς θεωρούµε ότι πρόθεση της Κυβέρνησης -µε
απαίτηση, βέβαια, και των επιχειρηµατικών οµίλων- είναι να ισοπεδώσει ό,τι έχει αποµείνει µε την τροµοκρατία, τον αυταρχισµό,
µε όλα αυτά που ήδη εξήγγειλε χθες ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, αλλά και µε αυτά που εξήγγειλε ο κ. Χατζηδάκης για
το νέο νοµοσχέδιο που φέρνει για την κατάργηση του οκταώρου,
για την κατάργηση των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων.
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Όµως, θα βρει απέναντί της τους εργαζόµενους, κύριε
Υπουργέ. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Τα συµφέροντα που υπηρετείτε είναι, δυστυχώς, ξένα µε τη ζωή των ίδιων των εργαζοµένων.
Εµείς καλούµε και τους εργαζόµενους στη Λυρική Σκηνή να
διεκδικήσουν αυτό που έχουν ήδη συµφωνήσει, αυτό που απαιτούν από την Κυβέρνηση και εσείς τους το στερείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κατσώτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ.
Βλέπω ότι διευρύνθηκε το αντικείµενο και έφυγε από την
Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι κατανοητό.
Θα απαντήσω πρώτα για τη δηµοσιονοµική ελευθερία. Η δηµοσιονοµική ελευθερία υπάρχει για δαπάνες COVID. Δεν υπάρχει
για δαπάνες µη COVID. Αυτό να είναι σαφές.
Το δεύτερο είναι ότι εµείς ως Κυβέρνηση, µε θρησκευτική ευλάβεια, δεν κάναµε, δεν έχουµε κάνει και δεν έχουµε την πρόθεση να κάνουµε οποιαδήποτε περικοπή σε µισθούς και
συντάξεις. Αντιθέτως, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το τεράστιο πλήγµα στα δηµόσια οικονοµικά, προστατέψαµε τους µισθούς και τις συντάξεις.
Το τρίτο είναι ότι οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στον ιδιωτικό τοµέα και οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στον δηµόσιο
τοµέα έχουν µία ουσιώδη διαφορά. Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στον ιδιωτικό τοµέα αφορούν διαπραγµατεύσεις µε ιδιώτες εργοδότες. Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στον δηµόσιο
τοµέα αφορούν, στην πραγµατικότητα, τον εργοδότη όλων µας,
που είναι ο φορολογούµενος, ο οποίος σε αυτές τις διαπραγµατεύσεις -σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε τον ιδιώτη εργοδότηΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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είναι το αδύναµο µέρος. Επί δεκαετίες ο φορολογούµενος σε
αυτές τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις του δηµοσίου έβγαινε
όχι ευνοηµένος. Όταν ο φορολογούµενος ήταν ο ιδιώτης εργαζόµενος -και σας διαβεβαιώ ότι από τους βαρύτερα φορολογούµενους Έλληνες είναι οι ιδιώτες εργαζόµενοι- έβλεπε οι δικές
του απολαβές να είναι πολύ µικρότερες από αυτές που ως εργοδότες φορολογούµενοι έδιναν στον δηµόσιο τοµέα.
Όπως και να έχει, αυτά είναι έτσι όπως έγιναν. Σήµερα είναι
λογικό να λέµε ότι όσο πλήττεται ένα σηµαντικά µεγάλο κοµµάτι
του ιδιωτικού τοµέα αποκλειστικά από αυτή την κρίση, διότι δεν
πλήττει οµοιόµορφα αυτή η κρίση και τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο, χάρη στην Κυβέρνηση, πρέπει οι πόροι που διαθέτουµε, που
είναι πεπερασµένοι και περιορισµένοι, να πάνε σε αυτούς που
πλήττονται.
Να σας το πω πολύ απλά. Όταν έχουµε κάποιους εργαζόµενους που επί µήνες πρέπει να ζήσουν µε τα 534 ευρώ, δεν µπορούµε να δίνουµε αυξήσεις στο δηµόσιο από την µπρος ή από
την πίσω πόρτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
και τους δύο. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο και στους
δύο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 14.21’λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 25
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13.00’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
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